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RESUMO 

Composição e configuração da cobertura florestal na bacia hidrográfica e seus efeitos nos 

serviços hidrológicos  

Programas de restauração florestal e pagamento por serviços ecossistêmicos 
vêm sendo incentivados em várias regiões que apresentam problemas de 
abastecimento hídrico, com objetivo de recuperação e manutenção dos recursos 
hídricos. Embora se considere que a cobertura florestal é benéfica para a conservação 
dos recursos hídricos, esta relação é complexa e dependente de vários fatores físicos, 
assim como da proporção e da configuração espacial da cobertura florestal na bacia 
hidrográfica. Diante deste contexto, o objetivo geral do presente estudo foi avaliar os 
efeitos da proporção e configuração espacial da cobertura florestal na bacia 
hidrográfica no aumento ou manutenção dos serviços hidrológicos. Para tal, um 
modelo hidrológico distribuído de base física foi calibrado e validado para permitir a 
simulação hidrológica dos diferentes usos da terra. A parametrização do modelo teve 
como base uma bacia hidrográfica monitorada (deflúvio e precipitação) de 
características agrícolas (pastagem e cana-de-açúcar). Após calibrado e validado o 
modelo (R² de 0,65 e 0,62 respectivamente), os cenários a serem simulados foram 
gerados modificando-se a composição da paisagem (proporção de cobertura 
florestal) e a configuração espacial da cobertura florestal. É importante ressaltar que 
as modificações no modelo para cada uso foram referentes diretamente aos 
processos de evapotranspiração e escoamento superficial e seus desdobramentos. 
Não foram modificados os processos referentes ao solo (e.g. infiltração e 
percolação), uma vez que a influência do uso na estrutura do solo ainda é um ponto 
conflitante. Os serviços hidrológicos considerados foram os de disponibilidade 
hídrica e proteção. Os indicadores para análise da disponibilidade hídrica foram o 
deflúvio anual (Q), vazões mínimas (Q95) e índice de fluxo base (BFI); e os 
indicadores de proteção foram as vazões máximas (Q5) e índice de velocidade (IF). 
O efeito da proporção da cobertura florestal foi testado por meio de cenários com 
aumento aleatório de 10% na cobertura florestal (CF), iniciando com o cenário 
referência de 0% CF até o cenário referência de 100% (11 cenários simulados). As 
hipóteses testadas foram de que (i) o aumento da cobertura florestal diminui o 
serviço hidrológico de disponibilidade hídrica, e (ii) o aumento da cobertura florestal 
aumenta o serviço hidrológico de proteção. Ambas as hipóteses foram aceitas, uma 
vez que, apesar de os resultados terem apresentado diferenças relativas entre os 
cenários, não foi possível obter diferença estatística para todos os indicadores. Foi 
constatada diminuição dos indicadores de Q e Q95 e aumento nos valores de Q5 
seguidos de aumento da cobertura florestal. A diferença estatística ocorreu para os 
indicadores Q e Q5, sendo que em ambos foi possível perceber um limiar de 50% 
CF, a partir do qual o deflúvio anual e o índice de máximas passaram a ser 
estatisticamente diferentes do cenário 0% CF. O efeito da configuração espacial foi 
testado por meio de simulações de cenários com a mesma proporção de cobertura 
florestal, mas com alterações quanto a sua configuração espacial. Foram simulados 
quatro cenários: CF no terço inferior (INF); CF no terço médio (MED); CF no terço 
superior (SUP) da bacia hidrográfica; e CF aleatoriamente distribuída na área (ALE). 
As hipóteses testadas foram que (i) a configuração espacial da cobertura florestal na 
bacia hidrográfica não tem influência no serviço hidrológico de disponibilidade de 
água; e (ii) a configuração espacial da cobertura florestal nas áreas próximas aos 
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corpos hídricos (terço inferior) tem influência positiva no serviço de proteção, ou 
seja, no aumento deste serviço. Os resultados permitiram aceitar parcialmente as 
hipóteses, uma vez que apesar de relativamente ocorrer diferenças no serviço 
hidrológico de disponibilidade hídrica esta não foi estatisticamente significativa, o 
mesmo ocorrendo para o serviço de proteção. Assim como anteriormente, os 
resultados permitiram perceber um trade-off entre os serviços testados, pois o 
cenário com maior redução nos valores de Q e Q95 (INF) foi o que apresentou as 
maiores reduções no índice de vazão máxima. No entanto, mesmo com a diminuição 
nos indicadores de disponibilidade hídrica, o cenário com cobertura florestal na parte 
inferior da bacia hidrográfica foi considerado o mais próximo a um ótimo em relação 
aos serviços hidrológicos. Diante dos resultados encontrados, pode-se observar que 
ao se tratar de serviços hidrológicos a cobertura florestal pode apresentar trade-off 
entre os mesmos, sendo necessário aos programas de restauração e pagamento de 
serviços ambientais conhecerem esta dinâmica para maximizarem o serviço 
hidrológico de interesse. 

Palavras-chave: Restauração florestal; Simulações uso da terra; Serviços ecossistêmicos; Processos 
hidrológicos; Modelagem hidrológica 
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ABSTRACT 

Effects of forest cover composition and spatial configuration in hydrological services at 

catchment scale 

Water resources recovery and maintenance are the main objectives of 
restoration cover forest programs and payment for ecosystem services. These 
programs are gaining force and incentives, especially in water crises regions. 
However, water resources recovery and maintenance are attributed in many cases to 
forest cover effects on hydrological processes and, consequently, on hydrological 
services. In this context, our aim in this study was to evaluate if forest cover 
restoration can result in increase or maintenance of hydrological services. Therefore, 
firstly it was necessary to calibrate and validate a distributed hydrological physical 
base model to simulate different land use at the catchment scale. The model 
parameterization was done on a monitored catchment (flow and precipitation) of 
agricultural characteristics (pasture and sugar cane). After calibrating and validating 
the model (R² of 0.65 and 0.62, respectively), the land use scenarios were generated 
based on two landscape approaches: forest cover proportion and spatial 
configuration on catchment scale. The hydrological services used were water supply 
and protection; indicators for analysis were annual flow (Q), minimum flows (Q95), 
base flow index (BFI); maximum flows (Q5) and velocity index (IF). Q, Q95 e BFI 
correspond to water supply, the others are flood protection service. The first 
approach objective was tested forest cover proportion scenarios with a random 
increase in forest cover (CF) of 10%, starting with 0% CF reference scenario to 
100% CF reference scenario (total of 11 simulated scenarios). The hypotheses tested 
were that (i) the random increase in forest cover decreases the hydrological service of 
water supply, and (ii) the random increase in forest cover increases the hydrological 
protection service. Both hypotheses were partially accepted. Since the results showed 
relative differences between the scenarios without statistical difference. There was a 
decrease in Q and Q95 indicators and an increase in Q5 values followed by an 
increase in forest cover. The statistical difference happened only for Q and Q5 
indicators. For both hydrological services it is possible to perceive a threshold of 
50% CF, from which the flow annual and the maximum index become statistically 
different from the 0% CF scenario. The second approach was the simulations of 
same forest cover proportion scenarios, however with changes in their spatial 
configuration. Four scenarios were simulated: CF in the lower land (LOW); CF in the 
middle land (MIDD); CF in the upper lands (UPP) of the river basin; and CF 
randomly distributed in the area (RAN). The hypotheses tested were (i) the forest 
cover spatial configuration has no influence on water supply hydrological service; and 
(ii) the forest cover spatial configuration in areas near the water bodies (lower land) 
has a positive impact on protection hydrological service. Our results allowed partially 
accepting the hypotheses, since there are relative differences in the water supply 
hydrological service after scenarios simulation, there was no statistically significant 
difference, the same occurring for the protection hydrological service. The results 
allow us to highlight a trade-off between hydrological services tested in this study, for 
example, the scenario with the greatest reduction in Q and Q95 values (LOW) also 
presented the greatest reductions in Q5. However, even with the decrease in water 
supply indicators, the LOW scenario was considered the closest to an optimum 
scenario to hydrological services. In view of this, we can be observed that forest 
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cover can present hydrological services trade-off, being necessary to restoration and 
payment of environmental services programs to know dynamics to maximize the 
hydrological service of interest. It is important to emphasize that these results and 
analyses simulations were based on land use change scenarios (related to the 
evapotranspiration and surface runoff processes) and their unfolding, however, were 
not modified (e.g. infiltration and percolation). However, land use effects on the soil 
structure are still not proved a point, possibly these being key processes to forest 
cover restoration and hydrological services trade-off. 

Keywords: Forest restauration; Landscape heterogeneity; Ecosystem services; Trade-off; 
Hydrological model 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A restauração florestal nas regiões tropicais vem sendo incentivada, principalmente com 

o objetivo de produção e qualidade da água, tendo inclusive destaque para pagamento por 

serviços ambientais, e estão ocorrendo especialmente em locais que enfrentam ou enfrentaram 

crises hídricas. Este destaque para aos recursos hídricos nos planos de restauração ocorre 

principalmente pela percepção comum de uma relação positiva entre a presença de cobertura 

florestal e a oferta dos serviços ecossistêmicos.  No entanto, esta relação pode não ser tão direta 

para determinados serviços, como, por exemplo, os hidrológicos, que dependem de diversos 

processos na escala da bacia hidrográfica e são influenciados por variáveis físicas, climáticas e 

biológicas. Além disso, o aumento das áreas homogêneas para cultivo e produção agrícola, e não 

apenas as áreas com cobertura florestal, também influenciam os serviços hidrológicos e 

processos, uma vez que a água se movimenta por toda a bacia hidrográfica e pode ter seus 

processos alterados em qualquer ecossistema. Outro ponto a ser considerado em relação à 

dinâmica da cobertura da terra e os serviços hidrológicos são os “trade-off”, ou seja, quando o 

aumento de um serviço ocorre em detrimento de outro serviço.  

Dessa forma, os diferentes usos e cobertura da terra dentro da bacia hidrográfica vão, 

portanto, ter efeito nos serviços hidrológicos, e estes efeitos podem ser positivos ou negativos 

dependendo do serviço em questão. Duas abordagens relacionadas à quantidade e espacialização 

da cobertura florestal na paisagem podem ser destacadas para ajudar a compreender estes efeitos, 

são elas: variação da cobertura florestal quanto a sua proporção na bacia hidrográfica; e variação 

da cobertura florestal quanto a sua configuração espacial no gradiente topográfico local de uma 

bacia hidrográfica. A proporção da cobertura florestal na bacia hidrográfica pode aumentar ou 

diminuir, por meio de restauração (ou regeneração natural) e desmatamento, respectivamente; 

consequentemente, podem ocorrer também aumento e diminuição dos serviços hidrológicos. No 

entanto, existem limitações para o aumento da cobertura, que podem ser, por exemplo, 

econômicas e/ou de cumprimento legal, que são intensificadas com o custo maior da terra. 

Assim, torna-se importante conhecer quais os locais irão maximizar determinados serviços 

hidrológicos, ou seja, é necessário determinar como a configuração espacial da cobertura florestal 

influencia os serviços hidrológicos. Em ambas as estratégias irão ocorrer “trade-off” entre os 

serviços, sendo necessário estabelecer um objetivo para a restauração da cobertura florestal, de 

modo a suprir a demanda dos serviços hidrológicos no local. 

Tendo por base estes conceitos, neste estudo foram propostas hipóteses de como a 

proporção e configuração espacial da cobertura florestal poderão influenciar nos serviços de 
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disponibilidade hídrica e proteção e quais são os “trade-off” envolvidos. Para testar as hipóteses, 

foi necessária a calibração e validação de um modelo hidrológico distribuído de base física que 

posteriormente foi utilizado para simulações de cenários que variaram quanto à proporção e 

configuração da cobertura florestal. 

O segundo capítulo deste documento demonstrou como a parametrização do modelo 

citado foi realizada, assim como as etapas necessárias para a calibração e validação do modelo em 

uma bacia hidrográfica na região tropical. Durante estas etapas foram ainda propostos métodos 

para análise e comparação dos dados observados e simulados, de modo a obter maior robustez 

do resultado final. 

A partir do modelo calibrado e validado, no Capítulo 3 foram realizadas simulações com 

cenários de uso da terra nos quais a cobertura florestal aumentou aleatoriamente na bacia 

hidrográfica, de 0% a 100%. Os resultados foram posteriormente analisados quanto aos efeitos 

nos serviços de disponibilidade hídrica e proteção, por meio dos indicadores de deflúvio anual, 

vazões mínimas, fluxo base, vazões máximas e índice de velocidade. 

A segunda abordagem, configuração espacial, foi simulada no Capítulo 4, com a 

cobertura florestal sendo distribuída de acordo com o gradiente topográfico local, sendo este 

dividido em três terços na bacia hidrográfica: inferior, médio e superior. Após as simulações, os 

resultados foram comparados e analisados quanto aos efeitos nos serviços hidrológicos de 

disponibilidade hídrica e proteção, com os mesmos indicadores do Capítulo 3. 

Os cenários e simulações realizadas permitiram testar as hipóteses levantadas em cada 

capítulo quanto ao aumento ou diminuição dos dois serviços propostos nos diversos cenários, de 

modo a compreender o “trade-off” entre os mesmos. Os resultados podem ser utilizados para 

melhor entender como a restauração da cobertura florestal em uma bacia hidrográfica agrícola 

influencia nos processos hidrológicos, principalmente quando os objetivos visam o aumento 

destes serviços. 
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2. CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUÍDO 

DE BASE FÍSICA EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA NA REGIÃO TROPICAL 

RESUMO 

Os modelos hidrológicos podem ser utilizados como ferramentas nos 
estudos dos efeitos das mudanças de uso da terra nos serviços hidrológicos e, 
consequentemente, nos pagamentos por serviços ambientais, os quais vêm sendo 
utilizados como forma de promover o incremento do componente florestal nas 
bacias hidrográficas. Entender, portanto, a dinâmica de calibração e validação destes 
modelos em regiões tropicais se torna fundamental para realizar simulações e prever 
suas consequências nos serviços hidrológicos. Dentro deste contexto, o objetivo 
deste estudo foi descrever e analisar as etapas de calibração e validação de um 
modelo hidrológico distribuído de base física na região tropical, com o intuito de 
entender os passos destas etapas e as dificuldades inerentes da complexidade da 
modelagem hidrológica nesta região. O estudo foi desenvolvido em uma bacia 
hidrográfica (2.194,8 ha) de características agrícolas (cana-de-açúcar – 58,1%; 
pastagem – 33,4%; e vegetação nativa – 8,5%). O modelo hidrológico utilizado foi o 
Mike SHE, distribuído na bacia hidrográfica e com processamento físico dos 
processos de evapotranspiração real, escoamento superficial, escoamento no canal, 
dinâmica da água na zona não saturada do solo, e dinâmica da água na zona saturada. 
Anteriormente à calibração foi realizada uma análise de sensibilidade do modelo para 
obter os parâmetros que mais influenciaram o modelo. O processo de calibração e 
validação utilizado para o ajuste estatístico satisfatório entre dados observados e 
simulados foi o manual, com a utilização de períodos iguais de um ano para cada 
etapa. O ajuste dos parâmetros foi dividido em três fases: ajuste das vazões mínimas 
(condutividade hidráulica horizontal da zona saturada e coeficiente de troca zona 
saturada-rio); ajuste dos picos de vazão (condutividade hidráulica saturada da zona 
não saturada; rugosidade do canal; detenção de água na superfície; e rugosidade na 
superfície); e ajuste dos processos hidrológicos de evapotranspiração e interceptação 
(índice de área foliar; coeficiente de interceptação; parâmetros C1, C2 e C3). A 
análise foi realizada de forma visual (curva de permanência do deflúvio), de forma 
relativa (índices da curva de permanência e deflúvio anual) e modelos numéricos 
(índices de eficiência). Os resultados mostraram que a condutividade hidráulica 
horizontal da zona saturada é o parâmetro que mais influencia no cálculo do 
deflúvio, seguido pelos parâmetros de uso do solo (C1 e C3), e pela detenção 
superficial. A calibração foi obtida com um índice de eficiência de 0,56 e 0,65 de 
coeficiente de determinação, e a diferença relativa entre o deflúvio simulado e 
observado foi de 2,2%. A validação apresentou valores de 0,60 e 0,62 para o índice 
de eficiência e coeficiente de determinação, respectivamente, com uma diferença 
relativa de 4,7% entre os deflúvios. Por meio dos dados simulados foi possível 
entender que os processos da zona saturada têm importância fundamenta na etapa de 
calibração, principalmente para as vazões mínimas, no entanto, são necessárias 
maiores informações a respeito dos mesmos e dos parâmetros que caracterizam as 
regiões tropicais.  

Palavras-chave: Modelo Mike SHE; Modelo conceitual; Processos hidrológicos; Análise de 
sensibilidade 
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ABSTRACT 

Hydrologic models are efficient tools at land use change effects on 
hydrological services studies and payment for ecosystem services, which have been 
used as objective to promote forest cover at catchments. Therefore, calibration and 
validation hydrological models at tropical regions it is a central aspect to simulated 
land use/land change and its effects on hydrological services. In this context, the 
objective was to describe and analyze the steps of calibration and validation at a 
physically based distributed hydrological model in the tropical region and to 
understand the inherent difficulties in this region for calibrates a hydrological model. 
The study area was agricultural catchment (2,194.8 ha; sugarcane - 58.1%, pasture - 
33.4%, and native vegetation - 8.5%). The hydrological model was Mike SHE, a 
distributed physical model, it was used to process actual evapotranspiration 
processes, surface runoff, channel flow, water dynamics in the unsaturated zone of 
the soil, and water dynamics in the zone saturated. Previously calibration stage, it was 
performed a model sensitivity analysis with the aim of obtaining the most influenced 
parameters set. Calibration and validation process used was the manual with equal 
periods of one year for calibration and validation each in order to satisfactory 
statistical fit between observed and simulated data. The stage of parameters 
calibration was divided into three phases: analysis and fit of the minimum flows 
(parameters: horizontal hydraulic conductivity of the saturated zone and the 
saturated-river exchange coefficient); analysis and fit of flow peaks (parameters: 
saturated hydraulic conductivity of the unsaturated zone, channel roughness, surface 
water detention and surface roughness); and analysis and fit of the evapotranspiration 
and interception processes (parameters: leaf area index, interception coefficient, C1, 
C2 and C3). The analysis was performed in a visual way (flow duration curve), 
relative (flow duration curve indices and annual flow), and numerical models 
(efficiency indices). The results showed that the horizontal hydraulic conductivity of 
the saturated zone is the most sensitive parameter for the flow simulation, followed 
by the land use parameters (C1 and C3), and the superficial detention. The 
calibration indices were an efficiency index of 0.56 and 0.65 coefficient of 
determination, the relative difference between the simulated and observed flow was 
2.2%. The validation presented values of 0.60 and 0.62 for the efficiency index and 
coefficient of determination, respectively, with a relative difference of 4.7% among 
the flow. Thus, it is possible to understand that the saturated zone processes are 
important in the calibration and validation, mainly for the minimum flows, however, 
more information is needed regarding the processes and parameters that characterize 
the unsaturated zone in the tropical regions. Especial attention should be given to 
hydrological processes fit, with data obtained at the field to a better fit between data 
simulated and observed data. 

Keywords: Mike SHE model; Physical-based model; Hydrological processes; Sensibility analyzes 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Serviços hidrológicos podem ser definidos como os benefícios produzidos pelos 

ecossistemas terrestres no que tange os processos hidrológicos (Brauman et al., 2007; Duku et al., 
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2015; Lele, 2009), e o pagamento por estes serviços é essencialmente o pagamento por serviços 

ecossistêmicos (Locatelli e Vignola, 2009), os quais são idealizados como formas de valoração do 

elemento florestal na paisagem (Costanza, 1998; Farley e Costanza, 2010). No entanto, estudos 

sobre pagamento por serviços hidrológicos ainda são limitados devido à deficiência de dados, 

como, por exemplo, séries históricas de vazões e precipitações monitoradas em bacias 

hidrográficas, em algumas partes das regiões tropicais (Beskow et al., 2013a). Neste contexto, os 

modelos hidrológicos constituem técnicas que podem auxiliar no manejo dos recursos hídricos 

(Zégre et al., 2010), assim como conhecer os efeitos das mudanças do uso da terra nos serviços 

hidrológicos (Birkel et al., 2012a; Guswa et al., 2014). 

A modelagem hidrológica consiste em representar matematicamente o sistema físico, 

como, por exemplo, uma bacia hidrográfica, e com isso gerar dados de resposta que representam 

alguma variável física (e.g. vazão do riacho). Os modelos hidrológicos podem ser divididos 

quanto a sua abordagem, que pode ser de base física ou de base conceitual (“lumped”) 

(Refsgaard, 1997). A principal diferença entre os dois tipos de abordagem é que os modelos 

conceituais utilizam observações empíricas dos processos hidrológicos, e, ao contrário, os 

modelos com abordagem de base física utilizam dados coletados em campo para caracterizar os 

processos (Refsgaard, 1997). Como consequência, os modelos conceituais utilizam médias 

uniformes dos parâmetros, e os modelos de base física podem caracterizar a bacia hidrográfica de 

forma distribuída no espaço, uma vez que os parâmetros possuem representação física e podem 

ser coletados (Abbott et al., 1986a).  

Um modelo hidrológico de base física e distribuído no espaço descreve esta variação 

espacial na bacia hidrográfica por meio de uma rede de “grids” que representa em maior ou 

menor escala a variabilidade do local (Refsgaard e Storm, 1990). Devido a estas características a 

etapa de calibração e validação dos dados pode ter significado físico e não apenas conceitual em 

relação aos processos hidrológicos (Feyen et al., 2000; Refsgaard e Storm, 1990). O objetivo da 

calibração e validação dos modelos é aumentar a acurácia entre dados observados e simulados, e, 

consequentemente, diminuir os erros e incertezas da predição (Engel et al., 2007; Yuan et al., 

2015). Os modelos de base física necessitam de mais parâmetros e informações de entrada, o que, 

consequentemente, aumenta o tempo de preparação destes modelos (Refsgaard, 1997; Refsgaard 

e Storm, 1990). 

Entre os modelos hidrológicos pode-se citar o SWAT (Arnold et al., 1998), o LASH 

(Beskow et al., 2011), o Mike SHE (Abbott et al., 1986a), entre outros. O código SHE pode ser 

destacado devido aos diversos estudos já realizados  desde o seu desenvolvimento (Refsgaard et 

al. 2010; Ma et al. 2016), dentre os quais  o manejo da irrigação (Chalkidis et al., 2016; Jayatilaka 
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et al., 1998); as mudanças climáticas (House et al., 2017; Luo et al., 2017); a caracterização dos 

processos hidrológicos (Lørup et al., 1998; Ma et al., 2016); a simulação das vazões máximas 

(Sahoo et al., 2006); a simulação das áreas de inundação (Thompson et al., 2004); as mudanças de 

uso da terra (Kalantari et al., 2014; Öztürk et al., 2013); a parametrização e calibração (Andersen 

et al., 2001; Jaber e Shukla, 2012); entre outros. 

No entanto, o sucesso da aplicação da modelagem está diretamente relacionado a uma 

etapa de calibração e validação (C/V) dos dados simulados. A etapa de calibração consiste em 

comparação e análise entre os dados observados e simulados para o mesmo período de tempo. 

Por meio desta comparação, modificações nos parâmetros do modelo são realizadas para 

diminuir os erros (Feyen et al., 2000). Finalizada a calibração, o modelo é submetido a uma nova 

simulação sem mudanças no conjunto de parâmetros e, utilizando um período de tempo 

diferente, os resultados são então novamente comparados e analisados em relação aos 

observados, sendo esta etapa denominada validação (Refsgaard, 1997). Este processo se repete 

até que um ajuste adequado entre os dados simulados e observados seja obtido. 

Embora teoricamente os modelos de base física distribuídos não precisem ser 

calibrados, a variabilidade espacial e temporal dos parâmetros limita a caracterização precisa dos 

mesmos, pois a definição exata desta variabilidade é impossível (Hansen et al., 2007). Outro 

ponto é que, normalmente, as equações utilizadas para caracterização dos processos são definidas 

e validadas em escalas menores do que as utilizadas na modelagem de bacias hidrográficas (Feyen 

et al., 2000), o que leva a erros nos cálculos dos processos (Sahoo et al., 2006).  

A escolha dos parâmetros a serem utilizadas na C/V depende tanto do conhecimento 

prévio sobre os processos e sistemas hidrológicos da bacia hidrográfica, quanto da sensibilidade 

do modelo às mudanças nos parâmetros (Jaber e Shukla, 2012; Malone et al., 2015). Em relação 

ao modelo Mike SHE, os parâmetros com maior sensibilidade já identificados foram: a 

condutividade hidráulica horizontal (Dai et al., 2010; Doummar et al., 2012; Jaber e Shukla, 2012, 

2005; Liu et al., 2017; Sahoo et al., 2006; Xevi et al., 1997); a condutividade hidráulica vertical 

(Doummar et al., 2012; Feyen et al., 2000; Jaber e Shukla, 2012, 2005; Liu et al., 2017); a 

condutividade hidráulica saturada (Doummar et al., 2012; Jayatilaka et al., 1998; Sultana e 

Coulibaly, 2011; Wang et al., 2012; Zhang et al., 2008), a detenção do terreno (Dai et al., 2010; 

Sultana e Coulibaly, 2011); a rugosidade da superfície (Dai et al., 2010; Sultana e Coulibaly, 2011; 

Xevi et al., 1997; Zhang et al., 2008); o coeficiente de troca ZS-rio (Henriksen et al., 2003; Jaber e 

Shukla, 2012; Thompson et al., 2004); e alguns parâmetros da vegetação (Doummar et al., 2012; 

McMichael et al., 2006; Vázquez e Feyen, 2003). 
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Por serem modelos complexos, a etapa de calibração e validação dos modelos 

hidrológicos distribuídos e de base física também é complexa e, portanto, maior atenção deve ser 

desprendida nos testes com as modificações dos parâmetros, que podem ser inúmeros. Dentro 

deste contexto, a etapa de calibração de um modelo hidrológico distribuído pode nunca chegar ao 

fim, uma vez que sempre existe possibilidade para melhoria (Refsgaard, 1997). A estratégia a ser 

utilizada durante esta etapa é, portanto, fundamental para obtenção de uma modelagem 

hidrológica precisa e confiável. 

Dentro desta estratégia, especial atenção deve ser dada para bacias hidrográficas 

localizadas nas regiões tropicais,  pois as características locais destas, como os canais de drenagem 

(Boyero et al., 2009), a dinâmica dos processos hidrológicos (Taniwaki et al., 2017b) e a ação 

antropogênica de modificação do ambiente influenciam na dinâmica dos recursos hídricos de 

forma diferente daquela encontrada nas regiões temperadas (Gücker et al., 2009; Wohl et al., 

2012).  As características de intensidade das precipitações durante as estações chuvosas 

influenciam nas repostas dos processos hidrológicos, como aumento do escoamento direto e das 

vazões (Strauch et al., 2015), e o aumento da perda de solo por sedimentos, que é ainda mais 

severa em locais degradados (Dunne, 1979; Sparovek e Schnug, 2001); por sua vez,   a estação 

seca  é caracterizada por vazões baixas e estáveis, as quais,  podem ser reduzidas devido às ações 

antrópicas, podendo levar à diminuição drástica do deflúvio e até mesmo à intermitência destes 

rios (Bruijnzeel, 2004). Outra singularidade importante destas regiões para a modelagem 

hidrológica é a interação entre as propriedades físicas e hídricas do solo e os processos 

hidrológicos, sendo que esta relação governa os componentes dos escoamentos direto e de base 

do balanço hídrico (Bruijnzeel, 2004; Elsenbeer, 2001). Dessa forma, se torna necessário entender 

a dinâmica dos modelos hidrológicos distribuídos de base física nesta região, uma vez que as 

características são diferentes daquelas para as quais os modelos foram desenvolvidos. 

Dentro deste contexto, o objetivo geral deste capítulo é descrever e analisar as etapas de 

calibração e validação de um modelo hidrológico distribuído de base física na região tropical. 

Espera-se, portanto, compreender os passos das etapas de calibração e validação, assim como as 

dificuldades inerentes à complexidade da modelagem hidrológica nesta região. 
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2.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins (BHRM), localizada 

no município de Piracicaba, SP. A área de contribuição da bacia hidrográfica é de 2.194,8 ha 

(Figura 1).  

Figura 1.  Caracterização da bacia hidrográfica utilizada como área de estudo. (a) Localização da bacia 
hidrográfica no Estado de São Paulo. Local de instalação dos dois postos pluviométricos e do posto 
fluviométrico (vertedor). (b) Série histórica de precipitação diária para os dois postos pluviométricos 
encontrados dentro da bacia hidrográfica (mm) e vazão média diária (m³ s-1) para os anos de 1999 e 2000. 
(c) Modelo digital do terreno (MDT), com resolução de 5x5 metros e interpolado a partir das informações 
de curvas de nível, pontos cotados e hidrografia obtidas na carta topográfica do IGC com escala de 
1:10.000. (d) Uso da terra obtido por meio de imagens de satélite para o ano de 2000 (escala 1:10.000). Os 
dados foram adaptados de Moro (2005), com a exclusão de manchas de uso menores de 1 hectare. (e) 
Distribuição espacial das classes de texturas definidas para a bacia hidrográfica e localização dos pontos 
amostrados para determinação, em laboratório, da condutividade hidráulica da zona saturada (Mingoti, 
2012). 

(a) 

(d) 

(b) 

(c) (e) 
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O clima do local é caracterizado como Cfa, com chuvas concentrados no verão e 

inverno seco, e uma precipitação média para a região de 1.280 mm (Alvares et al., 2013). O bioma 

na área é definido como transação entre Cerrado e Mata Atlântica, com vegetação de 

características Floresta Estacional Semidecidual (Rodrigues, 1999). No entanto, devido a 

ocupação intensiva desta região ao longo dos anos, a cobertura florestal na bacia hidrográfica 

apresenta-se degradada e com presença de lianas (Rodrigues, 1999). 

No exutório da bacia hidrográfica encontra-se um vertedor de formato triangular (com 

inclinação 1V:3H), dotado de um sensor para medição do nível de água acoplado a um 

“datalogger” para a coleta e o registro sub-diário dos dados. O início dos registros dos dados foi 

em dezembro de 1998, e finalizado em março de 2001 (Moretti, 2001). Os dados de vazão foram 

posteriormente agrupados em dados diários para utilização neste estudo (Figura 1).  

 

2.2.2. Caracterização física da bacia hidrográfica 

2.2.2.1. Elevação do terreno 

A partir das cartas topográficas disponibilizadas na escala de 1:10.000 pelo Instituto 

Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC) foram vetorizadas as curvas de nível, os 

pontos cotados e a rede hidrográfica do local de estudo. O limite da bacia hidrográfica foi então 

delimitado manualmente com base nestes dados. A elevação do terreno foi obtida por meio da 

interpolação destes mesmos dados utilizando-se o algoritmo “Topo to Raster”, implementado no 

“software ArcGIS”. Sendo obtido, desta forma, o modelo digital de terreno (MDT) com 

resolução espacial de 5m (Figura 1c).  

 

2.2.3. Uso e cobertura da terra 

O uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica foi obtido por classificação 

supervisionada da imagem de satélite SPOT na escala de 1:10.000, no ano de 2000, apresentado 

por Moro (2005). Posteriormente, e com base neste mapa, as áreas de uso da terra que 

compunham manchas isoladas menores do que 1 ha foram englobadas na mancha predominante, 

de modo a limitar as pequenas áreas de uso da terra na bacia hidrográfica. 

 A classe de uso da terra mais presente na bacia hidrográfica no ano de 2000 foi a 

cultura da cana-de-açúcar, 58,15% da área total. A vegetação nativa remanescente representa 

8,5% da área total e, o restante da área (33,4%) é composto por pastagem (Tabela 1).  
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Tabela 1. Classes de uso e cobertura da terra definidas na bacia hidrográfica no mapeamento realizado em 
2000, com resolução de 20 m. Respectivas áreas e proporções das classes observadas. 

Classes de uso e cobertura da terra 
Área 

ha % 

Vegetação nativa 186,5 8,5 

Pastagem 731,2 33,4 

Cana-de-açúcar 1273,9 58,1 

Total 2191,6 100,0 

 

2.2.3.1. Solos 

As unidades de mapeamento de solo foram levantadas na bacia hidrográfica por meio de 

tradagens e observações de perfis topográficos por Teramoto et al. (2001) e Ranieri et al. (1998) 

na escala de 1:20.000. Cada unidade de mapeamento de solo foi classificada quanto  à textura, 

obtendo-se um total de 6 tipos com base nas informações descritas por Ranieri et al. (1998) e 

Teramoto et al. (2001).  A partir do mapa de solos foram então espacializadas os tipos de textura 

na bacia hidrográfica originando um mapa de textura da bacia hidrográfica (Figura 1e), sendo que 

as áreas de cada textura são: argilosa (909,2 ha; 42%), média/argilosa (439,7 ha; 20,3%), 

arenosa/argilosa (23,4 ha; 1,1%), média (137,9 ha; 6,4%), arenosa (160,1 ha; 7,4%) e 

média/arenosa (496,7 ha; 22,9%). 

 

2.2.3.2. Caracterização hidrogeológica 

A caracterização do lençol freático, ou início da zona saturada (ZS), foi realizada com 

base na profundidade do solo, profundidade do limite inferior da ZS (ou início do topo rochoso) 

e nos parâmetros de condutividade hidráulica horizontal e vertical da ZS. A profundidade do solo 

foi obtida por  sondagens realizadas na área em 2012 por Mingoti (2012) (120m de “Standard 

Penetration Test” – SPT) com o objetivo de determinar a altura do lençol freático da bacia 

hidrográfica.  

A profundidade da ZS foi obtida pela diferença entre o MDT e o modelo digital do 

topo rochoso, sendo que este último foi gerado a partir do modelo “Height Above the Nearest 

Drainage” (HAND) por Mingoti (2012). No entanto, a profundidade da ZS foi ajustada para este 

estudo em um máximo de 100 m e mínimo de 5 metros, sendo o primeiro valor baseado nos 

estudos de Feitosa et al. (2008). A profundidade de 5 metros, por outro lado, foi obtida por meio 
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de testes nos quais buscava-se diminuir a presença do lençol freático na superfície, portanto é um 

valor ajustado para a realidade da bacia hidrográfica e do trabalho em questão.  

 

2.2.4. Caracterização meteorológica 

2.2.4.1. Precipitação 

Foram instalados dois postos pluviométricos na bacia hidrográfica (Figura 1) com 

“dataloggers” para registro horário dos dados de precipitação (Moretti, 2001). A precipitação foi 

registrada em escala horária, com o período de coleta iniciando em janeiro de 1999, e finalizado 

em dezembro de 2001. A precipitação foi, portanto, espacializada na bacia de acordo com a 

localização dos postos pluviométricos.  A relação entre os postos foi de 0,62 e está apresentada 

na Figura 2. Esta distribuição seguiu o método do triângulo de Thiessen para distribuição das 

áreas influenciadas pelos postos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relação entre os dados diários de precipitação (mm) obtidos nos dois postos pluviométricos da 
bacia hidrográfica. 

 

2.2.4.2. Evapotranspiração de referência (ETREF) 

A evapotranspiração de referencia (ETREF) foi calculada utilizando a equação de 

Penman-Monteith modificada pela FAO (Allen et al., 1998) na escala horária. As variáveis 

climáticas necessárias para o cálculo (radiação líquida, MJ m-2 d-1; temperatura do ar, °C; umidade 

relativa do ar, %; velocidade do vento a 2m, m s-1; e precipitação, mm) foram provenientes de 

uma estação meteorológica automática localizada a 11,5 km de distância da bacia hidrográfica, a 

qual está situada nas coordenadas (UTM) -221.379 m e -7.473.744 m. Os dados estão disponíveis 

com frequência de 15 minutos a partir do ano de 1997 até o presente. Ao relacionar os dados de 
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precipitação coletados nos postos pluviométricos da bacia hidrográfica e aqueles coletados pela 

estação automática foi possível obter uma relação linear (R² de 0,53). Baseado nisto, e sabendo 

que esta estação automática é a mais próxima da bacia hidrográfica, considerou-se que, embora a 

distância possa interferir na distribuição e quantificação dos dados meteorológicos, os dados da 

estação meteorológica podem ser utilizados para caracterizar ETREF nesta bacia hidrográfica.   

Por ter sido obtida apenas de uma estação meteorológica a ETREF foi considerada 

variando no tempo e uniforme no espaço. 

 

2.2.5. Modelo hidrológico distribuído de base física 

O modelo hidrológico distribuído utilizado neste estudo foi o MIKE SHE, que pode ser 

caracterizado como um modelo com código distribuído, determinístico e de base física (Abbott et 

al., 1986b; Vázquez et al., 2002). Desde a sua concepção o código SHE vem sendo desenvolvido 

para cobrir todos os processos do ciclo hidrológico (e.g. evapotranspiração, escoamento 

superficial, etc.), assim como as interações entre os mesmos (DHI, 2016a), como esquematizado 

na Figura 3. Além disso, o modelo tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo, com novas 

soluções numéricas sendo desenvolvidas (Refsgaard et al., 2010). 
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Figura 3. Esquema representando a estrutura do modelo Mike SHE na simulação dos processos de 
interceptação, escoamento superficial, infiltração, fluxo de água na zona não saturada, fluxo de água na 
zona saturada, evapotranspiração e escoamento no canal. Adaptado de Abbott et al. (1986b). 

 

Como esquematizado, o módulo de movimento da água no solo compõe a principal 

estrutura do modelo, sendo que o processo de escoamento superficial e escoamento no canal são 

calculados pela equação de Saint-Venant com solução numérica em duas dimensões (superficial) 

e uma dimensão (canal). Para a zona não saturada (ZNS) o modelo utiliza a equação completa de 

Richards (1D) por meio da relação da umidade do solo com a curva de retenção e condutividade 

hidráulica. No entanto o modelo desconsidera o movimento horizontal e calcula apenas o fluxo 

vertical em uma dimensão. O método completo de Richards representa um dos processos que 

mais exige poder computacional, mas é um dos mais precisos para simular os fluxos de água na 

ZNS (Jaber e Shukla, 2012). 

Por outro lado, a zona saturada (ZS) utiliza a equação tri dimensional (3D) da equação 

de Darcy para as variáveis espaciais e temporais e possui uma solução numérica interativa com 

diferenças finitas (DHI, 2016b; Sahoo et al., 2006).  

Para o cálculo do processo de evapotranspiração real (ETr), o modelo utiliza o método 

de Kristensen e Jensen (1975) e a evapotranspiração de referência (ETREF) calculada pela equação 

de Penman-Monteith modificada pela FAO (Allen et al., 1998). 

O detalhamento dos métodos citados, assim como as equações numéricas utilizadas, 

encontra-se descritos no ANEXO A. 

 

2.2.5.1. Construção e parametrização do modelo 



26 
 

A etapa de parametrização do modelo envolve a compilação dos dados já mensurados 

na bacia hidrográfica e a busca em literatura daqueles ainda não mensurados. Esta etapa é 

fundamental na modelagem uma vez que é neste momento que serão definidos quais parâmetros 

são obtidos por mensuração em campo (parâmetros com maior grau de confiança), quais podem 

ser obtidos em literatura e quais são definidos como calibráveis.  

 

2.2.5.1.1. Grid e tempo de processamento 

A duração do tempo de processamento (“time step”) influencia a estabilidade numérica 

do modelo, portanto, menores valores podem simular resultados mais precisos, no entanto, 

quando excessivamente pequenos podem levar a um tempo de processamento inviável na prática 

(Feyen et al., 2000). Neste estudo, os processos do escoamento superficial e zona não saturada 

foram definidos com um tempo de processamento de 0,5 horas (30 minutos) e para a zona 

saturada o tempo de processamento foi de 1,0 hora. Sendo que o tempo de processamento inicial 

foi definido para 0,5 horas.  

Para a distribuição espacial dos parâmetros foi utilizado mapa de “grid” (células de 

processamento), no qual cada célula do “grid” possui valor. Para este estudo o tamanho da célula 

utilizada foi de 20 por 20 metros, pois se buscou balancear a discretização espacial do modelo e o 

poder computacional necessário para simulações com células mais finas. Esta escolha é 

dependente de outros fatores como o grau de heterogeneidade dos dados de entrada, o tamanho 

da bacia hidrográfica e a resolução necessária dos resultados para alcançar os objetivos propostos 

(Feyen et al., 2000). 

 

2.2.5.1.2. Definição e caracterização dos canais de drenagem 

A caracterização dos canais de drenagem foi realizada pela definição do formato da 

calha, comprimento do canal e rugosidade do mesmo. Todo o processo de definição dos canais 

de drenagem, assim como os cálculos dos processos envolvendo o escoamento no canal, 

ocorreram no modelo Mike 11, que posteriormente foi acoplado ao Mike SHE por meio dos 

links entre rio-superfície e rio-ZS (DHI, 2016a). 

O formato da calha na bacia foi obtido em Moretti (2001) e Mingoti (2012) e baseado na 

ordem do rio: para os rios de ordem inferior a terceira as dimensões (comprimento x 

profundidade) de calha foram 3,3 m x 0,6 m; para os rios com ordem superior a terceira as 
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dimensões foram as utilizadas em Mingoti (2012) 6,0 m x 1,6 m. O formato da calha do vertedor 

foi baseado naquela fornecida por Moretti (2001). 

A resistência do leito do rio foi considerada uniforme para todos os trechos (28 s m-1/3 

baseado no número de Manning) (Chow, 1959). Foi também necessário definir a altitude em que 

se encontram os canais de drenagem. Deste modo, foi realizada uma interpolação entre os dados 

definidos para cada seção transversal do canal.  Estes valores foram obtidos com base na 

profundidade do MDT, ou seja, para cada seção foi determinada uma cota de altitude em metros, 

sendo  realizada uma interpolação linear entre as seções consecutivas para determinação de toda a 

drenagem (DHI, 2016a). Posteriormente, foi necessário realizar um refinamento do número de 

seções transversais para ajuste da altitude, com o objetivo de melhorar a interpolação entre as 

seções e evitar que a altitude da calha do rio fosse maior do que a do terreno. Ao todo foram 

utilizadas 218 seções transversais para representar o formato dos canais de drenagem. 

No entanto, uma vez que foi possível constatar a intermitência dos rios de primeira 

ordem e, em alguns casos, a inexistência destes nas imagens de satélite da área, os mesmos foram 

excluídos do modelo. Após a exclusão dos rios de primeira ordem a bacia hidrográfica pode ser 

caracterizada com uma bacia de 4ª ordem com extensão de 40,7 km de canal de drenagem. 

A caracterização dos canais ainda envolve a definição das variáveis de fluxo mínimo de 

vazão nas “condições limites” (ou nascentes e exutório), valores iniciais de lâmina de água e 

vazão. Um dos principais parâmetros que envolve a movimentação do fluxo de água entre a ZS e 

o rio foi definido aqui como coeficiente de troca ZS-rio (ZS-Rio) (DHI, 2016c), e possui um 

valor inicial de 1.10-6 s-1 (Henriksen et al., 2003). Para a caracterização das condições limites e para 

evitar instabilidades numéricas no modelo Mike 11, é necessário definir um fluxo mínimo de 

vazões mínimas constantes para cada nascente (DHI, 2016d), este valor foi definido inicialmente 

como 1.10-3 m³ s-1, que representa a vazão mínima da bacia hidrográfica (Q99) (Brown et al., 

2005). Ainda em relação à caracterização, foram definidos os valores de 0,1 m e 0,05 m³ s-1 como 

valor inicial de lâmina de água e vazão, respectivamente. 

 

2.2.5.1.3. Parametrização da zona saturada (ZS) 

A parametrização da ZS foi feita de forma uniforme no espaço para os parâmetros de 

condutividade hidráulica vertical (KY) e horizontal (KX). Para isto, foram utilizados os dados de 

condutividade hidráulica coletados por Mingoti (2012) em 4 pontos na bacia hidrográfica (Figura 

1e), dos quais foram  obtidas a média para definição dos valores tanto para o KX quanto para o 

KY, portanto o valor inicial foi de 9.44E-8 m s-1.  
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De forma uniforme no espaço os parâmetros de rendimento específico (SY = 0,2) e 

coeficiente de armazenamento (SS = 1.10-4 L-1) foram definidos para a caracterização da ZS (DHI, 

2016a; Feitosa et al., 2008), no entanto, o SY é um parâmetro passivo, ou seja, precisa ser 

determinado, mas é substituído durante as simulações pela diferença entre capacidade de campo e 

ponto de murcha permanente da ZNS (Refsgaard, 1997). 

Foi admitido para a bacia hidrográfica que os limites topográficos coincidem com os 

limites do lençol freático, portanto nenhum fluxo foi simulado entrando ou saindo dos limites da 

bacia (“no-flow” nas condições de limite). 

 

2.2.5.1.4. Parametrização da zona não saturada (ZNS) 

Para a utilização da equação completa de Richards é fundamental o detalhamento das 

propriedades do solo, sendo necessária a obtenção dos valores da curva de retenção da água no 

solo e da função da condutividade hidráulica saturada (K0) em relação a umidade volumétrica do 

solo (θ). Os parâmetros utilizados para caracterizar a zona não saturada foram obtidos em 

Mingoti (2012). De modo a obter os valores dos parâmetros da ZNS para cada tipo de textura, as 

localizações dos pontos de coleta das amostras indeformadas de solo foram relacionadas com o 

mapa de textura (Figura 4), sendo, portanto, obtido para cada amostra uma textura 

correspondente. Quando mais de um ponto pertencia a mesma textura foi realizada uma média 

dos valores ponderando-a pela área de cada tipo de textura.     

Para cada tipo de solo mapeado na bacia hidrográfica uma curva de retenção da água no 

solo foi obtida para duas profundidades (camada superficial e subsuperficial, representadas pelas 

letras A e B, respectivamente) por meio de amostras indeformadas, as quais, posteriormente, 

foram submetidas à câmara de Richards para obtenção da umidade em tensões de 0 kPa 

(saturação), 10 kPa, 30 kPa, 70 kPa e 1500kPa (Mingoti, 2012) (Figura 4). Os valores de 10 kPa e 

1500 kPa foram considerados capacidade de campo e ponto de murcha permanente, 

respectivamente. Para o parâmetro de saturação efetiva (“Efective saturation”), definido como o 

volume de água ligeiramente menor do que o volume obtido em saturação (DHI, 2016b), foi 

utilizado um valor 10% menor do que o volume no ponto de saturação. Para relacionar estes 

dados com as texturas os tipos de solo com mesma textura foram fundidos e seus valores obtidos 

por meio da média ponderada pela área de cada tipo de solo. 
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Figura 4. Curvas de retenção da água no solo com o potencial matricial (kPA) em função da umidade (m³ 
m-3) em duas profundidadaes (sendo A a camada superficial e B a camada subsuperficial) para as seis 
diferentes texturas presentes na bacia hidrográfica. 

 

A condutividade hidráulica saturada também foi obtida para cada textura de solo por 

meio de amostras indeformadas com o método de permeâmetro de carga constante. A relação 

entre KS - θ foi parametrizada pelo modelo de van Genucthten (van Genuchten, 1980), utilizando 

o software “Soil Water Retention Curve” (SWRC - v3.0) (Dourado-Neto et al., 2000) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Valores dos parâmetros utilizados para a obtenção da relação entre condutividade hidráulica 
saturada e a umidade do solo para cada tipo de textura mapeado na bacia hidrográfica. Onde: A é a 
camada superficial; B é a camada subsuperficial; K0 é a condutividade hidráulica saturada; α, m e n são os 
parâmetros obtidos pelo modelo de van Genutchen (van Genuchten, 1980); e l é o fator de forma. 

Textura 
Área K0 α m n l 

ha % mm h-1 1 cm-1 - - - 

argilosa A 
909,2 42,0 

7,3 0,018 0,413 1,703 0,5 

argilosa B 7,3 0,018 0,413 1,703 0,5 

média/argilosa A 
439,7 20,3 

33,2 0,024 0,459 1,853 0,5 

média/argilosa B 11,6 0,024 0,448 1,811 0,5 

arenosa/argilosa A 
23,4 1,1 

74,2 0,049 0,449 1,816 0,5 

arenosa/argilosa B 17,3 0,017 0,414 1,705 0,5 

média A 
137,9 6,4 

20,4 0,033 0,389 1,641 0,5 

média B 20,4 0,033 0,389 1,641 0,5 

arenosa A 
160,1 7,4 

6,0 0,009 0,398 1,661 0,5 

arenosa B 6,0 0,009 0,398 1,661 0,5 

arenosa/média A 
496,7 22,9 

16,4 0,022 0,449 1,816 0,5 

arenosa/média B 5,7 0,016 0,370 1,587 0,5 

 

A discretização vertical do solo utilizada foi baseada no aumento da resolução 

progressivamente ao aumento de profundidade (Feyen et al., 2000) com 20 cm no primeiro 

metro, 50 cm por cinco metros e 1 metro no restante. 

Para a caracterização da quantidade água que alcança a ZS direto da superfície por meio 

dos macroporos, o modelo permite a utilização de um mecanismo (“bypass”) que representa uma 

relação empírica e direta com a água que infiltra na ZNS (DHI, 2016d), e pode influenciar os 

demais processos tanto em relação ao escoamento superficial como na dinâmica da água na ZS 

(Jayatilaka et al., 1998). Neste estudo foi utilizado o mecanismo “bypass” para representação 

simplificada do fluxo de água nos macroporos, para tal a infiltração é dividida em duas partes: 

uma que percola pela matriz do solo e a outra que percola diretamente para a ZS (DHI, 2016b). 

O mecanismo de macroporos depende da capacidade de campo e do ponto de murcha 

permanente do solo, pois o fluxo de água através dos macroporos é maior em condições de 

umidade,  quando a água está acima da capacidade de campo, e, tende a zero, quando o solo está 

mais seco, ou seja, perto do ponto de murcha permanente (DHI, 2016a). 
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2.2.5.1.5. Parametrização do uso da terra 

Para a caracterização dos processos hidrológicos de escoamento superficial e 

evapotranspiração real foram levantados parâmetros que caracterizassem os três tipos de 

cobertura definidas. Os valores utilizados nesta caracterização estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores dos parâmetros obtidos para a caracterização dos processos de evapotranspiração real e 
escoamento superficial, ambos com base nas classes de uso e cobertura da terra encontradas na bacia 
hidrográfica (CINT: capacidade de interceptação; C1, C2 e C3: coeficiente empíricos de Kristensen e Jensen 
(1975); AROOT: distribuição de massa das raízes; S: detenção de água na superfície). 

Processos Parâmetros Unidade 
Classes de uso do solo 

Global Vegetação nativa Pastagem Cana-de-açúcar 

E
v
ap

o
tr

an
sp

ir
aç

ão
 r

ea
l 

(E
T

a)
 

CINT mm 0,5 - - - 

C1 - 0,3(1) - - - 

C2 - 0,2(1) - - - 

C3 
mm dia-

1 
30(4) - - - 

AROOT 1 m-1 0,1(1) - - - 

E
sc

o
am

en
to

 

su
p

er
fi

ci
al

 

S mm - 5(2) 2(3) 2(3) 

(1) DHI (2016b); (2) Jayatilaka et al. (1998); (3) Wang et al. (2012); (4) Sahoo et al. (2006). 

 
Os parâmetros de Índice de Área Foliar (IAF), profundidade das raízes (RD) e 

coeficiente da cultura (Kc) foram distribuídos ao longo do tempo de modo a se obter a 

caracterização de crescimento e corte dos tipos de uso da terra (Tabela 4). O IAF utilizado na 

caracterização da bacia hidrográfica foi mensurado no trabalho de Xavier e Vettorazzi (2003), que 

coletaram os dados por meio de campanhas de campo, as quais tinham como objetivo analisar o 

dossel das coberturas (equipamento LAI-2000) e gerar índices de área foliar, o local de estudo 

também foi a bacia hidrográfica alvo deste estudo. 

A colheita da cana-de-açúcar foi baseada nos dados de Xavier e Vettorazzi (2003), os 

quais foram obtidos na própria bacia hidrográfica. Para este estudo considerou-se um ciclo anual 

da cultura – 12 meses (Silva et al., 2016) - com o período de colheita concentrada no mês de julho 

(Xavier e Vettorazzi, 2003).  

Para o parâmetro de rugosidade do terreno - determinado por meio do número de 

Manning (M) (Tabela 5), que é o inverso do convencional parâmetro do número de Manning’s 
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(n) - as classes de uso e cobertura da terra foram combinadas entre as quatro classes de solo: 

Latossolos Vermelhos, Argissolos Vermelhos, Cambisolos Háplicos e Neosolos Litólicos. Os 

valores foram baseados na equação deduzida por Mingoti (2012), na qual o valor do número de 

Manning é derivado do valor da curva número para cada conjunto de uso e tipo. 

 

Tabela 4. Desenvolvimento e caracterização da cultura da cana-de-açúcar, pastagem e vegetação nativa 
para a bacia hidrográfica. Onde: IAF são os índices de área foliar; Kc é o coeficiente da cultura; e PR é a 
profundidade de raízes. 

Dias 

IAF(1) Kc(2) PR(3) IAF(1) Kc(4) PR(4) IAF(1) Kc(4) PR(5) 

m2 m-2 - mm m² m-2 - mm m2 m-2 - mm 

Cana-de-açúcar Pastagem Vegetação nativa 

31 1,61 1,13 1.914 1,7 0,75 1.000 3,8 1,0 7.000 

61 1,71 1,15 2.471 1,6 0,75 1.000 4,1 1,0 7.000 

92 1,76 1,17 3.029 2,2 0,75 1.000 3,4 1,0 7.000 

122 1,77 1,18 3.586 1,5 0,75 1.000 3,0 1,0 7.000 

153 1,89 1,20 4.143 1,8 0,75 1.000 2,8 1,0 7.000 

184 2,15 0,95 4.700 1,9 0,75 1.000 2,5 1,0 7.000 

212 0,00 0,00 0 1,5 0,75 1.000 3,0 1,0 7.000 

243 0,33 0,50 200 0,9 0,75 1.000 2,3 1,0 7.000 

273 0,66 0,80 300 1,1 0,75 1.000 2,4 1,0 7.000 

304 0,59 1,00 500 1,0 0,75 1.000 2,8 1,0 7.000 

334 0,87 1,10 800 0,9 0,75 1.000 3,7 1,0 7.000 

365 1,38 1,12 1.357 1,3 0,75 1.000 3,9 1,0 7.000 
(1) Xavier e Vettorazzi (2003); (2) Monteiro e Sentelhas (2014); (3) Battie Laclau e Laclau (2009); (4) Allen et al. (1998); (5) 
Canadell et al. (1996) 

Tabela 5. Valores do número do Manning (M) obtidos para caracterização do processo de escoamento 
superficial com base nas classes de uso e cobertura da terra e tipo do solo encontrados na bacia 
hidrográfica, obtidos por meio da relação deduzida por Mingoti (2012) entre curva número e número de 
Manning. 

Classe de uso e cobertura 
da terra 

Tipo de solo M 

m-1/3 s-1 

Vegetação nativa 

Latossolo 7 

Argissolo 15 

Cambissolo 25 

Neossolo 32 

Pastagem 

Latossolo 13 

Argissolo 24 

Cambissolo 34 

Neossolo 42 

Cana-de-açúcar 

Latossolo 7 

Argissolo 17 

Cambissolo 27 

Neossolo 34 
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2.2.6. Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade (AS) foi conduzida a partir da comparação entre dados de 

deflúvio (Q), vazões de máxima (Q5 – valor de vazão igualada ou excedida em 5% do tempo) e 

vazões de mínima (Q70-99 – valor de vazão igualada ou excedida de 70% a 99% do tempo) 

variando-se os parâmetros um de cada vez. Tendo como base os diversos estudos já publicados 

utilizando os modelos hidrológicos distribuídos de base física, e em especial o Mike SHE 

(Henriksen et al., 2003; Sahoo et al., 2006; Xevi et al., 1997), foram definidos um conjunto básico 

de cinco processos (ZS, NZS, escoamento superficial e no canal e vegetação) que caracterizam a 

bacia hidrográfica, e dentro dos quais os parâmetros considerados mais sensíveis na literatura 

foram variados um por vez para serem testados quanto a sua influência nas variáveis. São estes: 

 Zona saturada: 

o Condutividade hidráulica horizontal 

o Condutividade hidráulica vertical 

 Zona não saturada 

o Condutividade hidráulica saturada 

 Escoamento superficial 

o Número de Manning do terreno (rugosidade) 

o Detenção superficial 

 Escoamento no canal 

o Número de Manning no canal (rugosidade) 

o Coeficiente de troca ZS-rio 

 Vegetação 

o CINT 

o IAF 

o C1 

o C2 

o C3 

o AROOT 

 

A sensibilidade do modelo às mudanças nos parâmetros foi mensurada com base no 

valor absoluto máximo da taxa de mudança do deflúvio, vazão máxima e mínima em relação à 

taxa de mudança no parâmetro (Dubus e Brown, 2002), seguindo a Eq.(1): 
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𝑆𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 |
𝑃

𝑄
.
∆𝑄

∆𝑃
| (1) 

Em que, 

Sr = sensibilidade relativa; 

P = valor do parâmetro; 

Q = valor da variável; 

ΔP = variação do parâmetro; 

ΔQ = variação na variável. 

 

Uma vez que o valor de Sr é relativo e normalizado os diferentes parâmetros podem ser 

comparados entre si, sendo que o maior valor de Sr indica  maior sensibilidade da variável (e.g. 

deflúvio) ao parâmetro (Yuan et al., 2015). De modo a testar apenas a sensibilidade dos 

parâmetros, neste primeiro momento os parâmetros distribuídos quanto ao tipo de solo e uso do 

solo foram simulados de maneira uniforme no espaço, sendo utilizada a média destes atributos. 

 

2.2.7. Metodologia de calibração e validação 

A abordagem para o processo de calibração e validação dos dados simulados foi o 

método manual por meio de tentativa e erro até um ajuste estatisticamente satisfatório entre 

dados observados e simulados (Figura 5) (Lørup et al., 1998; Vázquez et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema dos passos metodológicos utilizados neste estudo para as etapas de calibração do 
modelo. Adaptado de Feyen et al. (2000). 
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Para a comparação e análise entre dados observados e simulados foi utilizado o método 

de separação dos dados em períodos iguais: um para a calibração (1999) e outro para a validação 

(2000) (Daggupati et al., 2015).  

Em relação à etapa de ajuste dos parâmetros, a abordagem proposta dividiu-se em três 

partes: calibração das vazões mínimas, calibração dos picos de vazão e calibração dos processos 

de evapotranspiração e interceptação. O critério de escolha dos parâmetros a serem utilizados na 

calibração baseou-se tanto na “confiabilidade” do parâmetro, quanto no entendimento de quais 

parâmetros influenciam os resultados desejados (Jaber e Shukla, 2012).  

Para o ajuste das vazões mínimas foram testados os parâmetros de: 

- condutividade hidráulica horizontal (KX); e 

- coeficiente de troca ZS-rio. 

 

Após o ajuste satisfatório da vazão mínima foram realizados testes para aprimorar os 

índices referentes aos picos de vazão, sendo que os parâmetros modificados foram: 

- condutividade hidráulica saturada (K0)  

- rugosidade no canal (MCAN); 

- detenção de água na superfície (S); e 

- rugosidade na superfície (M). 

 

Após ajustado para simular com eficiência as vazões mínimas e os picos de vazão, o 

modelo foi testado para melhorar a eficiência de simulação dos processos de evapotranspiração 

real (ETr) e interceptação (INT), ambos resultados fornecidos pelo modelo em uma série 

histórica diária para o período pré-estabelecido. Para este ajuste os parâmetros modificados 

foram: 

- índice de área foliar (IAF); 

- coeficiente de interceptação (CINT); e 

- parâmetros C1, C2 e C3. 

 

Uma vez que os processos de ETr e INT não possuem dados observados para 

comparação, baseou-se em resultados obtidos em outros estudos realizados o mais próximo 

possível da área de estudo (Fernandes et al., 2017; Monteiro e Sentelhas, 2014; Nassif et al., 2014; 

Sentelhas et al., 1999; Silva et al., 2016). Esta etapa de verificação dos processos permite uma 

maior robustez do modelo, e vem sendo indicada para melhorar a etapa de calibração e validação 

(Daggupati et al., 2015; Thirel et al., 2015a). 
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Com o intuito de reduzir o número de parâmetros que influenciam os resultados e que 

podem prejudicar a interpretação dos resultados e da análise de eficiência, cada parâmetro foi 

ajustado separadamente, ou seja, os demais foram mantidos fixos para que a influência dos 

parâmetros modificados fosse analisada. 

 

2.2.7.1. Comparação e análise da eficiência do modelo 

A escolha do índice de eficiência  depende do objetivo da modelagem hidrológica, assim 

como dos dados observados disponíveis (Refsgaard e Storm, 1996). A utilização de modelos 

numéricos é recomendada para avaliar a calibração do modelo, no entanto,  também é 

fundamental utilizar comparações gráficas (Daggupati et al., 2015; Refsgaard e Storm, 1990; 

Thirel et al., 2015b). Por essa razão, neste estudo, a análise da eficiência foi realizada de três 

formas: comparação visual, comparação relativa e modelos numéricos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema referente às três propostas de comparação entre os dados observados e simulados, 
onde FDC é a curva de permanência da vazão, FDC índices são os coeficientes de vazão máxima (Q5), 
média (Q50) e mínima (Q70-99), NSE é o índice de Nash-Sutcliffe, e KGE’ é o índice de eficiência Kling-
Gupta modificado. 

 

A comparação para escolha do melhor conjunto de parâmetros calibrados foi realizada 

entre os dados de deflúvio observados e simulados. Estes dados foram comparados por meio  da 
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análise visual das curvas de permanência da vazão (em inglês “Flow duration curve” - FDC),  de 

um gráfico de pontos (observado x simulado), e da comparação relativa entre os valores dos 

índices de vazão máxima (Q5), média (Q50), mínima (Q70-99) (Moriasi et al., 2015; Thirel et al., 

2015b), e o deflúvio anual dos conjuntos de dados simulados e observados. A avaliação da 

performance utilizando-se análise visual é mais subjetiva e pode ser realizada nas primeiras 

simulações para identificar as principais divergências. Apesar de ambas as técnicas de avaliação 

terem sido combinadas, o maior peso na decisão recaiu sobre as análises estatísticas (Feyen et al., 

2000). Para isto foram utilizados os índices de eficiência conforme Tabela 6. O objetivo do ajuste 

dos parâmetros entre as simulações foi de maximizar os índices de eficiência e diminuir os erros 

entre os índices da curva de permanência e do deflúvio anual. 
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Tabela 6. Relação dos índices de eficiência utilizados e as respectivas fórmulas (n: número de dias do período; Qobs e Qsim: deflúvio observado e simulado, 
respectivamente; µ: média dos valores de deflúvio para o período; σ: desvio padrão). Adaptado de Thirel et al.  (2015), Ritter e Munoz-Carpena (2013) e Moriasi et 
al. (2015). 

Índice Fórmula matemática Descrição 
Valor 
ótimo 

NSE 1 − 
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖))

2n
i=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) −   𝜇(𝑄𝑜𝑏𝑠))
2n

i=1

 
Índice de eficiência de Nash-

Sutcliffe 
1 

R2 
[
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝜇𝑄𝑜𝑏𝑠). (𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖) − 𝜇𝑄𝑠𝑖𝑚)
n
i=1

𝜎𝑄𝑠𝑖𝑚. 𝜎𝑄𝑜𝑏𝑠
]

2

 Coeficiente de determinação 1 

NSE_BASE 
1 −

∑ (
1

𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) +  𝜀
− 

1
𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖) +  𝜀

)
2

n
i=1

∑ (
1

𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) +  𝜀
 −   𝜇

1
(𝑄𝑜𝑏𝑠 +  𝜀)

)
2

n
i=1

 

 

Adaptação do índice de 
eficiência de Nash-Sutcliffe 

para as vazões base 
1 

KGE' 

1

− √(𝑟 − 1)2 + ((𝐵𝑖𝑎𝑠) − 1)
2
+ ((

𝜎(𝑄𝑠𝑖𝑚) 𝜇(𝑄𝑠𝑖𝑚)⁄

𝜎(𝑄𝑜𝑏𝑠) 𝜇(𝑄𝑜𝑏𝑠)⁄
) − 1)

2

 

Índice de eficiência de Kling-
Gupta modificado 

1 

RMSE √
1

𝑛
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖))

2𝑛

𝑖=1
 Raiz do erro quadrático médio 1 

r 
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝜇𝑄𝑜𝑏𝑠). (𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖) − 𝜇𝑄𝑠𝑖𝑚)
n
i=1

𝜎𝑄𝑠𝑖𝑚. 𝜎𝑄𝑜𝑏𝑠
 

Coeficiente de correlação 
linear 

1 

PBIAS 
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑄𝑠𝑖𝑚(𝑖))
n
i=1

∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖)
n
i=1

 𝑥 100 Porcentagem de viés 0 
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O índice de eficiência Kling-Gupta modificado (KGE’) deriva do índice de eficiência de 

Gupta (KGE) (Gupta et al., 2009), modificado por Kling et al. (2012), e recomendado para 

análises hidrológicas em relação ao índice de Nash-Sutcliffe (NSE), que, embora amplamente 

utilizado (Chiew e McMahon, 1993; Moriasi et al., 2015), tem apresentado algumas desvantagens 

em estudos de modelagem (Gupta et al., 2009; Thirel et al., 2015b). O índice NSE_BASE foi 

escolhido por proporcionar uma boa avaliação dos períodos de mínima (Pushpalatha et al., 2012).  

Os índices de Raiz quadrática do erro (RMSE) e de porcentagem do viés (PBIAS) ainda 

são muito utilizados como critério de avaliação (Ritter e Munoz-Carpena, 2013; Zhang et al., 

2016), pois indicam, em porcentagem, se os dados simulados estão superestimando ou 

subestimando os valores observados (Moriasi et al., 2015; Xevi et al., 1997). O coeficiente de 

determinação (R2) é utilizado para identificar a relação entre os dados simulados e observados, e é 

muito utilizado em estudos de calibração e validação dos modelos hidrológicos (Moriasi et al., 

2015). 

Os limites para definir quando a calibração pode ser considerada aceitável, boa, muito 

boa ou insatisfatória foram baseados naqueles propostos por Moriasi et al. (2015), nos quais o 

modelo é considerado satisfatório para simulações quando o R² > 0,6, NSE > 0,5 e PBIAS ≤ 

15% em uma escala diária de dados. Para os dados de NSE_BASE e KGE’ foi considerado o 

mesmo limite adotado para NSE. Em relação ao RMSE quanto menor  for o valor melhor é 

considerada a performance do modelo (Moriasi et al., 2015) 

 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Análise de sensibilidade (AS) do modelo  

Os resultados da AS estão resumidos na Tabela 7, na qual são apresentados os valores 

da sensibilidade relativa (Sr), em porcentagem, das variáveis de deflúvio, vazão mínima (Q70-99) 

e picos de vazão (Q5) para cada um dos parâmetros modificados. 
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Tabela 7. Análise de sensibilidade realizada com o modelo Mike SHE para os parâmetros de 
condutividade hidráulica horizontal (KX), condutividade hidráulica vertical (KY), condutividade hidráulica 
saturada (K0), número de Manning do terreno (M), detenção superficial (S), número de Manning no canal 
(MCAN), coeficiente de troca ZS-rio, coeficiente de interceptação (CINT), coeficientes de evapotranspiração 
(C1, C2 e C3) e índice de distribuição das raízes (ARROT). Sr é a sensibilidade relativa de determinado 
parâmetro no deflúvio, vazões mínimas (Q70-99), vazão máxima (Q5). 

Processos Parâmetros 

Sr 

Deflúvio Q70-99 Q5 

% 

Zona Saturada 
KX 34,4 134,4 2,5 

KY 0,0 0,1 0,2 

Zona não Saturada 

K0 0,8 2,8 5,8 

M 0,1 0,0 5,0 

S 1,5 0,1 0,5 

Canal 
MCAN 0,1 0,0 9,7 

ZS-rio 0,0 0,2 0,0 

Vegetação 

CINT 0,8 0,1 0,7 

C1 12,8 20,7 10,3 

C2 5,5 10,6 4,6 

C3 1,0 0,6 6,2 

AROOT 1,5 1,6 2,0 

 

A condutividade hidráulica horizontal foi o parâmetro que mais apresentou influência 

sob os dados de deflúvio simulado, sendo que o valor máximo de Sr foi de 34,4%. Também para 

a variável de vazão mínima (Q70-99) o parâmetro KX foi o mais influente entre os testados. No 

entanto, para os picos de vazão este parâmetro resultou em um máximo de 2,5% de sensibilidade. 

Em relação ao parâmetro KY, este apresentou, para as três variáveis, valores de Sr abaixo de 1%, 

o que não o classifica como uma variável de influência neste caso.  

Em relação à zona não saturada, o parâmetro de detenção de água na superfície (S) 

apresentou a maior variação no deflúvio (1,5%) entre os parâmetros testados, sendo inclusive 

maior do que a variação apresentada pelo K0 (0,8%). Por outro lado, ao analisar apenas a 

sensibilidade relativa no Q5 o maior Sr ocorreu para a rugosidade no canal (9,7%), seguida pela 

K0 e M (6% e 5%, respectivamente). 

O parâmetro de troca entre a ZS e os canais de drenagem (ZS-Rio) não apresentou 

sensibilidade relativa elevada em relação aos demais parâmetros, atingindo valores abaixo de 1% 
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para as três variáveis, sendo que a maior sensibilidade deste parâmetro foi em relação as vazões 

mínimas (Q70-99) com valor de 0,2%.  

Em relação aos parâmetros da vegetação os parâmetros C1 e C2 apresentaram os 

maiores índices de Sr para as três variáveis, permanecendo atrás apenas do KX. O C3 e o AROTT 

também apresentaram índices de Sr elevados em comparação aos demais parâmetros. O CINT, no 

entanto, foi o parâmetro de vegetação que menos influenciou nas três variáveis testadas, sendo 

que para o deflúvio a sensibilidade foi de apenas 0,8%. 

 

2.3.2. Calibração e validação 

Para a simulação dos dois anos de C/V, em um computador (“desktop”) com 

processador Intel core i5 com 4 núcleos e memória RAM de 8GB, o modelo  precisou de 19 

horas para finalizar o processo, sendo que este tempo está relacionado diretamente ao tempo de 

processamento (“time step”) utilizado e o tamanho da célula (Vázquez et al., 2002; Xevi et al., 

1997). Para o período de 24 horas foram utilizados 20m x 20m de tamanho da célula e um tempo 

de processamento de 0,5 horas. Por se tratar de variáveis que podem influenciar não apenas o 

tempo de simulação, mas também os resultados (Xevi et al., 1997) e a estabilidade do modelo 

(DHI, 2016b), tanto o tamanho da célula quanto o tempo de processamento foram definidos em 

uma etapa pré-calibração de modo a diminuir as instabilidades e erros. Portanto, não foram 

realizadas modificações nestas variáveis durante a etapa de calibração e validação. 

Devido ao tempo de processamento elevado os testes de alterações das variáveis foram 

realizados apenas para o ano de 1999. Após a seleção do melhor conjunto de parâmetros a 

simulação foi realizada para os anos de 1999 e 2000 e os índices da C/V foram obtidos para todo 

o período. 

Após as primeiras simulações observou-se que o valor inicial de 1.10-3 m³ s-1 para 

caracterização das condições limites das nascentes (vazão mínima) era excessivamente alto. Este 

valor foi, então, reduzido para condizer com a realidade da bacia hidrográfica até um valor de 

1.10-8 m³ s-1, a partir deste valor os resultados das mínimas já não eram mais afetados e o modelo 

Mike 11 começou a apresentar instabilidade numérica. 

O esquema dos passos seguidos para realizar a calibração e validação de um modelo 

distribuído de base física encontra-se na Figura 7. 
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Figura 7. Esquema da sequência de passos propostos para a calibração de um modelo hidrológico 
distribuído de base física na região tropical. Em que: condutividade hidráulica horizontal (KX), coeficiente 
de troca ZS-rio, condutividade hidráulica saturada (K0), detenção superficial (S), coeficiente de 
interceptação (CINT), coeficientes de evapotranspiração (C1 e C2), vazão observada (Qobs) e vazão 
simulada (Qsim). 

 

Na Figura 8 encontram-se os dados de vazão observados e duas simulações de um ano 

utilizando-se o conjunto de parâmetros base. A diferença entre as simulações é o aquecimento 

inicial do modelo. Nesta etapa pode-se observar que existe uma subestimativa dos valores de 

vazão para a simulação sem o aquecimento (SIM_sem__aquecimento), assim como se pode 

observar que esta subestimativa ocorre principalmente nos dois primeiros meses, enviesando os 

resultados. No entanto, após três meses de simulação é possível observar que há uma 

aproximação entre os valores simulados (Figura 8, destaque), baseado nisso foi utilizado neste 
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estudo um período inicial de aquecimento do modelo de três meses com o intuito de obter as 

condições iniciais de água no solo e altura do lençol freático e evitar, portanto, a subestimativa 

inicial dos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Série de vazão observada (Qobs) e duas simulações para o ano de 1999 utilizando os 
parâmetros iniciais. SIM _aquecimento: simulação utilizando o período de aquecimento do modelo; 
SIM_sem_aquecimento: simulação sem o aquecimento inicial do modelo. No detalhe, a mesma série de 
vazão com destaque para os três primeiros meses. 

 

Utilizando os resultados do aquecimento do modelo (nível do lençol freático e umidade 

do solo) como dados de entrada, o modelo foi então simulado para os testes de C/V. A 

simulação base, com os parâmetros iniciais e com um período de aquecimento 

(SIM_aquecimento), superestimou em 17,4% (Tabela 8) o deflúvio em relação aos dados 

observados, sendo as vazões mínimas as mais superestimadas (582%). 

Com o objetivo inicial de ajustar os valores de vazão mínima, que estavam sendo 

superestimadas pelo modelo, o parâmetro de condutividade hidráulica horizontal foi alterado, 

pois este parâmetro apresentou a maior sensibilidade relativa para as vazões mínimas (134%) na 

AS realizada. Portanto, o valor de KX foi diminuído em 50% do seu valor inicial, o que resultou 

em redução dos valores de deflúvio anual (Figura 9), e também dos índices da FDC, os quais 

mostraram redução da diferença relativa entre dados observados e simulados após a modificação 

no KX (Tabela 8).  
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Tabela 8. Diferença (%) entre os valores observados e simulados de deflúvio anual e das variáveis QMÉDIO 

(vazão média), Q5 (vazões máximas) e Q50 (vazões médias) e Q70-99 (vazões mínimas) obtidos por meio 
da FDC do ano de 1999 nas simulações SIM_aquecimento (simulação com o aquecimento inicial do 
modelo) e KX_-50% (diminuição em 50% do valor inicial no parâmetro de condutividade hidráulica 
horizontal). 

Índices 
Qobs 

(m³.s-1) 

SIM_aquecimento Kx_-50% 

m³ s-1 

Diferença 

relativa (%) m³ s-1 

Diferença 

relativa 

(%) 

QMÉDIO 0,4 0,5 17,4 0,4 -0,8 

Q5 2,3 2,1 -10,4 2,1 -8,1 

Q50 0,1 0,2 138,1 0,1 9,8 

Q70-99 0,012 0,079 582,3 0,034 191,1 

Deflúvio (mm) 469,5 551,2 17,4 465,9 -0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curva de permanência da vazão simulada e observada para o ano de 1999, com a diminuição do 
parâmetro de condutividade hidráulica horizontal em 50% (KX -50%) do valor inicial mantendo-se iguais 
os demais parâmetros iniciais. No detalhe, dispersão entre os pontos observados e simulados ao longo da 
linha 1:1. 
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No entanto, apesar da diminuição dos valores de vazão mínima, os dados simulados 

ainda superestimaram a mesma. A vazão média e o deflúvio total foram os que apresentaram o 

melhor ajuste até este momento, com diferenças de apenas 0,8% em ambos os casos. Em relação 

às vazões máximas, os dados simulados mostraram uma subestimativa do valor de Q5 em 8%. 

Buscando diminuir a diferença entre as vazões mínimas foi realizado o ajuste do 

parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio (ZS-Rio), uma vez que este parâmetro tem 

grande influência nas vazões mínimas, comandando a velocidade e a quantidade de água trocada 

entre a zona saturada e o rio, e afetando de forma significativa o deflúvio da bacia hidrográfica. 

Portanto, foram realizados testes diminuindo em 10, 103 e 105 vezes o valor do parâmetro (10-6, 

10-8 e 10-9 s-1, respectivamente) (Figura 10). Para estes testes foi estipulada uma variação máxima 

de 1.10-10 a 1.10-6 s-1 de modo a não tornar o valor do parâmetro irreal (Henriksen et al., 2003).  

 

 

Figura 10. Curva de permanência da vazão simulada e observada para o ano de 1999, com a diminuição 
do parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio (ZS-Rio). ZS-Rio_10x: diminuição em 10 vezes (10-6 s-

1) o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; ZS-Rio_103x: diminuição em 103 vezes (10-8 s-1) o 
parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; ZS-Rio_105x: diminuição em 105 vezes (10-9 s-1) o 
parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio.  

 

Os resultados mostraram que o parâmetro ZS-Rio tem influência nas vazões mínimas, 

sendo que a diminuição deste parâmetro resultou também na diminuição desta variável (Tabela 

9). Este resultado se repete ao analisar o índice Q5, no entanto para os demais índices ocorreu 

aumento na diferença relativa com a diminuição do parâmetro ZS-Rio, principalmente para as 

vazões médias (Q50). 

Entre as simulações testadas a que apresentou a menor diferença relativa aos dados 

observados para as vazões mínimas foi a ZS-Rio_105x (13,8%), a qual teve uma diferença de 

1,7% em relação ao deflúvio anual. Embora não tenha sido o valor mais próximo ao observado, 
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esta simulação apresentou diferenças aceitáveis em todos os índices, com exceção do Q50, que 

representa as vazões médias. 

Tabela 9. Diferença (%) entre os valores observados (Qobs) e simulados. ZS-Rio_10-1: diminuição em 10 
vezes (10-6 s-1) o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; ZS-Rio_10-3: diminuição em 103 vezes 
(10-8 s-1) o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; ZS-Rio_10-5: diminuição em 105 vezes (10-9 s-1) 
o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; os índices QMÉDIO (vazão média); Q5 (vazões 
máximas); Q50 (vazões médias); e Q70-99 (vazões mínimas) foram obtidos por meio da FDC do ano de 
1999. 

Índices Qobs 

ZS-Rio_10-1 ZS-Rio_10-3 ZS-Rio_10-5 

m³ s-1 

Diferença 

relativa 

(%) 

m³ s-1 

Diferença 

relativa 

(%) 

m³ s-1 
Diferença 

relativa (%) 

QMÉDIO  0,4 0,4 -0,8 0,4 -1,5 0,4 -1,7 

Q5  2,3 2,1 -8,2 2,1 -7,9 2,1 -6,3 

Q50  0,1 0,1 8,5 0,1 -21,5 0,0 -29,6 

Q70-99  0,012 0,033 187,5 0,018 60,2 0,013 13,8 

Deflúvio 

(mm) 469,5 465,7 -0,8 462,3 -1,5 461,5 -1,7 

 

Para a escolha da melhor simulação, nesta etapa, foram utilizados, além dos gráficos e 

dos índices FDC, a análise dos índices de eficiência (Tabela 10). De acordo com os dados obtidos 

nos índices de eficiência, as simulações ZS-Rio_103x e ZS-Rio_105x apresentaram valores de 

NSE_BASE dentro do critério satisfatório (> 0,50), as quais também apresentaram valor de KGE’ 

acima do satisfatório (>0,70). No entanto, ambas as simulações apresentaram valores de NSE 

abaixo do esperado, embora ainda considerados satisfatórios (NSE = 0,55). Devido a esta 

semelhança entre os índices de eficiência, a escolha foi baseada na diferença relativa dos índices e 

na FDC, sendo, portanto, escolhido o valor de 10-9 s-1 (ZS-Rio_105x) para o parâmetro de ZS-

Rio. 

Uma vez obtido o melhor ajuste para as vazões mínimas, os valores dos parâmetros 

calibrados (KX=4,7x10-7 e ZS-Rio=10-9) foram mantidos durante o restante da fase de calibração.  

Na segunda etapa, novos testes foram propostos para melhorar o ajuste dos picos de 

vazão, sendo estes baseados na análise de sensibilidade. Foram então propostos testes de 

diminuição em 50% do valor inicial do parâmetro de detenção da água na superfície (S_-50%), de 

condutividade hidráulica saturada (K0_-50%) e aumento da rugosidade de Manning no canal 

(MCAN_+50%). Todos os testes buscaram aumentar a velocidade e o volume do escoamento 

superficial, diminuindo, desta forma, a infiltração e aumentando o volume de água que alcança os 
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canais superficialmente. O resultado esperado consistia no aumento dos valores dos picos de 

vazão, contudo, os resultados mostraram apenas uma ligeira melhora nos índices de Q5 e NSE 

(Tabela 10 e Tabela 11), sendo a simulação S_-50% considerada a melhor no conjunto dos 

índices. 

Por ter apresentado a maior sensibilidade no modelo ao índice Q5 (9,7% - Tabela 7), a 

rugosidade de Manning para o canal foi testada juntamente com os parâmetros de condutividade 

hidráulica saturada (MCAN_+50% e K0_-50%) e rugosidade de Manning na superfície 

(MCAN_+50% e M_+50%). O objetivo de tal teste era também aumentar o escoamento superficial 

e os picos de vazão. Os resultados mostraram de fato um aumento nos valores do índice Q5, mas 

também diminuição no QMÉDIO e deflúvio (Tabela 10), o que possivelmente ocasionou uma sutil 

queda nos índices de eficiência (Tabela11). Portanto, a variação nestes parâmetros não alcançou o 

objetivo, uma vez que os dados simulados se mantiveram muito próximos aos simulados com os 

parâmetros anteriores.  

Ao analisar os índices de eficiência pode-se notar que a simulação com os melhores 

valores foi a S_-50%. Utilizando esta diminuição na água retida nas micro-rugosidades do 

terreno, foram modificados novamente os valores dos parâmetros de condutividade hidráulica 

saturada, rugosidade de Manning no canal e na superfície. 

No entanto, os resultados demostraram mudanças sutis em relação aos valores 

observados (Tabela 10). Para as três simulações mencionadas o valor de QMÉDIO permaneceu 

próximo ao observado, aproximadamente 0,7% diferente, assim como os valores de Q50 e Q70-

99 não tiveram grandes alterações em relação à simulação S_-50%. Esperava-se que o índice Q5 

sofresse alterações com as modificações propostas, no entanto, este se manteve muito 

semelhante com a simulação S_-50%, com variação menor do que 1% entre as simulações 

propostas.  

Em relação aos índices de eficiência (Tabela 11), após a determinação dos valores de KX 

e ZS-Rio para o controle dos fluxos de base, o índice NSE_BASE permaneceu próximo a 0,6, 

oscilando entre 0,65 e 0,63. O índice NSE também foi satisfatório, obtendo valores até 0,56 na 

diminuição da condutividade hidráulica saturada, com o menor valor (0,52) sendo encontrado na 

simulação com aumento da rugosidade do terreno e do canal. Em relação ao parâmetro KGE’ o 

maior valor obtido (0,77) ocorreu com a diminuição da detenção superficial juntamente com a 

diminuição do parâmetro de condutividade hidráulica saturada. Nesta simulação também ocorreu 

o menor valor de PBIAS (0,5), sendo que nas demais simulações este índice ficou entre 1% e 2%. 

Com base nos resultados apresentados (Tabela 10 e Tabela 11) a simulação S_-50% 

destacou-se na etapa de calibração geral por apresentar os melhores índices de eficiência entre as 
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demais simulações e por obter a melhor comparação com os dados observados (Figura 11). Os 

valores dos parâmetros utilizados em cada uma das simulações testadas podem ser encontrados 

resumidos na Tabela 11.  

 

Tabela 10. Valores observados e simulados das variáveis QMÉDIO (vazão média), Q5 (vazões máximas), 
Q50 (vazões médias) e Q70-99 (vazões mínimas) e do deflúvio anual obtido por meio da FDC do ano de 
1999 para as simulações de diminuição do parâmetro de detenção superficial em 50% (S_-50%) do valor 
inicial, aumento do parâmetro de rugosidade do canal em 50% (Mcan_+50%) do valor inicial, diminuição 
do parâmetro de condutividade hidráulica saturada em 50% (K0_-50%) do valor inicial, aumento do 
parâmetro de rugosidade da superfície em 50% (M_+50%) do valor inicial. 

Simulações 
QMÉDIO 

(m³ s-1) 

Q5 

(m³ s-1) 

Q50 

(m³ s-1) 

Q70-99 

(m³ s-1) 

Deflúvio 

(mm) 

Qobs 0,42 2,29 0,06 0,01 469,47 

S_-50% 0,42 2,17 0,05 0,01 466,16 

MCAN_+50% 0,41 2,17 0,05 0,01 461,63 

K0_-50% 0,41 2,16 0,05 0,01 462,33 

MCAN_+50% e K0_-50% 0,41 2,18 0,05 0,01 462,35 

MCAN_+50% e M_+50% 0,41 2,18 0,05 0,01 461,76 

S_-50% e K0_-50% 0,42 2,16 0,05 0,01 467,11 

S_-50% e MCAN_+50% 0,42 2,17 0,05 0,01 466,26 

S_-50% e M_+50% 0,42 2,16 0,05 0,01 466,26 

 

 

 



49 
 

 

Figura 11. Série de vazão simulada e observada para o ano de 1999, com diminuição do parâmetro de 
detenção superficial em 50% (S_-50p) do valor inicial. No detalhe, dispersão entre os pontos observados e 
simulados ao longo da linha 1:1. 
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Tabela 11. Resultado dos índices de eficiência na etapa geral de calibração do modelo. SIM_aque: simulação utilizando o período de aquecimento; SIM_sem_aque: 
simulação sem o aquecimento.  KX -50%: diminuição do parâmetro de condutividade hidráulica horizontal em 50% do valor inicial; ZS-Rio_10-1: diminuição em 10 
vezes (10-6 s-1) o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; ZS-Rio_103: diminuição em 103 vezes (10-8 s-1) o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; 
ZS-Rio_105: diminuição em 105 vezes (10-9 s-1) o parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; S_-50%: diminuição do parâmetro de detenção superficial em 50% 
do valor inicial; MCAN_+50%: aumento do parâmetro de rugosidade do canal em 50% do valor inicial; K0_-50%: diminuição do parâmetro de condutividade 
hidráulica saturada em 50% do valor inicial; M+50%: aumento do parâmetro de rugosidade da superfície em 50% do valor inicial; NSE índice de eficiência de Nash-
Sutcliffe; R² coeficiente de determinação; NSE_BASE adaptação do índice de eficiência de Nash-Sutcliffe para as vazões base; KGE’ índice de eficiência de Kling-
Gupta modificado; RMSE é raiz do erro quadrático médio; PBIAS é o viés dos dados dado em porcentagem.  

Etapas 

Parâmetros Índices de eficiência 

KX KY ZS-Rio M_CAN K0 S 
NSE R² NSE_BASE KGE' RMSE PBIAS 

m s-1 s-1 m-1/3 s-1 m s-1 mm 

SIM_aque 9,4 x 10-7 9,4 x 10-7 10-5 29 5,2 x 10-6 3,0 0,62 0,67 -0,30 0,72 0,23 -17,42 

SIM_sem_aque 9,4 x 10-7 9,4 x 10-7 10-5 29 5,2 x 10-6 3,0 0,25 0,27 -0,86 0,33 0,33 42,84 

Kx_-50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-5 29 5,2 x 10-6 3,0 0,57 0,65 0,26 0,78 0,25 0,77 

ZS-Rio_-101 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-6 29 5,2 x 10-6 3,0 0,57 0,65 0,27 0,78 0,25 0,81 

ZS-Rio_-103 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-8 29 5,2 x 10-6 3,0 0,55 0,65 0,63 0,76 0,26 1,53 

ZS-Rio_-105 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 29 5,2 x 10-6 3,0 0,55 0,65 0,65 0,76 0,26 1,69 

S_-50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 29 5,2 x 10-6 1,5 0,55 0,65 0,65 0,76 0,26 0,71 

MCAN_+50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 43 5,2 x 10-6 3,0 0,53 0,64 0,64 0,75 0,26 1,67 

K0_-50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 29 2,6 x 10-6 3,0 0,56 0,66 0,64 0,76 0,25 1,52 

MCAN_+50% e K0_-50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 43 2,6 x 10-6 3,0 0,54 0,64 0,63 0,75 0,26 1,52 

MCAN_+50% e M_+50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 43 5,2 x 10-6 3,0 0,52 0,63 0,64 0,75 0,26 1,64 

S_-50% e K0_-50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 43 2,6 x 10-6 1,5 0,55 0,66 0,65 0,77 0,25 0,50 

S_-50% e MCAN_+50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 29 5,2 x 10-6 1,5 0,53 0,64 0,64 0,76 0,26 0,68 

S_-50% e M_+50% 4,7 x 10-7 9,4 x 10-7 10-9 43 5,2 x 10-6 1,5 0,54 0,65 0,65 0,76 0,26 0,67 
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Na terceira etapa da calibração foram analisados também os valores simulados dos 

processos de evapotranspiração real (ETr) e interceptação (INT), ambos fornecidos como dados 

de saída da simulação S_-50%.  

Os resultados mostraram que o conjunto de parâmetros da simulação S_-50% simulou a 

ETr anual em 817 mm (67% da precipitação anual), e a interceptação, aproximadamente, 74 mm 

(6,1% da precipitação anual) (Tabela 12).  

Com o objetivo de aumentar o valor de interceptação na bacia hidrográfica e aproximá-

lo dos resultados medidos em cana-de-açúcar, dois testes foram realizados: aumento em 80% do 

valor inicial de CINT (CINT_+80%) e aumento em 200% o valor inicial do CINT (CINT_+200%). Os 

resultados demostraram que, de fato, ocorreu aumento no valor da interceptação com este 

incremento sendo proporcional ao aumento nos valores de CINT (Tabela 12). 

Na simulação com aumento em 80%, a porcentagem de interceptação em relação a 

precipitação anual foi de 9,4%, enquanto que a simulação CINT_+200% obteve uma porcentagem 

de 13,3% na relação interceptação/precipitação. Quanto aos índices da FDC, ocorreram 

diminuições nos picos de vazão, como esperado, pois mais água foi retida pela vegetação nas 

folhas, e, consequentemente, houve diminuição também no total do deflúvio anual quando 

comparados com o observado (Tabela 12), no entanto estas diferenças foram de 7% para o Q5 e 

2,2% para o deflúvio anual.  

Os índices de eficiência também foram alterados (Tabela 13) com as modificações no 

parâmetro de CINT. Como esperado ocorreu aumento no valor de PBIAS, e, apesar da diminuição 

do índice Q5, as mudanças resultaram em aumento do índice NSE, com uma sutil queda do 

NSE_BASE. O maior valor do índice PBIAS é consequência da diminuição nos valores de deflúvio, 

ocasionando aumento da diferença entre os totais anuais simulados e do observado, uma vez que 

mais água está sendo retida nas folhas e evaporada para atmosfera. 

Diferentemente do que ocorreu para o processo de interceptação, os resultados da 

evapotranspiração mostraram pequeno aumento de 67% para 67,4% e 68% da precipitação com 

o aumento do parâmetro em 80% e 200%, respectivamente. Visando compreender a relação da 

evapotranspiração real com os parâmetros de vegetação foram ainda realizados alguns testes com 

relação aos coeficientes de evapotranspiração: C1, C2 e C3. Dessa forma, foram aumentados os 

valores dos parâmetros C1 e C2 em 50% (CINT_+200%_C1_+50% e CINT_+200%_C2_+50p, 

respectivamente).    
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Tabela 12. Valores observados (Qobs) e simulados das variáveis QMÉDIO (vazão média), Q5 (vazões 
máximas), Q50 (vazões médias) e Q70-99 (vazões mínimas), do deflúvio anual, da evapotranspiração real 
(ETr) e interceptação (INT) obtidas por meio da FDC do ano de 1999 para as simulações de aumento em 
80% do valor inicial do coeficiente de interceptação (CINT) (CINT_+80%), aumento em 200% o valor 
inicial do CINT (CINT_+200%), aumento em 200% o valor inicial do CINT e aumento do C1 em 50% o seu 
valor inicial (CINT_+200%_C1_+50%), aumento em 200% o valor inicial do CINT e aumento do C2 em 
50% o seu valor inicial (CINT_+200%_C2_+50%).  

Simulações 
QMÉDIO 

(m³ s-1) 

Q5 

(m³ s-1) 

Q50 

(m³ s-1) 

Q70-

99 

(m³ s-1) 

Deflúvio 

(mm) 

ETr 

(mm) 

INT 

(mm) 

Qobs 0,42 2,29 0,06 0,012 469,47 - - 

S_-50% 0,42 2,17 0,05 0,013 466,16 816,8 74,5 

CINT_+80% 0,41 2,16 0,05 0,014 462,96 821,6 102,2 

CINT_+200% 0,41 2,13 0,05 0,014 459,10 827,8 162,5 

CINT_+200%_C1+50% 0,39 2,01 0,04 0,012 437,47 885,6 162,5 

CINT_+200%_C2+50% 0,40 2,06 0,04 0,013 442,65 870,0 162,3 

 

Os resultados mostraram que o aumento do coeficiente C1 ocasionou aumento na ETr 

(de 68% na simulação anterior para 72,7%), sendo este aumento ligeiramente menor na simulação 

C2+50% (71,4%) (Tabela 12). Em ambas as simulações não ocorreram mudanças na 

interceptação. Por outro lado, ocorreu aumento na diferença entre o QMÉDIO simulado e 

observado de 2,2% para 5,7% e 7% para C2_+50% e C1_+50%, respectivamente. Os índices Q5 

e Q50 apresentaram pequeno aumento em relação ao Qobs, no entanto o Q70-99 diminui a 

diferença em relação ao Qobs de 20,8% para 7,9% e 9,2% nas simulações de aumento do C1 e 

C2.  

Os índices de eficiência se mantiveram quase inalterados, com redução dos valores de 

NSE_BASE e KGE’ (Tabela 13).  
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Tabela 13. Resultado dos índices de eficiência e deflúvio total para os testes realizados na etapa de calibração do modelo. CINT_+80%: aumento em 80% o valor 
inicial do coeficiente de interceptação (CINT); CINT_+200%: aumento em 200% o valor inicial do CINT; CINT_+200%_C1_+50%: aumento em 200% o valor inicial 
do CINT e aumento do C1 em 50% o seu valor inicial; CINT_+200%_C2_+50%: aumento em 200% o valor inicial do CINT e aumento do C2 em 50% o seu valor 
inicial; NSE é índice de eficiência de Nash-Sutcliffe; R² é o coeficiente de determinação; NSE_BASE é a adaptação do índice de eficiência de Nash-Sutcliffe para as 
vazões base; KGE’ é o índice de eficiência de Kling-Gupta modificado; RMSE é raiz do erro quadrático médio; PBIAS é o viés dos dados dado em porcentagem.  

Etapas 

Parâmetros Índices de eficiência 

KX 
ZS-

Rio 
S CINT C1 C2 C3 AROOT 

NSE R² 
NSE

_BASE 
KGE' RMSE PBIAS 

m s-1 s-1 m-1/3 s-1 mm - - mm d-1 m-1 

S_-50% 4,7 x 10-7 10-9 1,5 0,5 0,3 0,2 30 0,1 0,55 0,65 0,65 0,76 0,26 0,71 

CINT_+80% 4,7 x 10-7 10-9 1,5 0,9 0,3 0,2 30 0,1 0,55 0,65 0,66 0,76 0,26 1,39 

CINT_+200% 4,7 x 10-7 10-9 1,5 1,5 0,3 0,2 30 0,1 0,60 0,66 0,64 0,75 0,24 6,96 

CINT_+200%

_C1_+50% 
4,7 x 10-7 10-9 1,5 1,5 0,45 0,2 30 0,1 0,60 0,66 0,62 0,74 0,24 8,57 

CINT_+200%

_C2_+50% 
4,7 x 10-7 10-9 1,5 1,5 0,3 0,3 30 0,1 0,60 0,66 0,63 0,75 0,24 7,91 
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Devido à pouca melhoria dos índices de eficiência, e aumento da diferença entre os 

valores de deflúvios anuais observado e simulado, optou-se por não utilizar as simulações com 

mudanças no C1 e C2.  

De forma a verificar a relação entre as evapotranspirações reais entre as culturas 

simuladas com o conjunto de parâmetros propostos pela simulação CINT_+200 foram obtidos os 

resultados espacializados desta variável para o ano de 1999 (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição espacial da evapotranspiração real (ETr) na bacia hidrográfica calibrada para o 
ano de 1999. 

 

Por meio da distribuição espacial da ETr foi possível aferir que os maiores valores 

acompanham a ocupação pela vegetação nativa (1096,8 mm ou 86% da precipitação anual), 

seguida pelo uso da cana-de-açúcar, com uma evapotranspiração real intermediária (838,7 mm ou 

67% da precipitação anual), e das áreas de pastagem (728,4 mm ou 58% da precipitação anual).  

Após a definição dos parâmetros calibrados (KX, ZS-Rio, S e CINT) para o ano de 1999, 

estes foram então simulados para o ano de 2000 de forma a obter a validação do modelo. Os 

resultados encontram-se na Tabela 14 e 15. 
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Tabela 14. Diferenças entre os valores observados (Qobs) e simulados das variáveis QMÉDIO (vazão 
média), Q5 (vazões máximas), Q50 (vazões médias) e Q70-99 (vazões mínimas) e do deflúvio anual 
obtidas por meio da FDC do ano de 1999 e 2000 para as simulações de calibração e validação, 
respectivamente. 

Índices 

Calibração Validação 

Qobs Qsim 
Diferença 

relativa 
Qobs Qsim 

Diferença 

relativa 

m³ s-1 % m³ s-1 % 

QMÉDIO 0,4 0,4 -2,2 0,3 0,3 -4,7 

Q5 2,3 2,1 -7,0 1,6 1,5 -2,5 

Q50 0,06 0,05 -28,5 0,03 0,04 9,2 

Q70-99 0,012 0,014 20,8 0,017 0,018 8,2 

Deflúvio (mm) 469,5 459,1 -2,2 405,7 386,6 -4,7 

  

Tabela 15.  Resultado dos índices de eficiência e deflúvio total para os testes realizados na etapa geral de 
calibração (Cal) (ano de 1999) e validação (Val) (ano de 2000) do modelo. KX: parâmetro de condutividade 
hidráulica horizontal; ZS-Rio: parâmetro de troca entre a zona saturada e o rio; S: parâmetro de detenção 
superficial; IAF: média do índice de área foliar para o uso da terra de cana-de-açúcar (C), vegetação nativa 
(VN) e pastagem (P); CINT: coeficiente de interceptação; NSE: índice de eficiência de Nash-Sutcliffe; R²: o 
coeficiente de determinação; NSE_BASE: adaptação do índice de eficiência de Nash-Sutcliffe para as vazões 
base; KGE’: o índice de eficiência de Kling-Gupta modificado; RMSE: raiz do erro quadrático médio; 
PBIAS: é o viés dos dados dado em porcentagem.  

Etapas 

Parâmetros 
 

Índices de eficiência 

KX 
ZS-

Rio 
S CINT 

NSE R² 
NSE

_BASE 
KGE' RMSE PBIAS 

m s-1 s-1 mm mm 

Calibração 4,7 x 10-7 10-9 1,5 1,5 0,56 0,65 0,66 0,76 0,25 2,21 

Validação 4,7 x 10-7 10-9 1,5 1,5 0,60 0,62 0,64 0,78 0,55 4,71 

 

Com base nos índices apresentados foi possível verificar que o modelo conseguiu 

simular de forma aceitável as vazões mínimas e os picos de vazão, com a maior diferença 

encontrada entre os dados de vazões médias (Figura 13). Esta diferença é mais acentuada no 

período de calibração (1999), no qual ocorreu uma concentração de chuvas no início das 

simulações (Figura 1b). No entanto, a análise visual da FDC, assim como os valores relativos 

entre o período calibrado/validado e o observado, permite inferir a respeito da adequação do 

modelo hidrológico na simulação dos processos que ocorrem na bacia hidrográfica. 
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Figura 13. Curva de permanência da vazão simulada e observada para os períodos de (a) calibração (ano 
de 1999) e (b) validação (ano de 2000). 

 

2.4. DISCUSSÃO 

2.4.1. Análise de sensibilidade (AS) do modelo  

Dentre todos os parâmetros testados, a condutividade hidráulica horizontal (KX) se 

destacou pela sensibilidade do deflúvio em relação as modificações no seu valor (34,4%). Este 

fato pode estar relacionado à importância da zona saturada na calibração dos modelos 

distribuídos, em especial o Mike SHE que contempla todos os processos que ocorrem nesta 

zona, e possui soluções numéricas bem desenvolvidas para ela (Abbott et al., 1986a). Esta 

influência de Kx também foi notada por Jaber e Shukla (2012) na calibração do modelo Mike 

SHE utilizando os parâmetros de KX, KY e o coeficiente ZS-Rio, sendo o parâmetro de 
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condutividade hidráulica horizontal um dos mais influentes na calibração do modelo segundo os 

autores. O KX é descrito como um importante parâmetro na modelagem do fluxo base e vazões 

mínimas em estudos que utilizaram o modelo Mike SHE, caracterizando-se como o parâmetro 

que mais influencia o nível do lençol freático (Jayatilaka et al., 1998; Sahoo et al., 2006). Na região 

temperada, foi observado que o aumento em cem vezes do valor da condutividade hidráulica 

horizontal resultou em uma variação de 300% no deflúvio e 4000% no fluxo base (Xevi et al., 

1997). Na análise aqui apresentada o aumento em 50% do KX resultou em uma variação de 

134%. Embora os valores sejam diferentes, é possível identificar que existe uma relação direta 

entre este parâmetro, a geração do deflúvio e o fluxo base também na região tropical. 

Em relação aos picos de vazão, Feyen et al. (2000) observou sensibilidade deste índice 

em relação ao Kx, no entanto, no presente estudo não foi observada influência marcante deste 

parâmetro nos picos de vazão (Q5). Esta pode ser uma característica das regiões tropicais, nas 

quais os solos mais profundos podem atenuar a influência da zona saturada nos picos, sendo que 

estes podem ser mais influenciados pela intensidade de precipitação do que pelo escoamento 

superficial resultante da saturação do solo.  

Por outro lado, outro parâmetro que também apresenta influência na calibração de 

modelos distribuídos é a condutividade hidráulica vertical (KY) (Feyen et al., 2000). Na região 

temperada, o  KY demonstrou  sensibilidade na calibração com o deflúvio (Henriksen et al., 2003; 

Jaber e Shukla, 2012), no entanto, nesta análise nenhuma das variáveis se mostrou sensível ao 

parâmetro KY. A influência do KY nos modelos de base física pode ser explicada uma vez que 

este parece controlar a permeabilidade e rapidez de percolação vertical da água na zona saturada, 

e a variação do mesmo influenciaria na infiltração, percolação de água na zona não saturada e 

fluxo no lençol freático, com efeitos principalmente nos picos (Feyen et al., 2000). No entanto, 

em Dai et al. (2010), ainda na região temperada, os autores também não obtiveram influência 

deste nem no deflúvio, e nem no nível do lençol freático. Os resultados sugerem que na região 

tropical o fluxo horizontal parece predominar na calibração dos modelos distribuídos de base 

física. 

Semelhante ao KX o coeficiente de troca ZS-rio também influencia na quantidade de 

água que alcança o rio por escoamento de base (Jaber e Shukla, 2012). Embora sua influência no 

deflúvio tenha sido de apenas 0,01% neste estudo (e de 0,2% para as vazões mínimas), o 

coeficiente de troca ZS-rio é um dos principais parâmetros para calibração dos modelos de base 

física (Butts et al., 2004; Refsgaard, 1997; Thompson et al., 2004), e, depois do paramento KX, é 

ele que influencia diretamente no aumento e na diminuição do fluxo base. A baixa influência do 

ZS-Rio encontrada neste estudo talvez possa ser explicada pela dominância do parâmetro KX na 
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dinâmica do fluxo base (Xevi et al., 1997), e pelos valores elevados de fluxo contínuo nos rios 

para manter a estabilidade do modelo (Dai et al., 2010; Lørup et al., 1998), 

O coeficiente de troca ZS-rio (ZS-Rio) caracteriza a dinâmica de interação entre o lençol 

freático e os canais que caracterizam a rede de drenagem (Refsgaard, 1997). A caracterização da 

rede de drenagem influencia de forma significativa o fluxo base e a vazão mínima, assim como a 

interação entre a zona saturada e o rio, e a falta de informações para uma caracterização adequada 

sujeita o parâmetro ZS-Rio à calibração (Jaber e Shukla, 2012). 

Em relação à zona não saturada, é possível concluir que os parâmetros da ZNS 

juntamente com a rugosidade do canal são relacionados, principalmente, ao ajuste dos picos de 

vazão (Xevi et al., 1997), e, portanto, são utilizados quando o deflúvio máximo precisa ser 

calibrado (Sahoo et al., 2006). No entanto, o parâmetro K0 também influencia a recarga do lençol 

freático pois controla a infiltração de água no solo. Por outro lado, neste estudo, a análise de 

sensibilidade mostrou baixa influência dos parâmetros de ZNS no deflúvio (máximo de 1,5%), o 

que pode ser um outro indício da maior influência da ZS na calibração dos modelos em regiões 

tropicais.  

Em relação aos parâmetros de uso da terra, as variações nos coeficientes C1 e C2 

apresentaram as maiores sensibilidades no processo de evapotranspiração. Doummar et al. (2012) 

classificaram o parâmetro C1 como importante nos resultados do modelo, controlando a relação 

entre transpiração e evaporação. Em McMichael et al. (2006) os autores variaram o coeficiente C1 

para a calibração do modelo, pois, segundo os autores, controla, juntamente com o C2, a 

distribuição entre transpiração e evaporação do solo. Este resultado foi diferente do obtido em 

outros estudos (Vázquez e Feyen, 2003; Xevi et al., 1997) nos quais os autores encontraram 

maior influência dos coeficientes C2 e C3.  

O coeficiente de interceptação não demonstrou influência nas variáveis (deflúvio, Q5 e 

Q70-99), assim como relatado em outros estudos que calibraram modelos distribuídos de base 

física (Doummar et al., 2012; Xevi et al., 1997). No entanto, o IAF e o coeficiente de 

interceptação são os únicos parâmetros que regulam a interceptação da precipitação pela 

cobertura da terra, e por isso são utilizados na calibração dos modelos (Vázquez e Feyen, 2003). 

Os parâmetros de uso da terra apresentaram um Sr superior na influência do deflúvio do 

que os parâmetros de solo. Esta sensibilidade pode ser atribuída, principalmente, pelo controle da 

transpiração e da relação entre evaporação do solo e transpiração (Vázquez e Feyen, 2003). De 

maneira geral, os três coeficientes (C1, C2 e C3) dependem das condições de umidade do solo e 

da vegetação (Kristensen e Jensen, 1975). Os coeficientes C1 e C2 influenciam diretamente no 

processo de transpiração, sendo que o C2 controla a transpiração em função da umidade do solo, 
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representando a interação entre a umidade acima da copa (taxa de transpiração) e a umidade 

abaixo do solo (Kristensen e Jensen, 1975). A influência no deflúvio dos parâmetros que 

controlam a dinâmica do balanço hídrico (C1 e C2) revela que a cobertura do uso da terra tem 

importante contribuição na quantidade de água transpirada e evaporada para a atmosfera.  

 

2.4.2. Calibração e validação 

O raciocínio por traz do método de calibração é a comparação entre a vazão simulada e 

observada, embora outras variáveis observadas na bacia hidrográfica, como nível do lençol 

freático, possam ser utilizadas no processo. A utilização da vazão, no entanto, pode ser justificada 

uma vez que esta variável tem o potencial de representar de forma integrada as respostas 

hidrológicas da bacia hidrográfica como um todo (Xevi et al., 1997). 

Com o objetivo de evitar o viés dos dados nos primeiros meses, foi definido o período 

de aquecimento do modelo, que pode variar em meses (Sahoo et al., 2006) ou em anos 

(Refsgaard, 1997) dependendo da dinâmica local. O aquecimento do modelo foi realizado com 

uma simulação de três meses anteriores ao início de janeiro de 1999, com o intuito de obter as 

condições iniciais de água no solo e altura do lençol freático e evitar, portanto, a subestimativa 

inicial destes valores (Daggupati et al., 2015; Malone et al., 2015). 

O primeiro passo após a definição do período de aquecimento do modelo foi a 

calibração das vazões mínimas. Para tanto, o parâmetro de condutividade hidráulica horizontal 

foi alterado, pois este parâmetro foi o que apresentou maior sensibilidade relativa para as vazões 

mínimas, assim como nos estudos realizados por Doummar et al. (2012) e Liu et al. (2017). A 

diminuição dos valores de KX faz com que a água se movimente de forma mais devagar na ZS, 

diminuindo a quantidade de água que alcança o rio, no entanto, o aumento no valor deste 

parâmetro faz com que este fluxo seja mais rápido, aumentado, portanto, os valores de vazões 

mínimas (Sahoo et al., 2006).  

As diferenças relativas entre os dados observados e simulados mostraram que o KX é 

uma variável que influencia na calibração das vazões na região tropical, assim como observado 

em outros estudos (Jaber e Shukla, 2012; Sahoo et al., 2006), considerando que apenas a sua 

modificação foi suficiente para obter diminuição da diferença relativa entre os dados observados 

e simulados, tanto para o índice de vazão mínima (de 582% para 191%) quanto para o deflúvio 

(de 17,4% para -0,8%).  

No entanto, a diminuição do KX não foi suficiente para reduzir as vazões mínimas aos 

valores observados. A diminuição de outro parâmetro que regula as vazões mínimas (ZS-Rio) 
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resultou em menores índices de vazões mínimas, inclusive obtendo melhores índices numéricos 

de NSE_BASE. Nos estudos realizados na região temperada, o parâmetro ZS-Rio também é 

utilizado na calibração das vazões mínimas (Henriksen et al., 2003; Thompson et al., 2004), o que 

indica que este parâmetro também é importante para a calibração dos modelos de base física em 

todas as regiões.  

A superestimativa das vazões mínimas foi relatada em outros estudos, sendo até mesmo 

caracterizada como um problema do modelo Mike SHE (Dai et al., 2010). Durante a etapa de 

C/V, foi possível notar maior dificuldade do modelo em simular as vazões mínimas, 

principalmente nos períodos secos, nos quais o modelo tende a superestimar os valores mínimos. 

Esta dificuldade já foi percebida em outros estudos (Dai et al., 2010; Lørup et al., 1998), e deve 

ser resultado da impossibilidade do modelo em permitir vazão zero, sendo necessário sempre um 

fluxo mínimo de água no rio  (Lu et al., 2006). 

A segunda etapa da calibração resultou em mudanças nos parâmetros que influenciam as 

vazões máximas. A simulação de diminuição da detenção de água na superfície (S) foi a que 

apresentou o melhor conjunto de índices quando comparado com os dados observados. Entre os 

estudos realizados com um modelo distribuído o parâmetro de detenção de água na superfície é 

considerado como crítico na calibração do escoamento, atuando no fluxo de água pela superfície 

até os canais, e aumentando os índices de NSE e RMSE (Dai et al., 2010).  

Por ser um parâmetro de calibração, esperava-se que a rugosidade de Manning (M) 

alterasse os picos de vazão, pois variações nos valores alteram a velocidade do escoamento 

superficial, influenciando os valores dos picos de vazão (Xevi et al., 1997), mas este resultado não 

foi o encontrado. Em Xevi et al. (1997) os autores encontraram influência na variação da 

rugosidade da superfície nos valores de pico de vazão, enquanto que Dai et al. (2010) relataram 

pouco efeito da rugosidade na calibração do nível do lençól freático. Na região temperada, 

também para a rugosidade do canal de drenagem, os efeitos foram pequenos na calibração deste 

modelo (Xevi et al., 1997), sendo encontradas diferenças na calibração com a variação deste 

parâmetro.  

Uma vez que a interação entre os processos simulados também resulta em uma 

interação entre os parâmetros, tornando cada resultado dependente do conjunto de parâmetros 

testados (Gupta et al., 1998; Refsgaard, 1997), era esperado que a calibração da detenção de água 

na superfície, concomitantemente com os parâmetros de condutividade hidráulica saturada, 

rugosidade de Manning no canal e na superfície, aumentasse os valores de vazões máximas na 

calibração. No entanto, as comparações e análises se mantiveram muito semelhantes com a 

simulação S_-50%. Outros estudos utilizando o modelo Mike SHE tiveram melhores resultados 
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na calibração dos picos de vazão utilizando a combinação da rugosidade de Manning na 

superfície e detenção superficial (Sultana e Coulibaly, 2011). 

Por ser considerado um importante parâmetro no modelo Mike SHE, esperava-se que 

modificações nos valores de condutividade hidráulica saturada gerassem respostas diferentes, 

principalmente para os picos de vazão, como testado em Doummar et al. (2012) e Wang et al. 

(2012), nos quais os autores relataram que este parâmetro foi utilizado na calibração do modelo. 

No entanto, este parâmetro não apresentou melhoras expressivas quando os valores foram 

submetidos a mudanças, e também não pode ser relacionado a uma melhora nos picos de vazão, 

pois os índices Q5 e NSE permaneceram muito próximos dos valores anteriores à modificação. 

A sensibilidade do modelo ao parâmetro de condutividade hidráulica saturada pode estar 

diretamente relacionada à intensidade de precipitação, para locais com grandes diferenças entre as 

intensidades o modelo poderá apresentar baixa sensibilidade a este parâmetro (Lørup e Styczen, 

1990). Portanto, a calibração dos modelos distribuídos de base física na região tropical, a qual 

apresenta intensidades de precipitações diferentes, pode não ser sensível às variações neste 

parâmetro. 

Ainda em relação à condutividade hidráulica saturada, diversos estudos utilizando o 

modelo Mike SHE não utilizaram este parâmetro na calibração do modelo (Feyen et al., 2000; 

Henriksen et al., 2003; Jaber e Shukla, 2012), pois, na maior parte das calibrações, este dado é 

mensurado em campo, e sua utilização pode gerar uma parametrização elevada na calibração 

(Refsgaard e Storm, 1990; Vázquez et al., 2002). Por este motivo, o presente estudo também não 

utilizou o KSAT na calibração do modelo uma vez que os dados foram coletados em campo. 

A terceira etapa da calibração foi a comparação e a análise dos processos de 

evapotranspiração real (ETr) e interceptação (INT), ambos fornecidos como dados de saída da 

simulação S_-50%. Nesta etapa de calibração mais refinada a maior preocupação foi a de que os 

processos hidrológicos fossem simulados de forma correta, de modo a trazer mais robustez ao 

modelo (Daggupati et al., 2015; Thirel et al., 2015a). Os parâmetros ajustados nesta etapa foram 

referentes ao uso da terra (CINT, coeficientes C1, C2 e C3) pois tais parâmetros influenciam 

diretamente os processos mencionados (McMichael et al., 2006; Sahoo et al., 2006). 

Em relação à interceptação, a cultura da cana-de-açúcar pode ser caracterizada com uma 

taxa de interceptação variando de 14% a 24% da precipitação (Fernandes et al., 2017; Silva et al., 

2016; Teixeira, 2012), o que pressupõe uma subestimativa deste processo pelo modelo, pois a 

interceptação foi simulada em 6,1% da precipitação. 

Os parâmetros responsáveis pelo cálculo da interceptação na modelagem hidrológica 

são o coeficiente de interceptação (CINT) e o IAF (DHI, 2016b; Sahoo et al., 2006). No entanto, 
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os dados de IAF foram mensurados em campo (Xavier e Vettorazzi, 2003) e, portanto, não 

utilizados na calibração. Deste modo, o CINT foi o parâmetro utilizado na calibração do processo 

de interceptação.  

O aumento no valor da interceptação seguiu o aumento dos valores de CINT, 

diferentemente do obtido por Xevi et al. (1997) que não encontraram efeitos significativos com a 

variação do CINT. A necessidade de se aumentar o valor deste coeficiente em muitas vezes (200%) 

quando comparado aos dados de literatura (Doummar et al., 2012; Vázquez e Feyen, 2003) pode 

ser explicada pela diferença na precipitação entre as regiões estudadas. A dinâmica de intensidade 

e distribuição na região tropical é diferente daquela para onde estes parâmetros foram ajustados. 

A mudança na quantidade de água interceptada tem influência direta nos processos que 

ocorrem na bacia hidrográfica (Silva et al., 2016; Swank, 1968), e, por isso, tem efeito direto na 

etapa de calibração. McMichael et al. (2006) encontraram relação entre o aumento do IAF e a 

diminuição do deflúvio, sendo que esta dinâmica depende ainda dos coeficientes de 

evapotranspiração. Os coeficientes C1, C2 e C3 já foram utilizados na calibração e validação do 

modelo Mike SHE em outras bacias hidrográficas, pois podem influenciar diretamente na ETr 

(Vázquez e Feyen, 2003) e também afetam o deflúvio (Doummar et al., 2012; Sahoo et al., 2006). 

O conjunto inicial de valores estimados para os parâmetros de vegetação foram baseados 

nos estudos de Kristensen e Jensen (1975) e Sahoo et al. (2006), no entanto, estes coeficientes 

foram estimados para culturas agrícolas e gramíneas em um solo de textura arenosa média, e não 

necessariamente são válidas para todos os tipos de solo e clima, e valores diferentes podem ser 

necessários em solos com diferentes características (Kristensen e Jensen, 1975). Portanto, os 

coeficientes empíricos das equações de Kristensen e Jensen (1975) podem ser utilizados durante a 

calibração e, sendo ajustados para as condições locais, podem influenciar o deflúvio da bacia 

hidrográfica (McMichael et al., 2006; Xevi et al., 1997). 

Estudos realizados no Estado de São Paulo para a cultura da cana-de-açúcar fornecem 

valores de ETr variando desde 51% até 87% da precipitação anual, dependendo da fase de 

rotação e das condições atmosféricas (Brito et al., 2009; Cabral et al., 2012; Nassif et al., 2014). A 

calibração do modelo (simulação S_-50%) simulou uma ETr anual de 67% da precipitação anual, 

valores coerentes com outros estudos realizados com cultura da cana-de-açúcar que obtiveram 

valores de ETr/precipitação entre 67% a 77% (Ghiberto et al., 2011) e diferenças entre os ciclos 

da cultura com 69% no primeiro ciclo e 51% no segundo (Cabral et al., 2012). Em Dias et al. 

(2015) os autores reportaram ETr de 79% da precipitação em uma floresta tropical, e de 44% 

para a pastagem, o que se aproxima dos resultados de evapotranspiração real encontrados para a 

floresta nativa (86%) e a pastagem (58%) na bacia hidrográfica estudada. 
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As modificações nos coeficientes C1 e C2 resultaram em ligeiros aumentos da ETr, no 

entanto, os índices de eficiência se mantiveram quase inalterados, com diminuição dos valores de 

NSE_BASE e KGE’. Na análise de sensibilidade realizada por Xevi et al. (1997), os autores também 

não encontraram efeitos claros nas variáveis com modificações no coeficiente C1. No entanto, os 

autores registraram aumentos significativos nos picos de vazão com mudanças no valor de C2, ao 

contrário do que foi observado neste estudo, que apresentou pequenas mudanças com o aumento 

em 50% do valor inicial de C2. A influência do coeficiente C2 nos processos hidrológicos 

também foi registrada por Vázquez e Feyen (2003) que atribuíram esta influência às mudanças na 

relação transpiração/evaporação do solo provocada pelas mudanças nos coeficientes de 

vegetação C2 e C3. 

Diante da baixa modificação da ETr frente às mudanças nos coeficientes foram 

adotadas a manutenção dos valores iniciais destes parâmetros, uma vez que os valores de ETr se 

encontravam dentro de um intervalo aceitável para a região de estudo. 

Os resultados da etapa C/V foram considerados satisfatórios e permitem a utilização do 

modelo para simulações de cenários, uma vez que os índices de eficiência se mostraram 

superiores a 0,5 para o NSE, NSE_BASE e KGE’ (Chiew e McMahon, 1993; Moriasi et al., 2015). 

O PABIAS apresentou um viés menor do que 5%, o que pode ser considerado satisfatório para a 

modelagem hidrológica (Moriasi et al., 2015). 

No estudo de Xevi et al. (1997), os autores, ao calibrarem o modelo Mike SHE, 

obtiveram um R² de 0,65 e 0,17 para calibração e validação, respectivamente. Neste estudo, o R² 

para a calibração (0,65) foi semelhante ao obtido por Xevi et al. (1997), no entanto, para a 

validação o R² foi superior (0,62). Xevi et al. (1997) destacam que ao avaliar a etapa de calibração 

deve-se considerar o número de parâmetros envolvidos nos processos e a complexidade do ciclo 

hidrológico, uma vez que a C/V é realizada com valores médios de parâmetros que, na verdade, 

são distribuídos espacialmente na bacia hidrográfica, portanto, o ajuste das vazões simuladas 

pôde ser considerado razoavelmente bom, embora não tenha apresentado 100% de acerto. Em 

Dai et al. (2010) os autores obtiveram uma variação no NSE de 0,5 a 0,75 e no R2 de 0,6 a 0,8 

para a C/V do deflúvio, e estes valores foram considerados satisfatórios para validar o modelo. 

Por outro lado, o modelo também foi considerado satisfatório para simulações de cenários com 

valores de R² variando de 0,63-0,75, e de o índice de NSE entre 0,22-0,54  (Öztürk et al., 2013). 
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2.4.3. Limitações e incertezas da calibração e validação 

Devido à complexidade dos modelos hidrológicos distribuídos a etapa de calibração e 

validação coloca em evidência as limitações e dificuldades em se utilizar estes modelos, uma vez 

que o ajuste dificilmente será perfeito, e o processo de melhoria pode nunca chegar ao fim, como 

já evidenciado (Refsgaard, 1997). Na C/V proposta neste estudo o ajuste pode ser considerado 

aceitável, no entanto, por se tratar de uma calibração manual, outros valores ou relações não 

testadas entre os parâmetros poderiam ter resultado em ajustes melhores. As inter-relações entre 

os parâmetros permanecem como fontes de opções não exploradas totalmente, pois dependem 

de uma calibração automática (Boyle et al., 2000; Madsen e Jacobsen, 2001), no entanto quanto 

maior o número de parâmetros a serem calibrados maior a complexidade do modelo (Sahoo et 

al., 2006). 

A precipitação é um dos dados de entrada mais importantes na calibração dos modelos 

hidrológicos distribuídos e, por isso, a qualidade deste dado é proporcional à qualidade da 

calibração (Andersen et al., 2001; Butts et al., 2004), principalmente na região tropical, na qual a 

dinâmica da chuva é diferente, com sazonalidade mais marcante e precipitações mais intensas 

(Strauch et al., 2015).   

A presença de dois postos pluviométricos em uma bacia hidrográfica de mais de 2.000 

ha pode ser um indicativo de que os dados de precipitação são insuficientes para serem 

representativos, principalmente devido a espacialização insuficiente desta chuva (Sahoo et al., 

2006). A relação entre os dados diários destes dois postos é de 0,62, e essa diferença entre postos 

caracteriza uma distribuição da precipitação diferente para cada local da bacia hidrográfica. Por 

essa razão, para a representação da distribuição no modelo mais postos pluviométricos 

mensurando a precipitação seriam necessários dentro da bacia hidrográfica. Possivelmente, a 

quantidade de postos pluviométricos para uma bacia hidrográfica com esta extensão foi 

subestimada, pois para um modelo hidrológico distribuído a espacialização da precipitação 

influencia os valores simulados (Lane et al., 2010; Sahoo et al., 2006). 

Outro ponto importante é que a precipitação durante um determinado período pode 

acarretar na ocorrência de determinados processos, principalmente erosivos, que não apenas 

aqueles considerados pelo modelo, como, por exemplo: formação de uma camada de 

impedimento devido ao impacto da gota de chuva (“crusting”) e compactação do solo devido à 

passagem de máquinas, principalmente no período chuvoso (Xevi et al., 1997). Estes novos 

processos poderiam influenciar nos demais processos hidrológicos, como infiltração e 

escoamento superficial (Xevi et al., 1997).  
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Desta forma, a distribuição espacial e temporal dos dados ainda não está totalmente 

representada nos modelos hidrológicos distribuídos. De acordo com Feyen et al. (2000), embora 

estes modelos tenham contribuído para a representatividade espacial na bacia hidrográfica, ainda 

não é possível a caracterização da variabilidade espacial e temporal dos processos, principalmente 

pelo problema de escala na coleta dos parâmetros e no processamento do modelo (Al Khudhairy 

et al., 1999; Vázquez et al., 2002). 

 Em relação às incertezas nos valores dos parâmetros, é importante ressaltar que a 

estaticidade temporal de alguns parâmetros, notadamente aqueles relacionados as características 

hidrológicas do solo (e.g.: K0), podem levar a erros nas simulações em modelos hidrológicos de 

base física. Em Sultana e Coulibaly (2011) os autores destacam que as operações de cultivo 

podem ocasionar variações na estrutura do solo que não são incorporados ao longo das 

simulações. Na bacia hidrográfica utilizada neste estudo, devido à grande área coberta com cana-

de-açúcar, a passagem de máquinas durante a colheita e/ou cultivo pode ter influência na 

estrutura do solo, no entanto, esta influência não está inserida durante a C/V. 

Estas limitações e incertezas, tanto dos dados quanto do modelo, podem contribuir para 

uma menor eficiência na calibração dos índices de eficiência no período de calibração, 

dificultando, portanto, o ajuste adequado e a finalização da etapa de C/V. 

Uma alternativa para diminuir as incertezas desta etapa é a divisão da calibração em 

variáveis ou índices de interesse que correspondam com o objetivo específico da modelagem e 

com as aplicações dos cenários a serem simulados (Klemes, 1986). A etapa de C/V poderia ainda 

ser aprimorada se dados observados fossem obtidos a partir do monitoramento de outras 

variáveis, como nível do lençol freático, para assegurar a robustez dos dados simulados (Dai et al., 

2010; Thirel et al., 2015a). 

 

2.5. CONCLUSÕES 

Este estudo descreveu a etapa de calibração e validação de um modelo distribuído de 

base física em uma bacia hidrográfica na região tropical. Foi possível compreender que a zona 

saturada possui efeito predominante na etapa de calibração e validação, uma vez que o parâmetro 

de condutividade hidráulica horizontal da zona saturada foi o mais influente nas variáveis 

respostas, principalmente nos indicadores de vazões mínimas. No entanto, apenas modificações 

neste parâmetro não se mostraram suficientes para o ajuste dos dados simulados, sendo 

necessário também o ajuste do parâmetro que regula a troca de água entre a zona saturada e o rio. 

Por serem parâmetros importantes na modelagem de base física é possível que a falta de 
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informações em relação aos parâmetros ou a utilização de valores médios para os parâmetros, os 

quais podem não representar de forma adequada o processo, resultem em incertezas nas 

calibrações. 

Os parâmetros referentes ao uso e cobertura da terra foram utilizados para a calibração 

e validação principalmente das vazões de máxima, e o parâmetro de detenção da água na 

superfície se mostrou importante durante a etapa de calibração. Por essa razão, a mensuração 

mais refinada dos valores de detenção poderia resultar em melhores resultados. 

Foi ainda possível compreender que para uma adequada etapa de calibração e validação 

é necessário também a comparação entre os processos hidrológicos simulados, como, por 

exemplo, evapotranspiração e interceptação, e aqueles mensurados em campo (observados), e 

não apenas do ajuste dos dados de vazão ou deflúvio. Esta calibração refinada é ainda mais 

importante dependendo da finalidade com que será utilizado o modelo hidrológico.  

Outro aspecto observado foi a importância de se utilizar três formas de comparação 

entre os dados: visual, relativa e estatística; pois estas trazem mais robustez na escolha do melhor 

conjunto de parâmetros a ser utilizado.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A.Descrição dos métodos utilizados para a modelagem dos processos hidrológicos pelo 
modelo Mike SHE  

 

1. Evapotranspiração 

Para a simulação da evapotranspiração real a partir da evapotranspiração de referência, o 

método utilizado foi baseado nas equações derivadas empiricamente dos estudos de Kristensen e 

Jensen (DHI, 2016b). Neste método são atribuídos parâmetros relacionados ao uso da terra, 

como o Índice de Área Foliar (IAF), a profundidade e a distribuição vertical do sistema radicular 

e a capacidade de interceptação (Jaber e Shukla, 2012). 

A capacidade de interceptação (Imax) (Eq.1) é calculada em função do tipo de vegetação e 

estágio de desenvolvimento, ambas as características definidas pelo Índice de Área Foliar (IAF).  

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑖𝑛𝑡. 𝐼𝐴𝐹 (1) 

 

Em que, 

Cint = coeficiente de interceptação (L). 

A evaporação da parte da chuva retida na copa será igual a evapotranspiração de 

referência (ETref), e é calculada em função da capacidade de interceptação e do time step. 

Na simulação do processo de transpiração real das plantas (Eat) (Eq.2) o modelo utiliza 

informações referentes à densidade da vegetação (IAF) e profundidade de raiz, e características 

de umidade do solo na zona das raízes.  

 

𝐸𝑎𝑡 = 𝑓1(𝐼𝐴𝐹). 𝑓2(𝜃). 𝐹𝐷𝑅. 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 (2) 

 

Em que, f1 é uma função baseada no IAF (Eq.3), f2 é uma função baseada no conteúdo 

de água com base em volume no solo nas zonas das raízes (Eq.4), e FDR é a função de 

distribuição das raízes (Eq.6). 

 

𝑓1(𝐼𝐴𝐹) =  𝐶2 + 𝐶1. 𝐼𝐴𝐹 (3) 

 

Em que, C1 e C2 são parâmetros empíricos. 
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𝑓2(𝜃) = 1 − (
𝜃𝐶𝐶 − 𝜃

𝜃𝐶𝐶 − 𝜃𝑃𝑀𝑃
)

𝐶3
𝐸𝑝

 (4) 

 

Em que, θ, θCC e θPMP representa o conteúdo de água com base em volume atual, na 

capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, respectivamente. Sendo C3 também um 

parâmetro empírico. 

A FDR é determinada pela profundidade das raízes (podendo variar no tempo) e a 

densidade de distribuição vertical das raízes. A extração de água realizada pelas raízes é assumida 

como variando de forma logarítmica com a profundidade (log R (Z)) (Eq.5). 

 

log 𝑅 (𝑍) =  log 𝑅0 − 𝐴𝑅𝑂𝑂𝑇. 𝑍 (65) 

 

Em que, R0 é a extração das raízes na superfície, AROOT (“Root Shape fator”) é o 

parâmetro de distribuição de massa das raízes e Z é a profundidade em relação a superfície. O 

valor do FDR em cada camada é então obtido pela razão entre o total de água extraída na camada 

e o total de água extraída pelas raízes (Eq.7). 

 

𝐹𝐷𝑅𝑖 =  
∫ 𝑅(𝑍) 𝑑𝑧
𝑍2

𝑍1

∫ 𝑅(𝑍)𝑑𝑧
𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥
0

⁄  (6) 

 

Em que, o primeiro termo é o total de água extraída na camada i entre Z1 e Z2, e o 

segundo representa o total de água extraída pelas raízes entre a superfície (0) e a profundidade 

máxima das raízes. 

A evaporação do solo (Es) ocorre na parte superior na zona não saturada, e é calculada 

como o total de evaporação em função da umidade do solo com base em volume, somada a 

possíveis excessos de água no solo em locais saturados (Eq.7). 

𝐸𝑠
𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓

=  𝑓3(𝜃) + 𝑓4(𝜃) − 𝑓3(𝜃). 𝑓4(𝜃) (7) 

 

Em que, as funções 𝑓3(𝜃) e 𝑓4(𝜃) são dadas pelas seguintes condições: 

𝑓3(𝜃)

{
 

 
𝐶2                        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 ≥ 𝜃𝑃𝑀𝑃

𝐶2
𝜃

𝜃𝑃𝑀𝑃
         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃𝑟 ≤ 𝜃 ≤ 𝜃𝑃𝑀𝑃

0                          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 ≤  𝜃𝑟
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𝑓4(𝜃)

{
  
 

  
 𝜃 −

𝜃𝑃𝑀𝑃 + 𝜃𝐶𝐶
2

𝜃𝐶𝐶 − 
𝜃𝑃𝑀𝑃 + 𝜃𝐶𝐶

2

                        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 ≥
(𝜃𝑃𝑀𝑃 + 𝜃𝐶𝐶)

2

0                                                         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 <
(𝜃𝑃𝑀𝑃 + 𝜃𝐶𝐶)

2

  

 

O parâmetro AROOT descreve a distribuição das raízes ao longo do perfil do solo. De 

uma maneira geral os valores de AROOT e C2 influenciam na evaporação da água do solo, sendo 

que quanto maiores os valores destes parâmetros menores serão as taxas de evaporação (DHI, 

2016a; Wang et al., 2012). 

 
2. Movimento da água na zona não saturada (ZNS) 

A ZNS é caracterizada pela dinâmica de entrada e saída de água, a primeira por meio da 

infiltração e a segunda através de processos como evapotranspiração e recarga (DHI, 2016b). O 

fluxo de água é calculado verticalmente no perfil do solo, uma vez que o processo é dominado 

pela gravidade (Jaber e Shukla, 2012). O modelo utiliza a equação completa de Richards para o 

cálculo do movimento vertical (uma dimensão - 1D) da água no solo (DHI, 2016b). Esta equação 

requer detalhamento das propriedades do solo, sendo necessário a obtenção dos valores da curva 

de retenção da água no solo e da função de condutividade hidráulica em relação a umidade 

volumétrica. Na zona não saturada do solo o movimento da água é direcionado pelo gradiente de 

potencial entre dois pontos (h), incluindo o componente gravitacional (z) e o componente de 

pressão (Ψ), para o fluxo vertical a principal força envolvendo o transporte é o gradiente vertical 

(Eq. 8) (DHI, 2016b).  

∆ℎ =  
𝜕ℎ

𝜕𝑧
 (8) 

 

A densidade de fluxo (q) é obtida pela equação de Darcy (Eq. 9). 

𝑞 =  −𝐾(𝜃)
𝜕ℎ

𝜕𝑧
 (9) 

 

 Em que, K(θ) é a condutividade hidráulica com base em volume de água no solo e z é a 

elevação do ponto em relação ao referencial gravitacional. Assumindo que a matriz do solo é 

incompreensível e a densidade da água no solo é constante, a equação da continuidade pode ser 

obtida pela Eq. 10 (DHI, 2016b). 
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𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  −

𝜕𝑞

𝜕𝑧
− 𝑆(𝑧) (10) 

 

Em que, θ é o volume de água no solo e S é termo de extração das raízes. Combinando 

as equações 8, 9 e 10 obtém-se a Eq. 11. 

 

𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾(𝜃)

𝜕𝛹

𝜕𝑧
) +

𝜕𝐾(𝜃)

𝜕𝑧
− 𝑆(𝑧) (11) 

 

sendo que θ e Ψ são as variáveis dependentes e relacionadas com a função de 

condutividade hidráulica do solo e a curva de retenção de água no solo, respectivamente (DHI, 

2016b). 

A equação 11 é geral, ao introduzir o conceito de capacidade de armazenamento de água 

no solo (C), a qual é a inclinação da curva de retenção da água no solo, a equação pode ser 

reescrita como (Eq. 12): 

𝐶
𝜕𝛹

𝜕𝑡
=  

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾(𝜃)

𝜕𝛹

𝜕𝑧
) +

𝜕𝐾(𝜃)

𝜕𝑧
− 𝑆(𝑧) (12) 

 

A equação 12 é conhecida como equação de Richards. 

Uma vez que a zona não saturada é delimitada pela superfície do solo na parte superior 

e pelo nível do lençol freático no limite inferior, o fluxo vertical é, portanto, influenciado pelas 

condições que se encontram cada um destes limites.  

Em cada “time step” a quantidade de água disponível para infiltração no limite superior 

é calculada como o volume de água na superfície mais a precipitação que atingiu a superfície, 

menos a evaporação que ocorreu. Se a quantidade de água disponível no final for maior do que o 

déficit da primeira camada da coluna do solo, o movimento de água no solo será governado pelo 

potencial de pressão exercido pelo nível de água na superfície; se a quantidade de água disponível 

for menor do que o déficit de água no solo, o movimento de água será influenciado não pelo 

potencial de pressão, mas pelo fluxo contínuo de entrada de água através da infiltração (DHI, 

2016b). 

No limite inferior por sua vez o movimento de água é influenciado diretamente pelo 

potencial de pressão exercido pelo nível do lençol freático, o que torna necessário que ocorra 

uma junção dos componentes da zona saturada e não saturada do solo (DHI, 2016b). 

O modelo de Richards exige que uma fina discretização do solo seja utilizado nas 

primeiras camadas, dado que ao ocorrer acúmulo de água na superfície o esforço computacional 
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depende da variação do gradiente em profundidade. A discretização mais fina nas células iniciais 

evita uma maior variação do solo e torna o modelo mais estável. Ao contrário, em profundidade, 

a variação do gradiente é menor possibilitando uma maior distância entre as células (DHI, 

2016b). 

 
3. Macroporosidade 

A macroporosidade no Mike SHE inclui as rachaduras verticais e buracos de raízes e 

minhocas no perfil do solo. 

Existem diversos métodos de simular macroporos, neste estudo utilizou-se uma função 

empírica para descrever o fluxo que passa por estes poros, obtida pelo método “Simple bypass 

flow”. A infiltração é dividida em duas partes, uma que se movimenta através da matriz do solo, e 

outra que é direcionada diretamente para a o lençol freático por meio de “desvio de fluxo” 

(Eq.13) (DHI, 2016b).  

 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 = 𝑃𝑛𝑒𝑡. 𝑃𝑓𝑟𝑎𝑐√
𝛼10𝛼50
∆𝑡

 (13) 

 

Em que o Pnet é a intensidade de precipitação que alcança a superfície, Pfrac é a fração 

máxima do Pnet que pode passar pelos macroporos diretamente para o lençol freático sob 

condições de alta umidade no solo, e os parâmetros α10 e β50 são utilizados para reduzir este fluxo 

nos macroporos quando em situações de solo seco. 

 
4. Movimento da água na zona saturada 

Para as simulações do movimento da água na zona saturada o modelo disponibiliza o 

método “3D Finite Differrence”, que permite uma caracterização tridimensional do fluxo na 

zona saturada (DHI, 2016b), o qual é governado pela Eq. 14. 

 

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑥𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑦𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑧𝑧

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) − 𝑄 = 𝑆

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 (14) 

 

Em que, Kxx, Kyy e Kzz representam a condutividade hidráulica ao longo das direções X, 

Y e Z, respectivamente; h é o potencial total; Q representa a fonte de fluxo de água; e S é o 

coeficiente de estoque específico (DHI, 2016b). 

Portanto, as variações espaciais e temporais do potencial total são descritas 

matematicamente pela equação de Darcy 3-dimensional (3D), e resolvidas numericamente por 
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uma técnica interativa de diferenças finitas (DHI, 2016b). Mike SHE utiliza um algoritmo 

interativo, o “Pre-conditioned Conjugate Gradient” (PCG), para aumentar a performance e a 

convergência dos modelos numéricos (DHI, 2016b). O PCG inclui interativos “loops”, tanto 

internos, quando os potenciais dos limites são mantidos constantes, quanto externos, nos quais 

os potenciais dos limites são variáveis no tempo (DHI, 2016b). 

O conceito do modelo geológico inclui informações como elevações das camadas 

geológicas (“layers”) e condutividade hidráulica das mesmas que englobem toda a bacia 

hidrográfica (DHI, 2016b). 

O limite superior da zona saturada é sempre a infiltração (ou exfiltração quando for o 

caso) proveniente da zona não saturada, a primeira camada tem seu limite inferior definido 

sempre abaixo do menor nível do lençol freático, portanto o lençol freático encontra-se sempre 

localizado na primeira camada da zona saturada. Por outro lado, o limite inferior da zona saturada 

é sempre considerado impermeável (DHI, 2016b). 

 
5. Escoamento superficial 

A fração de precipitação que excede a capacidade de infiltração do solo é acumulada na 

superfície do mesmo, estando esta disponível para infiltrar ou se tornar escoamento superficial. A 

direção e o volume de escoamento são dependentes tanto da topografia do terreno quanto da 

resistência da superfície do mesmo (ou micro rugosidade do solo), assim como também são 

influenciados pela perda por evapotranspiração e infiltração ao longo do trajeto até o canal (DHI, 

2016b). 

O método numérico para o cálculo do escoamento superficial é o de diferenças finitas 

(“Finite Difference”), o qual utiliza a aproximação da abordagem de onda difusa (“Diffusive 

Wave Approximation”) na simulação dos fluxos superficiais, uma vez que este método permite 

uma variação significativa entre as lâminas de água de células vizinhas (DHI, 2016b). As Eq.15 e 

16 apresentam a aproximação da abordagem de onda difusa nas direções x e y, respectivamente. 

 

𝑆𝑎𝑥 = −
𝜕

𝜕𝑥
(𝑧𝑔 + ℎ) = −

𝜕𝑧

𝜕𝑥
 (15) 

 

𝑆𝑎𝑦 = −
𝜕

𝜕𝑦
(𝑧𝑔 + ℎ) = −

𝜕𝑧

𝜕𝑦
 (16) 

 

Em que, x e y são coordenadas cartesianas no plano horizontal, Sa é o atrito na 

declividade do terreno, h é a lâmina de água na superfície, e Zg é o nível da superfície.  
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No entanto, a abordagem apresenta problemas numéricos devido a velocidade do fluxo. 

Para resolvê-lo utiliza-se a equação de Manning na formulação, obtendo-se uma relação entre 

velocidade e profundidade do fluxo mais estável (Eq. 17 e 18).  

 

𝑢ℎ = 𝑀𝑥 (−
𝜕𝑧

𝜕𝑥
)

1
2⁄

ℎ
5
3⁄  (17) 

 

𝑣ℎ = 𝑀𝑦 (−
𝜕𝑧

𝜕𝑦
)

1
2⁄

ℎ
5
3⁄  (18) 

 

Em que, uh e vh representam a quantidade de fluxo por unidade de distância ao longo 

de uma célula nas direções x e y, respectivamente; Mx e My são os coeficientes de Manning nas 

duas direções. 

O modelo utiliza o método “Explicit Numerical Solution” para aumentar a 

convergência dos modelos numéricos utilizados no cálculo do fluxo de escoamento superficial. 

Diferentemente do PCG utilizado na zona saturada, a água é alcançada por um método não 

interativo, ou seja, os fluxos entre as células do modelo e com o rio são calculados baseados em 

cada célula individualizada, o que torna o método mais preciso e, no entanto, mais restritivo em 

relação aos tempos de processamento, pois para se tornar estável o fluxo deve ser lento relativo 

ao “time step” (DHI, 2016b). 

 
6. Critério de “Courant” (C) 

Um dos critérios ao se utilizar o “Explicit Numerical Solution” é o de “Courant” (C), 

que representa a relação entre a velocidade do fluxo e a velocidade da célula, e pode ser calculado 

pela Eq.19: 

  

𝐶 =  

𝑑𝑄
𝑑𝐴⁄

𝑑𝑥
𝑑𝑡⁄

=  
1

𝑑𝑥
.
𝑑𝑄

𝑑ℎ
.
𝑑𝑡

𝑑𝑥
 (19) 

 

Em que, dQ é a variação do fluxo, dA é a variação na área, dt é a variação do “time 

step” e dh é a variação na lâmina de água na superfície. Para que a equação se torne estável e o 

escoamento superficial possa ser calculado, o número de “Courant” deve ser menor do que um, o 

que significa que o volume de água vindo da célula adjacente não pode atravessar totalmente a 

célula em um único “time step” (DHI, 2016b). 
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7. Escoamento no canal  

A simulação do escoamento no canal de drenagem é feita por outro modelo Mike, o 

modelo Mike 11 HD (hidrodinâmico). Este é desenvolvido especialmente para simulações 1D de 

rios e corpos d’água por meio da equação de St. Venant com a abordagem “dynamic wave” 

(DHI, 2016b). Como dois processos, escoamento superficial e movimento da água na zona 

saturada, são ligados diretamente ao Mike 11, este tem um papel crítico nas simulações 

possibilitando uma dinâmica integral dos processos de superfície e subsuperfície que ocorrem na 

bacia hidrográfica (DHI, 2016a). 

A espacialização em “grid” do modelo Mike 11 é realizada por meio da distância entre 

os pontos onde é calculado o nível da água (“h-point”), estes estão localizados em todas as seções 

transversais definidas ao longo do canal, ou de acordo com um valor máximo de distância entre 

os pontos definido pelo usuário (“default” de 10.000 m). Apesar de todo o modelo completo 

desenvolvido no Mike 11 ser incluído no Mike SHE, as trocas de água só ocorrem nos “h-points” 

(DHI, 2016a). Entre cada “h-point” existe um ponto no qual é calculado a vazão do fluxo (“Q-

point”), que deve ser constante entre os dois “h-points”. 

O modelo desenvolvido no Mike 11 HD contém informações físicas da rede, e é 

composta de quatro componentes: rede de drenagem, “cross-sections”, fluxo nos limites, e 

parâmetros hidrodinâmicos. 

 
8. Rede de drenagem 

A rede drenagem é definida no modelo Mike 11, sendo composta por pontos, trechos 

de canal, conexões entre os trechos, estruturas no canal e parâmetros hidrodinâmicos (DHI, 

2016c). Os canais são classificados quanto à direção do fluxo, positiva ou negativa, máxima 

distância do “grid” (como exemplificado anteriormente) e o tipo. A posição georeferenciada dos 

canais e pontos é essencial para a conexão com o Mike SHE, pois são essas referências que 

localizam os rios na bacia hidrográfica (DHI, 2016b). 

  
8.1. Seções transversais (“Cross-sections”) 

A descrição tanto da topografia quanto do formato da calha do rio é realizada por meio 

de seções transversais que caracterizam o leito do rio de acordo com as coordenadas x, y e z, 

sendo z a elevação do talude (DHI, 2016c). Cada seção ainda pode ser caracterizada de acordo 

com a resistência do canal, utilizando parâmetros como o número de Manning. O número de 

seções ao longo do canal pode variar dependendo das variações de tamanho e elevação, e é 

necessário um número suficiente que caracterize estas variações mas que não sobrecarregue o 

esforço computacional (DHI, 2016a). De maneira geral, a topografia deve ser maior ou igual à 
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elevação do leito do canal, dado que se o contrário ocorrer o escoamento superficial não irá 

conseguir fluir para o rio, movendo-se lateralmente ao canal até encontrar um local de cota 

menor (DHI, 2016a). 

 
8.2. Limites e condições iniciais 

As condições de limite da rede de drenagem (“boundary”) devem ser definidos em cada 

nascente (“upstream”) e no exutório (“downstream”) da bacia hidrográfica, e devem ser baseadas 

em três relações (DHI, 2016d): 

- valores constantes de Q (m³/s) ou h (m); 

- valores variando no tempo de Q (m³/s) ou h (m); 

- uma relação entre Qxh. 

 

Estas relações são essenciais para que o sistema seja fechado e as equações aplicadas no 

escoamento da água no canal possam ser solucionadas (DHI, 2016d).  

As condições iniciais do modelo estabelecem os valores iniciais de vazão e lâmina de 

água com os quais o modelo irá iniciar as simulações, e serão aplicadas em toda a área dos canais 

(DHI, 2016d). Existem três modos de especificar as condições iniciais (DHI, 2016c): 

- especificações do usuário: as condições de vazão e nível da lâmina são estabelecidas 

com base nas informações e características da bacia hidrográfica obtidas em séries históricas de 

vazão e precipitação; 

- “auto-start”: o modelo utiliza uma versão das equações de St. Venant para determinar 

as os valores iniciais com base nas condições de limite pré-determinados; 

- “hot-start”: as condições iniciais são obtidas de resultados previamente simulados com 

a mesma base de dados. 

 

8.3. Fluxo entre o lençol freático e o rio 

O fluxo de água entre a zona saturada e o canal de drenagem é calculada por meio da 

variável de condutância (C) e da diferença de potencial entre as duas células, zona saturada e rio 

(Eq.20). 

𝑄 = 𝐶. ∆ℎ (20) 

 

Em que Q representa o fluxo por unidade de tempo, e ∆h a variação no potencial total. 

A equação 20 é calculada tanto nas células da zona saturada quanto no rio, e o fluxo irá ocorrer 

apenas se houver diferença entre os potenciais das células vizinhas, o que significa que pode 

ocorrer fluxos em ambas as direções (DHI, 2016a). 
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A variável de condutância entre a zona saturada e o rio é influenciada pelo material do 

aquífero e/ou do leito do rio. O modelo permite identificar para cada trecho de rio como a 

condutância é calculada, sendo três as opções (DHI, 2016a): 

- Apenas por meio do material do aquífero: situação caracterizada quando o rio está em 

total contato com o aquífero, ou seja, não há uma camada de revestimento no leito do rio 

impedindo a permeabilidade; 

- Apenas por meio do material do leito do rio: descrita como quando há um 

impedimento no leito do rio que limita o fluxo, sendo a condutância uma função de ambos os 

materiais, no entanto, se a condutância do leito do rio for muito maior do que a do aquífero 

(como, por exemplo, quando o material do leito do rio é fino e o do aquífero grosso), esta última 

é ignorada e o modelo utiliza o cálculo apenas para a condutância do rio; 

- Condutância de ambos: se há um revestimento do leito do rio então a condutância é 

uma função de ambos os materiais e pode ser calculada como uma série de conexões das 

condutâncias individuais. 

 
8.4. Fluxos entre os canais e a superfície 

Por “default” existe o fluxo de água do escoamento superficial para o rio, e nunca o 

contrário. Não existe troca de fluxos entre a zona saturada e o rio, sendo apenas o fluxo base o 

mecanismo de troca com o rio. Quando o nível de água no canal for maior do que a elevação da 

superfície adjacente (“river banks”) o modelo não assume que o rio transborda a menos que este 

processo esteja habilitado, simulando, desta forma, a elevação do nível do rio acima de suas 

margens (DHI, 2016c). 

Se o processo estiver habilitado, via sobreposição das encostas (“overbank spilling”) ou 

áreas inundadas (“flooded areas”), então o nível de água nos “h-points” pode fluir para a 

superfície do Mike SHE, ocorrendo o fluxo de água da calha para superfície (DHI, 2016a). O 

método de “overbank spilling” considera a encosta do rio como uma barragem, e baseia o cálculo 

na fórmula padrão de barragens (Eq.21). 

𝑄 =  ∆𝑥. 𝐶. (𝐻𝑢𝑆 − 𝐻𝑤)
𝐾. [1 − (

𝐻𝑑𝑆 − 𝐻𝑊
𝐻𝑢𝑆 − 𝐻𝑤

)
𝐾

]

0.385

 (21) 

 

Em que, Q é o fluxo através da barragem, Δx é a largura da célula, C é o coeficiente de 

barragem, HuS e HdS referem-se a altura do nível da água acima e abaixo da barragem, 

respectivamente, Hw é a altura da barragem, e K é o exponente (DHI, 2016a). 
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3. EFEITOS DA PROPORÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL NOS SERVIÇOS 

HIDROLÓGICOS: DISPONIBILIDADE HÍDRICA E PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

RESUMO 

O uso da terra pode modificar os processos hidrológicos de uma bacia 
hidrográfica e, assim, modificar a oferta de serviços hidrológicos, sendo que a 
cobertura florestal pode ter influência direta nestas modificações, principalmente nos 
processos de interceptação, transpiração, entre outros. Devido a estas características, 
a restauração da cobertura florestal vem sendo relacionada aos serviços hidrológicos 
ofertados pela bacia hidrográfica, e, consequentemente, ao pagamento por serviços 
ambientais. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar como a proporção da 
cobertura florestal (proporção de área com floresta na bacia hidrográfica), localizada 
na região tropical, pode influenciar serviços hidrológicos de disponibilidade hídrica e 
proteção. As hipóteses elaboradas foram i) o aumento aleatório da proporção da 
cobertura florestal diminui o serviço hidrológico de disponibilidade hídrica; ii) o 
aumento aleatório da cobertura florestal aumenta o serviço hidrológico de proteção. 
O estudo foi realizado em uma bacia hidrográfica (2.194,8 ha) no Estado de São 
Paulo, a qual possui monitoramento de deflúvio e precipitação. A relação entre 
cobertura florestal e serviços hidrológicos foi obtida por meio de simulações de um 
ano utilizando um modelo hidrológico distribuído de base física, previamente 
calibrado para a bacia hidrográfica. Os cenários simulados foram obtidos a partir do 
incremento aleatório de 10% CF (cobertura florestal) iniciando por um cenário 
referência de 0% CF até 100% CF (nove cenários entre 10% e 90% CF). O uso da 
terra complementar à cobertura florestal foi cana-de-açúcar. Para a mensuração dos 
serviços hidrológicos foram utilizados três indicadores (Q – deflúvio anual; Q95 - 
índice de mínimas; e BFI – índice de escoamento base) para caracterizar a 
disponibilidade hídrica, e dois indicadores (Q5 - índice de máximas; e IF - índice 
“flashiness”) para caracterizar o serviço de proteção. A diferença entre os cenários 
foi obtida de forma relativa (comparação entre os indicadores adotando o cenário de 
0% de cobertura florestal como referência), e estatística comparando-se os 
indicadores para cada cenário simulado obtidos em 16 sub-bacias localizadas no 
interior da área de estudo. Foi ainda realizada uma análise relativa das modificações 
entre cenários nos processos de evapotranspiração total, interceptação, infiltração e 
recarga da zona saturada. Os resultados obtidos permitiram afirmar que o aumento 
da proporção resultou em diminuição nos valores de Q e Q95, sendo que os cenários 
com mais de 60% CF foram estatisticamente diferentes do cenário com 0% CF para 
o indicador de deflúvio anual. No entanto, não foi obtida diferença significativa entre 
os cenários para os indicadores Q95 e BFI. Os valores de Q5 diminuíram com o 
aumento da cobertura florestal, enquanto que o indicador IF aumentou. 
Estatisticamente, apenas o indicador Q5 apresentou diferenças: cenários com 
percentual menor de 40% CF foram estatisticamente iguais ao cenário de 0% CF. Os 
resultados, portanto, indicam diminuição da disponibilidade hídrica e aumento do 
serviço de proteção com o aumento da cobertura florestal na bacia hidrográfica, 
evidenciando um “trade-off” entre os serviços. O processo de evapotranspiração foi 
o que mais se modificou entre as simulações. O cenário de 50% CF destacou-se 
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como um limiar importante de cobertura para os serviços hidrológicos, uma vez que 
a partir desta proporção o aumento de cobertura resultou na diminuição da recarga 
do lençol freático e na perda de disponibilidade hídrica. Além disso, os picos de 
vazão (Q5) do cenário de 50% CF foram estatisticamente diferentes do cenário sem 
cobertura florestal. A proporção da cobertura florestal tem influência positiva e 
negativa nos serviços de proteção e disponibilidade hídrica, respectivamente, no 
entanto, especial atenção deve ser dada aos processos hidrológicos de interação entre 
cobertura florestal e solo, como a infiltração. O modelo não permite simulações nas 
quais os usos da terra influenciem nos processos do solo, portanto, se a restauração 
florestal influenciar na melhoria do processo de infiltração este ganho não foi 
considerado neste estudo.  

Palavras-chave: Composição da paisagem; Porcentagem de cobertura florestal; Simulações de 
cenários; Serviços ecossistêmicos; “Trade-off” 

 

ABSTRACT 

Land use can modify hydrological processes at a catchment and, 
consequently, modify hydrological services. Forest cover may have a direct influence 
on hydrologic processes changes, especially in interception and transpiration 
processes. Because of forest cover characteristics, forest restoration has been related 
to hydrological services and payment for ecosystem services. Therefore, the objective 
of this study was to analyze how landscape composition (proportion of area with 
forest in catchment) in a catchment located in the tropical region can influence water 
supply and protection hydrological services. Our hypotheses were i) the random 
forest cover gain decreases the hydrological service of water supply; ii) the random 
forest cover gain increases the hydrological protection service. This study area was a 
monitored agricultural catchment (2,194.8 ha) in State of São Paulo. The relationship 
between forest cover and hydrological services was obtained through one-year 
simulations using a physically based distributed hydrological model, previously 
calibrated for the catchment. The scenarios were obtained through a random 
increment of 10% FC (forest cover), from a reference scenario of 0% CF to 100% 
CF (nine scenarios between 10% and 90% FC). Land use at catchment was forest 
cover and sugarcane. Hydrological services were analyzed through three water supply 
indicators (Q – annual flow, Q95 – minimum flow, and BFI - base flow index) and 
two protection indicators (Q5 – maximum flow, and IF - index Flashiness). Scenarios 
difference were obtained for both relative way (comparison between scenarios 
indicators and the 0% FC scenario as reference), and statistics. Statistical was used by 
comparing the indicators obtained in 16 sub-basins within the catchment area for 
each scenario simulated. A relative analysis was also realized for total 
evapotranspiration, interception, infiltration and recharge processes of the saturated 
zone. The results allowed us to affirm that proportion increase resulted in a decrease 
of Q and Q95 values. For Q results showed that scenarios with more than 60% CF 
were statistically different from the scenario with 0% CF, but no significant 
difference was obtained between the scenarios for indicators Q95 and BFI. Q5 
values decreased with forest cover gain, while IF indicator increased. Statistically only 
Q5 indicator presented differences: percentage lower than 40% CF scenario are 
statistically equal to the 0% CF scenario. Therefore, our results indicate a water 
supply decrease and a protection increase following forest cover gain at catchment, 
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which put in evidence a trade-off between hydrological service. The 50% CF 
scenario seems to be an important threshold for hydrological services, since from 
this scenario the increase in forest cover results in a decrease in groundwater 
recharge and loss of water supply, and in which Q5 is statistically different from the 
0% FC scenario. The forest proportion has a positive and negative influence on 
water supply and protection services, respectively, however, special attention should 
be given to key processes between forest cover and soil structural, such as 
infiltration. The model does not allow simulations in which land use influence soil 
processes, so if the forest restoration influences the improvement of the infiltration 
these results were not considered in this study. 

Keywords: Landscape configuration; Forest cover percentage; Land use simulations; Ecosystem 
service; Trade-off 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Em uma paisagem agrícola, comumente podem estar presentes diferentes usos da terra, 

desde áreas produtivas (i.e. cana-de-açúcar), áreas de conservação (i.e., cobertura florestal), e até 

mesmo áreas degradadas e abandonadas. Devido às diferenças das características físicas de cada 

uso da terra, as relações com os processos hidrológicos também se diferenciam, resultando em 

mudanças no ciclo hidrológico. Esta influência ocorre, principalmente, devido à relação intrínseca 

entre o uso da terra e os processos de interceptação e transpiração (ou evapotranspiração) (Santos 

et al., 2017; Zhang et al., 2001), embora outros processos hidrológicos também possam ser 

influenciados como, por exemplo, a infiltração, a recarga do lençol freático e o escoamento 

superficial (DeFries e Eshleman, 2004; Fujieda et al., 1997). Entre os usos da terra que mais 

influenciam os processos hidrológicos pode-se citar a cobertura florestal, uma vez que os efeitos 

desta nos processos hidrológicos são mais perceptíveis do que aqueles resultantes de vegetação 

de menor porte (Brogna et al., 2017; Calder, 1998). 

O reconhecimento da influência das florestas no ciclo hidrológico as colocam no centro 

da discussão a respeito dos serviços hidrológicos  (Brauman et al., 2007; Lele, 2009),  pois 

modificações na cobertura florestal podem afetar os mesmos. A definição de serviços 

hidrológicos pode ser resumida como os benefícios produzidos pelos ecossistemas terrestres no 

que tange os processos hidrológicos (Brauman et al., 2007; Duku et al., 2015), e são divididos em: 

quantidade (i.e. disponibilidade de água); temporal ou sazonal (i.e. distribuição da vazão ao longo 

das estações); proteção (i.e. diminuição das vazões máximas); e qualidade (i.e. diminuição dos 

sedimentos) (Brauman et al., 2007; Brogna et al., 2017).  

É importante ressaltar a intrínseca relação entre processos hidrológicos, funções e 

serviços. Essa relação pode ser observada na Figura 1, adaptada dos trabalhos de Carvalho-Santos 
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et al. (2014) e Haines-Young e Potschin (2010), na qual as propriedades do ecossistema, divididas 

em estrutura e processos, podem ser traduzidas em funções dos ecossistemas, e que por sua vez 

resultam em serviços e benefícios, sendo que estes últimos só fazem sentido quando o ser 

humano é atingido diretamente (de Groot et al., 2010). Os objetivos dos trabalhos estão voltados 

para aumento de serviços e benefícios, mas as mensurações dos mesmos são realizadas por meio 

dos indicadores dos processos e estruturas (Layke et al., 2011) 

 

 

Figura 1. Relação entre as propriedades do ecossistema, suas funções, serviços e benefícios. Adaptado de 
Carvalho-Santos et al. (2014) e Haines-Young e Potschin (2010). 

 

Diretamente relacionados à oferta de serviços hidrológicos estão os projetos de 

pagamento por serviços ambientais (PSA), os quais adotam a cobertura florestal como referência 

para os pagamentos (Daniels et al., 2010; Richards et al., 2015). Um exemplo disso é o de que o 

pagamento por serviços hidrológicos é mensurado, na maioria dos casos, pela existência de 

floresta no local, e não pela oferta de um benefício daquela floresta (Salzman et al., 2018). 

Portanto, a restauração das áreas (aumento da cobertura florestal) vem sendo incentivada com o 

objetivo de aumentar a oferta dos serviços hidrológicos, com base na teoria de que o aumento ou 

manutenção da cobertura florestal pode levar a um aumento da qualidade e da quantidade de 

água disponível na bacia hidrográfica (Porras et al., 2008; Richards et al., 2015).   

No entanto, a interação floresta-água é por vezes mais complexa do que uma relação 

linear (Guzha et al., 2018; Neary et al., 2009) e as interações entre os recursos hídricos e as 

florestas podem ser controvérsias (Andréassian, 2004), e dependem das condições estruturais e da 

qualidade da cobertura florestal (Ferraz et al., 2014). Em trabalhos clássicos realizados em 

microbacias hidrográficas, os autores relatam que para os efeitos das mudanças na cobertura 

florestal serem percebido no deflúvio anual a modificação de cobertura florestal deveria ser 
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superior a 20% da área (Bosch and Hewlett, 1982; Brown et al., 2005), ou até mesmo a 10% da 

área (Sahin and Hall, 1996). No entanto, os estudos foram realizados em microbacias 

hidrográficas, nas quais as mudanças de uso da terra podem ser identificadas mais facilmente 

(Hibbert, 1967; Salemi et al., 2013), uma vez que os processos hidrológicos irão ocorrer de 

maneira diferentes nestas áreas (Hewlett and Hibbert, 1967; Jones, 2000). Em bacias 

hidrográficas com áreas de drenagem maiores, estes efeitos podem ser diluídos até chegarem ao 

rio e são mais complexos de serem mensurados (Huff et al., 2000). 

Amplamente discutida é a hipótese de que a cobertura florestal teria efeito na 

quantidade de água disponível na bacia hidrográfica, influenciando, principalmente, o fluxo base e 

as vazões mínimas (Bruijnzeel, 2004; Calder, 2002; Filoso et al., 2017), e retendo a água para os 

períodos secos (Ogden et al., 2013). Todavia, diversas pesquisas não conseguiram demonstrar 

este benefício (Filoso et al., 2017; Ghimire et al., 2014), sugerindo que em microbacias 

hidrográficas mudanças na cobertura florestal possuem efeito de redução no deflúvio anual 

quando ocorrem em proporções superiores a 20% da área (Bosch and Hewlett, 1982; Brown et 

al., 2005). Ainda assim, existe uma linha de pensamento em que para o aumento da 

disponibilidade de água seria necessário um aumento da capacidade de infiltração do solo 

florestal, a qual compensasse o aumento de evapotranspiração da floresta (Bruijnzeel, 2004). Este 

“trade-off” entre os processos hidrológicos - diminuição da disponibilidade de água devido ao 

aumento da evapotranspiração – está diretamente ligado ao aumento da cobertura florestal e, 

portanto, aos serviços hidrológicos (Filoso et al., 2017; Krishnaswamy et al., 2013). Existem ainda 

vários fatores que apontam o solo florestal como responsável pela oferta dos serviços 

hidrológicos (Jónsson e Davídsdóttir, 2016) devido às propriedades de retenção e 

armazenamento de água intrínsecas aos diferentes tipos de solo (Geroy et al., 2011). Dentro deste 

contexto a cobertura florestal poderia influenciar na conservação das propriedades do solo (Zolin 

et al., 2014). 

Entretanto, os efeitos positivos da cobertura florestal sobre os solos dependeriam ainda 

de outros fatores como a condição anterior do solo (Bruijnzeel, 2004; Zimmermann et al., 2010), 

a compactação deste (Roa-García et al., 2011), e mesmo a resiliência deste solo (Magnuszewski et 

al., 2015; Newton e Cantarello, 2015). Na região tropical, onde a mudança de uso da terra é 

dinâmica, a resiliência das propriedades do solo, ou até mesmo a restauração destas propriedades, 

podem se tornar inviáveis após um determinado estado de degradação (Bonell et al., 2010; 

Cherubin et al., 2016). Neste sentido, pouco ainda é conhecido sobre como a cobertura florestal 

pode influenciar nas propriedades hidrológicas do solo, e quanto tempo é necessário para que 

modificações positivas ocorram (Lozano-Baez et al., 2018). 
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Por outro lado, existem ainda os serviços relacionados à qualidade da água, que também 

são atribuídos às florestas (Brogna et al., 2018), e são, em última instância, também influenciados 

pelos solos florestais (Neary et al., 2009). A cobertura florestal pode exercer um duplo serviço 

nestes casos: uma vez que há uma atenuação da intensidade e da quantidade de precipitação que 

atinge a superfície devido ao efeito da interceptação (Ghimire et al., 2012; Swank, 1968), menores 

são as chances do impacto da gota de chuva causar desprendimento de partículas que levariam a 

uma posterior erosão e, consequentemente, degradação dos recursos hídricos por acúmulo de 

sedimentos e assoreamento (Swanson et al., 2000; Vaezi et al., 2017); adicionalmente, também se 

pode dizer que a interceptação da precipitação pela cobertura florestal exerce papel de proteção 

e/ou mitigação no volume e frequência dos picos de vazão,  pois reduz a quantidade de água que 

chega à superfície (Brogna et al., 2017; Jones, 2000).  

Portanto, o processo de interceptação da cobertura florestal está relacionado a dois 

serviços hidrológicos: diminuição dos picos de vazão (Kalantari et al., 2014; Ogden et al., 2013), 

e, como consequência, diminuição do escoamento superficial e das chances de erosão 

(Mohammad e Adam, 2010). 

Entender como a restauração florestal e, consequentemente, o aumento da cobertura 

florestal em uma paisagem, pode influenciar os serviços hidrológicos, e mesmo aumentá-los em 

relação a outras coberturas da terra (como as áreas agrícolas) vem se tornando tema de diversas 

pesquisas (Guzha et al., 2018; Lozano-Baez et al., 2018; Paula et al., 2018), principalmente na 

região tropical (Jardim e Bursztyn, 2015; Richards et al., 2015; Wendland et al., 2010). Ainda 

assim, as respostas para estas perguntas dependem de dados coletados em campo durante um 

longo período de tempo (Guzha et al., 2018), pois é necessário o acompanhamento do 

crescimento das florestas restauradas. Neste sentido, as simulações hidrológicas utilizando 

modelos hidrológicos distribuídos e cenários com diferentes coberturas de uso da terra,  

possibilitam a compreensão e a quantificação de indicadores  dos serviços nestes cenários em 

menor tempo (Beskow et al., 2013b; Birkel et al., 2012b; Duku et al., 2015), fornecendo, 

portanto, ferramentas para o planejamento de novas políticas de pagamento por serviços 

hidrológicos em  curto prazo (Du et al., 2016; Guswa et al., 2014).  

As características intrínsecas das regiões tropicais, como os solos (Bruijnzeel, 2004), a 

dinâmica das florestas tropicais (Bruijnzeel, 1990; Cadol et al., 2012), as repostas rápidas aos 

eventos de chuva (Taniwaki et al., 2017b), a sazonalidade marcante (Ogden et al., 2013), aliadas 

com a degradação ambiental nas áreas agrícolas (Salemi et al., 2013), resultam em dúvidas a 

respeito de como a cobertura florestal pode aumentar os serviços hidrológicos e quais as 

consequências, positivas e negativas para os recursos hídricos, que a recomposição da paisagem 
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com cobertura florestal traria (Beck et al., 2013; Ferraz et al., 2014; Paula et al., 2018). É 

importante salientar que embora o foco destas discussões tenham sido os serviços hidrológicos, a 

cobertura florestal em uma paisagem tem papel mais amplo, que vai além destes, englobando 

diversos outros serviços ecossistêmicos (Alves-Pinto et al., 2017; Phalan et al., 2011), que não 

foram objetivo destes estudos. 

A relação floresta-água e os benefícios oriundos da cobertura florestal ainda são 

debatidos (Filoso et al., 2017), principalmente diante das crises hídricas (Soriano et al., 2016). 

Neste contexto, os projetos de restauração surgem como promessas de melhoria por meio dos 

plantios ou regeneração natural da cobertura florestal, principalmente na região tropical (Jardim e 

Bursztyn, 2015; Richards et al., 2015; Wendland et al., 2010). Como e onde a restauração deve ser 

realizada é fonte de debates, uma vez que as características físicas da paisagem resultam em 

heterogeneidade espacial de funções e processos na bacia hidrográfica (Jones et al., 2013), e 

entender como a composição e configuração da paisagem influenciam nos serviços 

ecossistêmicos é fundamental no planejamento do uso da terra (Nassauer e Opdam, 2008). A 

composição da paisagem refere-se ao tipo de uso da terra e a proporção de cada uso,  enquanto 

que a configuração representa o padrão espacial da cobertura na paisagem, independente da 

composição da mesma (Fahrig e Nuttle, 2005). 

Dentro deste contexto, o objetivo geral deste capítulo foi analisar a partir de que 

proporção da cobertura florestal em uma bacia hidrográfica agrícola na região tropical os serviços 

hidrológicos de disponibilidade hídrica e proteção serão influenciados de forma positiva e 

negativa. Como objetivos específicos buscou-se ainda definir indicadores hidrológicos capazes de 

caracterizar a influência da proporção da cobertura de florestas nos serviços hidrológicos, analisar 

os processos hidrológicos afetados pela cobertura florestal, e discutir a diferença das respostas ao 

aumento da cobertura florestal na escala da bacia hidrográfica e sub-bacias. 

Portanto, as hipóteses testadas foram: 

a. Existe um limiar de cobertura florestal a partir do qual o aumento da 

cobertura florestal diminui o serviço hidrológico de disponibilidade de água; 

b. Existe um limiar de cobertura florestal a partir do qual o aumento da 

cobertura florestal aumenta o serviço hidrológico de proteção. 
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3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do ribeirão dos Marins (BHRM), localizada 

no município de Piracicaba, SP. A área de contribuição da bacia hidrográfica é de 2.194,8 ha. Os 

detalhes e mapas de localização estão descritos no Capítulo 2 (item 2.2). 

 

3.2.2. Simulações hidrológicas das mudanças de uso da terra 

As simulações de mudança do uso da terra foram realizadas por meio de um modelo 

hidrológico distribuído de base física. Os procedimentos de parametrização, calibração e 

validação estão descritos em detalhe no Capítulo 2, item 2.0, deste manuscrito. 

A simulação dos cenários de aumento da cobertura florestal na bacia hidrográfica foi 

realizada com os dados horários de precipitação e evapotranspiração de referência (ETREF) para o 

ano de 2010. Estas duas variáveis foram obtidas na estação automática situada nas coordenadas 

(UTM) 221.379 m e 7.473.744 m, e distante 11,5 km da bacia hidrográfica. O cálculo da ETREF foi 

realizado por meio das variáveis climáticas de radiação líquida, MJ m-2 d-1; temperatura do ar, °C; 

umidade relativa do ar, %; velocidade do vento a 2m, m s-1; e precipitação, mm; e utilizando a 

equação de Penman-Monteith modificada pela FAO (Allen et al., 1998). 

A precipitação do ano de 2010 utilizada na simulação dos cenários foi de 1298,5 mm. 

As características da cobertura florestal foram definidas  a partir dos parâmetros de uso 

do solo utilizados na calibração e validação do modelo, e baseados em estudos realizados na área 

de estudo (Mingoti, 2012; Xavier e Vettorazzi, 2004; Xavier e Vettorazzi, 2003; Ranieri et al., 

1998). O detalhamento destas características pode ser encontrado no Capítulo 2 (Item 2.2.5.1.5. 

Parametrização do uso da terra). 

 

3.2.3. Cenários de proporção da cobertura florestal na paisagem 

A proporção da cobertura florestal na paisagem foi obtida mediante o incremento 

aleatório de cobertura florestal em nove cenários de mudanças do uso da terra (entre 10% e 90% 

da área da bacia hidrográfica), sendo que em cada um destes ocorre aumento aleatório de 10% da 

área ocupada com cobertura florestal e diminuição da área destinada à cana-de-açúcar. Com o 

objetivo de evitar que a localização desta cobertura florestal influenciasse os resultados e de 

garantir a aleatoriedade dos cenários, para cada porcentagem de incremento 5 cenários aleatórios 
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foram gerados e simulados. Os resultados da bacia hidrográfica para cada proporção de cobertura 

florestal são, portanto, a média dessas cinco simulações. De modo a obter valores para 

comparações também foram simulados dois cenários bases: 100% da área ocupada com cana-de-

açúcar e 100% da área ocupada com cobertura florestal (floresta nativa). Totalizando, dessa 

forma, 47 cenários gerados e simulados. 

A partir do Modelo Digital do Terreno (MDT) (descrito no Capítulo 2, item 2.2.1 Área 

de estudo) foi obtida a classificação da posição da encosta por meio do Índice de Posição 

Topográfica do terreno (TPI: “Topographic Position Index”), com resolução de 20 m, utilizando-

se a extensão “Land Facet Corridor Analysis”. O “raster” gerado foi reclassificado em 3 classes 

de posição topográfica de acordo com a distribuição do quartil para identificação do gradiente 

local. Estas classes foram então definidas como terço inferior, médio e superior da bacia 

hidrográfica. Uma vez que a reclassificação foi feita de forma igual entre as classes, o tamanho da 

área ocupada por cada uma destas posições topográficas foi de, aproximadamente, 33,3% da área 

total (Figura 2). 

 

    

Figura 2. Modelo digital do terreno (MDT) com resolução de 20 m; e classificação da posição topográfica 
em 3 classes (com base na distribuição do quartil) a partir do MDT com resolução de 20 m. 

 

Após a obtenção das três posições topográficas foi gerado um “grid” de 20 m por 20 m 

em toda a área da bacia hidrográfica. Este “grid” serviu como base para dispor de maneira 

aleatória a cobertura de vegetação nativa. Com o objetivo de que cada posição topográfica 

apresentasse o mesmo valor de área com vegetação nativa para cada cenário, o mesmo número 

de amostras foi obtido nas três posições topográficas. Para garantir aleatoriedade foi utilizada a 
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ferramenta “Geoespatial Modelling Environment” (GME), a qual selecionou de forma aleatório 

dentro do “grid” uma porcentagem igual de área para cada posição topográfica. Na Tabela 1 

estão apresentadas as divisões entre vegetação nativa e cana-de-açúcar para cada cenário 

proposto. 

 

Tabela 1. Descrição dos cenários de mudanças do uso da terra propostos para a simulação do incremento 
aleatório de cobertura florestal na bacia hidrográfica. Cen_0%: cenário de referência totalmente coberto 
com cana-de-açúcar; TPI: índice de posição do terreno. 

Cenário 

Cobertura 

florestal 
Cana-de-açúcar 

% ha % ha 

Cen_0% 0 0 100 2.194,8 

Cen_10% 10 219,48 90 1975,3 

Cen_20% 20 439,0 80 1.755,8 

Cen_30% 30 658,4 70 1.536,4 

Cen_40% 40 899,9 60 1.316,9 

Cen_50% 50 1.097,4 50 1.097,4 

Cen_60% 60 1.316,9 40 899,9 

Cen_70% 70 1.536,4 30 658,4 

Cen_80% 80 1.755,8 20 439,4 

Cen_90% 90 1975,3 10 219,48 

Cen_100% 100 2.194,8 0 0 

 

3.2.4. Análise e indicadores dos serviços hidrológicos 

Para a análise dos serviços hidrológicos foram obtidos 5 indicadores para cada um dos 

cenários simulados (Tabela 2). 

O serviço de disponibilidade de água representa a quantidade de água disponível para 

consumo humano (urbano, agrícola, etc.), ou seja, o aumento dos três indicadores deste serviço é 

positivo. O serviço de proteção representa o benefício de redução dos picos de vazões e do 

carregamento de sedimentos para os rios, portanto a diminuição destes indicadores é positiva. 

Para obtenção dos indicadores Q5 e Q95 foi primeiramente construída a curva de 

permanência com valores diários de deflúvio para um ano de dados simulados. Estes dados 

foram organizados de forma decrescente de modo a obter a porcentagem de tempo em que os 

valores de deflúvio foram igualados ou superados.  
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O índice de escoamento base (BFI) representa o fluxo base que retorna para o canal de 

drenagem. Para calcular este indicador é necessário separar o deflúvio em escoamento direto 

anual e escoamento base anual. Neste estudo utilizou-se o método proposto por  Lyne e Hollick 

(1979) e descrito em Grayson et al. (1996). Após a obtenção do escoamento base anual, este foi 

dividido pelo deflúvio anual para obtenção do BFI em porcentagem.  

A oferta de cada serviço é positiva quando os indicadores de disponibilidade hídrica são 

maximizados e os indicadores de proteção são minimizados. 

Por fim, foi realizada uma análise de regressão simples entre os indicadores e a 

porcentagem de cobertura florestal na bacia hidrográfica, utilizando o algoritmo dos mínimos 

quadrados ordinários no software estatístico livre Past (versão 3.19), de modo a obter a curva que 

melhor representasse cada relação. Os diferentes conjuntos de dados foram testados quanto à 

normalidade dos resíduos e significância da relação. 

 

Tabela 2. Relação dos serviços hidrológicos utilizados e seus respectivos indicadores, assim como a 
forma de obtenção de cada indicador e a referência dos estudos que foram utilizados como base. Q: 
deflúvio anual simulado; BFI: índice de escoamento base; Q95: índice de mínimas, ou deflúvio excedido 
em 95% do tempo; Q5: índice de máximas, ou deflúvio excedido em 5% do tempo; IF: índice 
“flashiness”. 

Serviço 
hidrológico 

Indicador 
hidrológico 

Obtenção Referências 

Disponibilidade 
de água 

Q 
Soma dos deflúvios diários de 

um ano 

Brauman et al. (2007); 
Brogna et al. (2017); 

Carvalho-Santos et al. 
(2014) 

Q95 

Curva de permanência do 
deflúvio (FDC): valor de 

deflúvio igualado ou excedido 
em 95% do tempo 

Brogna et al. (2017) 

BFI 

Separação entre escoamento 
base e direto, e relação entre o 
escoamento base e o deflúvio 

anual 

Brogna et al. (2017); 
Lyne e Hollick (1979); e 
Grayson et al. (1996). 

Proteção 

Q5 

Curva de permanência do 
deflúvio (FDC): valor de 

deflúvio igualado ou excedido 
em 5% do tempo 

Brogna et al. (2017) 

IF Q5/Q95 
Jordan et al. (2005); 
Brogna et al. (2017) 
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3.2.4.1. Análise estatística dos indicadores hidrológicos 

Para a análise de diferenças entre os cenários foram utilizados os indicadores 

hidrológicos de 16 sub-bacias localizadas dentro da área de estudo. As sub-bacias foram 

selecionadas com base na área de contribuição de cada uma, de modo a diminuir diferenças e 

manter a independência entre elas (sem sobreposição de áreas). O mapa de localização das sub-

bacias se encontra no Anexo A. Uma vez definido o ponto de exutório da sub-bacia foi possível 

obter a série de deflúvio para cada um dos cenários ali simulados.  Portanto, para cada cenário 

simulado foram obtidos os dados das 16 sub-bacias, sendo que a porcentagem de cobertura 

florestal se manteve, em média, constante dentro das sub-bacias, (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variação de porcentagem de cobertura florestal dentro de cada sub-bacia para todos os cenários 
utilizados. 

 

No Anexo B encontram-se as características de área e a porcentagem de cobertura 

florestal para cada uma das sub-bacias. 

Testes de normalidade foram realizados em todos os resíduos dos indicadores testados 

para as sub-bacias, adotando-se um valor de p<0,05 para detecção de significância no conjunto 

de dados. Após o teste de normalidade (teste de Shapiro-Wilk, com significância de 5%), e 

comprovação de ausência de normalidade, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-

Whitney (p<0,05) para detectar diferenças entre as sub-bacias. 

Todos os testes estatísticos foram realizados no software estatístico livre Past (versão 

3.19). 
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3.2.5. Análise dos componentes do balanço hídrico 

Foram obtidos os componentes do balanço hídrico simulados para cada cenário de 

aumento da cobertura florestal. Para isto, foram utilizados os resultados da simulação dos 

processos de evapotranspiração total (ETTOT), interceptação (INT), infiltração (INF) e recarga da 

zona saturada (RECZS). Os componentes fazem parte do balanço hídrico da bacia hidrográfica 

como um todo, portanto refletem tanto o aumento da cobertura florestal quanto a diminuição da 

cana-de-açúcar. 

Os dados foram então integrados na escala anual e comparados relativamente com o 

cenário 0% de cobertura florestal, para compreender se os componentes do balanço hídrico 

diminuiriam ou aumentariam com o aumento da cobertura florestal. 

O fluxograma de toda a metodologia utilizada na obtenção dos dados e análise dos 

mesmos encontra-se na Figura 4. 
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Figura 4. Esquema de passos utilizados na metodologia do estudo para obtenção e análise dos indicadores hidrológicos. Os passos representam as sequências 
utilizadas na metodologia. Passo 1: obtenção dos cenários de incremento aleatório a partir do Modelo Digital do Terreno (MDT) e do Índice de Posição 
Topográfica do terreno (TPI), cinco conjunto de mapas para cada cenário (de 10% a 90% de cobertura florestal); Passo 2: Simulações dos cinco conjuntos de 
cenários e dos dois cenários referência (0% e 100% de cobertura florestal) para obtenção da série de deflúvio média para cada cenário; Passo 3: Determinação do 
conjunto de sub-bacias e extração das características físicas das mesmas; Passo 4: extração dos indicadores hidrológicos para a bacia hidrográfica e para cada uma 
das sub-bacias (Q: deflúvio; Q5: deflúvio índice de máximas, ou deflúvio excedido em 5% do tempo; Q95: índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 95% do 
tempo; IF: índice “flashiness”; BFI: índice de escoamento base); Passo 5: Análise dos indicadores. Passo 6: Extração dos componentes do balanço hídrico para 
análise e comparação (ET: evapotranspiração total; INT: interceptação; INF: infiltração; REC_ZS: recarga da zona saturada). 
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3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Efeito do incremento de cobertura florestal nos serviços de disponibilidade 

de água 

Por meio da Figura 5 é possível verificar os efeitos do aumento da cobertura florestal 

sobre o deflúvio anual, o Q95 e o BFI. O deflúvio anual na bacia hidrográfica diminuiu com o 

aumento da cobertura florestal. O maior valor de deflúvio anual ocorreu no cenário com 10% de 

cobertura florestal (340 mm) e o menor no cenário de 100% (276 mm). Entre os cenários 

referência (0% e 100%) ocorreu diferença de 17% (ou 55 mm) evidenciando redução no deflúvio 

anual em consequência ao aumento da cobertura florestal. A mesma tendência de diminuição 

também pode ser observada para o indicador Q95, o qual também apresentou queda nos valores 

à medida que se aumentou a porcentagem de cobertura florestal na bacia hidrográfica (Figura 5). 

No caso do indicador Q95, a diferença entre os cenários de 0% e 100% foi de 56%. No entanto, 

para o indicador de fluxo base (BFI) a variação no valor do BFI foi sutil (13,1% para 13,4% nos 

cenários de 0% e 100% de cobertura florestal, respectivamente), apresentando, em termos 

relativos, diferença de apenas 2,5% (Figura 5).  

Os dados de deflúvio anual obtidos na bacia hidrográfica foram submetidos à regressão 

estatística linear, sendo que todas as regressões foram significativas (p<0,05). Os resultados de R2 

estão apresentados na Tabela 3. Tanto o indicador Q quanto o Q95 apresentaram valores de R² 

superiores a 0,9 em relação à porcentagem de cobertura florestal da bacia hidrográfica. No 

entanto, o indicador de fluxo base apresentou R2 de 0,66 para a mesma relação. 
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Figura 5. Resultado das simulações de cenários com amento da porcentagem de cobertura florestal e os 
indicadores hidrológicos de disponibilidade de água na escala da bacia hidrográfica (Q, Q95 e BFI). Q: 
deflúvio; Q95: índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 95% do tempo; BFI: índice de escoamento 
base. 

 

Tabela 3. Resultados da análise de regressão linear realizada entre os indicadores hidrológicos e a 
porcentagem de cobertura florestal na bacia hidrográfica. Q: deflúvio; Q95: índice de mínimas, ou deflúvio 
excedido em 95% do tempo; BFI: índice de escoamento base. 

Serviço hidrológico Indicador R² Valor de p 

Disponibilidade de água 

Q 0,96 0,0001 

Q95 0,98 0,0001 

BFI 0,66 0,0004 

 
Para os dados das sub-bacias a variação nos indicadores dentro de cada cenário 

encontra-se na Figura 6. É possível notar que os valores de deflúvio anual variaram entre as sub-

bacias em todos os cenários. 

Como já comentado para os resultados da bacia hidrográfica, existe uma tendência de 

diminuição do deflúvio ao longo do aumento da cobertura florestal, com valores médios variando 

de 336 mm até 267 mm para os cenários de 0% e 100%, respectivamente; a diferença relativa 

entre estes dois cenários foi 21%. Para o indicador Q95 a diferença entre os cenários de 0% e 
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100% foi de redução de, aproximadamente, 58%, com diferença de 0,0963 mm entre os cenários. 

A variação do indicador BFI foi baixa nas sub-bacias, com a média variando de 19,2% a 19,8% 

entre os cenários de 0% e 100%, respectivamente, correspondendo a 3%, em termos relativos. 

Utilizando-se os dados das sub-bacias foi possível comparar os cenários 

estatisticamente. As diferenças significativas encontradas remetem a um valor de p<0,05. A 

matriz dos valores de p para cada cenário encontra-se no ANEXO C.  

Em relação ao cenário de 0% de cobertura florestal o indicador Q_SB apresentou 

diferença estatística a partir do cenário de 60%, sendo, portanto, os cenários 10%, 20%, 30%, 

40% e 50% iguais estatisticamente ao cenário de 0%. Em relação ao cenário de 100%, a diferença 

estatística ocorre para os cenários abaixo de 30%, incluindo este cenário, sendo que os cenários 

com cobertura florestal acima de 30% foram iguais estatisticamente ao cenário de 100%. 

Por outro lado, para os indicadores Q95_SB e BFI_SB não foram detectadas diferenças 

entre os cenários. O aumento da cobertura florestal em 100% não apresentou diferença estatística 

com o cenário de 0% de cobertura florestal para estes indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variação dos indicadores hidrológicos de disponibilidade de água dentro das sub-bascias com o 
aumento da cobertura florestal para o deflúvio (Q), para o índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 
95% do tempo (Q95) e para o índice de escoamento base (BFI). 

 

3.3.2. Efeito do incremento de cobertura florestal nos serviços de proteção 

Para o serviço de proteção foram utilizados os indicadores de vazão máxima (Q5) e 

Índice “flashiness” (IF). Diferentemente do que ocorreu no serviço de disponibilidade de água, 

para o serviço de proteção o aumento da cobertura florestal resultou em dinâmica diferente entre 

os dois indicadores (Figura 7). 

Os resultados obtidos nas simulações dos cenários mostram que o indicador Q5 possui 

tendência de diminuição dos valores à medida que ocorre o aumento da cobertura florestal na 

bacia hidrográfica. A diferença entre os cenários de 0% e 100% foi de 38%, com valores entre 4,8 

mm e 2,9 mm, respectivamente. 
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Para o indicador IF a tendência foi de aumento do valor em relação ao aumento da 

cobertura florestal, diferentemente do encontrado para o indicador Q5. Os resultados mostraram 

diferença positiva de 41% entre os cenários de 0% e 100% de cobertura florestal. 

Os resultados das regressões lineares para o serviço de proteção em relação à 

porcentagem de cobertura florestal estão apresentados na Tabela 4. Os resultados demonstram 

relação superior a 0,9 para os dois indicadores testados e com significância de p<0,05. 

 

 

Figura 7. Resultado das simulações de cenários com aumento da porcentagem de cobertura florestal e os 
indicadores hidrológicos de proteção na escala da bacia hidrográfica (Q5 e IF). Q5: índice de máximas, ou 
deflúvio excedido em 5% do tempo; IF: índice “flashiness”. 

 

Tabela 4. Resultados da análise de regressão realizada entre os indicadores hidrológicos e a porcentagem 
de cobertura florestal na bacia hidrográfica. Q5: índice de máximas, ou deflúvio excedido em 5% do 
tempo; IF: índice “flashiness”. 

Serviço hidrológico Indicador R² Valor de p 

Proteção 
Q5 0,95 0,0001 

IF 0,97 0,0001 

 
 

A variação dos valores obtidos na escala das sub-bacias pode ser observada na Figura 8 

para os dois indicadores de proteção. Para o indicador Q5 a redução entre os cenários de 0% (4,6 

mm) e 100% (3,1 mm) foi de 33%. Ocorreu diminuição dos valores de IF à medida que se 

aumentou a cobertura florestal, com diferença negativa de 11% entre os mesmos cenários. 

Por meio dos dados obtidos nas sub-bacias (Figura 8) foi realizado o teste estatístico 

entre os cenários para os dois indicadores do serviço de proteção. Para o indicador Q5 o cenário 

de 0% de cobertura florestal foi estatisticamente igual aos cenários de 10%, 20%, 30% e 40%, e 

diferente dos cenários com percentual maior. Em relação ao cenário com 100% de cobertura, o 

teste indicou que são estatisticamente iguais a este cenário aqueles com cobertura florestal igual 
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ou maior a 60% da área das sub-bacias, sendo os cenários com percentual menor a este 

estatisticamente diferentes do cenário de 100%. 

O indicador IF não apresentou diferença estatística entre os cenários simulados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Variação dos indicadores hidrológicos de mitigação e proteção dentro das sub-bascias com o 
aumento da cobertura florestal. Q5: índice de máximas, ou deflúvio excedido em 5% do tempo; IF: índice 
“flashiness”. 

 

3.3.3. Efeito do incremento de cobertura florestal nos componentes do balanço 

hídrico 

Os resultados simulados para os componentes do balanço hídrico podem ser 

visualizados na Figura 9 em seus valores absolutos, e na Figura 9 em relação à diferença de 

porcentagem com o cenário de 0%. 

Os processos de evapotranspiração total e interceptação aumentaram gradualmente com 

o aumento da porcentagem de cobertura, com valores de evapotranspiração total de 902 mm 

para 1092 mm nos cenários de 0% e 100%, respectivamente; e valores de interceptação entre 157 

mm e 303 mm nos cenários de 0% e 100%, respectivamente (Figura 9). 

Para o processo de infiltração, no entanto, ocorreu diminuição dos valores à medida que 

se aumentou a quantidade de floresta na bacia hidrográfica (932 mm e 825 mm nos cenários de 

0% e 100%, respectivamente) (Figura 9). 

O processo de recarga da zona saturada por sua vez apresentou dinâmica diferente, com 

aumento inicial até o cenário de 60% e posterior diminuição até o cenário de 100%, como pode 

ser visto na Figura 10, na qual estão apresentadas as diferenças relativas dos componentes do 

balanço hídrico em relação ao cenário de 0%. 
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O processo de interceptação foi o que mais aumentou entre os processos, chegando a 

94% de diferença entre o cenário de 0% e 100% de cobertura florestal. O processo de 

evapotranspiração seguiu a mesma tendência de aumento, mas com valor máximo de 21% de 

diferença. 

Como ocorreu com os dados absolutos, o processo de INF diminuiu em relação ao 

cenário de 0%, com valores máximos de -16% e -12%, respectivamente, no cenário de 100%.  

Assim como comentado nos dados absolutos, no processo de recarga a dinâmica foi 

diferente. Embora tenha apresentado tendência de diminuição ao longo do aumento da cobertura 

florestal, este cenário só passou a apresentar diferença negativa com o cenário de 0% a partir do 

cenário de 60%.  

 

 

Figura 9. Resultados das simulações com incremento da cobertura florestal e o efeito sobre os 
componentes do balanço hídrico anual da bacia hidrográfica. (ETTOT: evapotranspiração total; INT: 
interceptação; INF: infiltração; RECZS: recarga da zona saturada). 
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Figura 10. Resultados relativos entre os cenários e o cenário de 0% de cobertura florestal para os 
componentes do balanço hídrico anual da bacia hidrográfica. (ETTOT: evapotranspiração total; INT: 
interceptação; INF: infiltração; RECZS: recarga da zona saturada). 

 

3.4.  DISCUSSÃO 

3.4.1. Efeito do incremento de cobertura florestal nos serviços de disponibilidade 

de água 

O aumento da cobertura florestal por meio da restauração tem sido utilizado como 

forma de aumentar e/ou melhorar os serviços hidrológicos. As simulações de cenários neste 

estudo mostraram diminuição no serviço de disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica à 

medida que ocorreu aumento da cobertura florestal. A relação entre a quantidade de água em 

uma bacia hidrográfica e a cobertura florestal vem sendo tema de diversos estudos (Filoso et al., 

2017) e, desde os primeiros estudos de Hewlett e Hibbert (1967), diversos resultados 

comprovaram uma relação negativa entre a disponibilidade hídrica e o aumento da cobertura 

florestal em bacias hidrográficas (Brogna et al., 2017; Brown et al., 2005). 

A primeira hipótese testada pode ser aceita, uma vez que a partir de um incremento de 

50% de cobertura florestal em uma bacia hidrográfica da região tropical ocorreram diferenças 
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estatísticas no indicador de deflúvio anual entre os cenários, embora estes mesmo resultado não 

tenha se repetido para os indicadores de Q95 e BFI. 

Esta proporção de 50% de cobertura florestal é maior do que a encontrada em outros 

trabalhos da literatura, que atribuíram um limiar de 20% para microbacias (Bosch and Hewlett, 

1982) em regiões com clima temperado (Stednick, 1996). No entanto, cabe ressaltar que este 

limiar foi obtido em microbacias, e o presente estudo testou o aumento da cobertura florestal em 

um abacia hidrográfica, na qual os efeitos das mudanças nos processos podem ser diluídos até  

chegarem ao rio (Huff et al., 2000). 

Neste estudo, todos os indicadores de disponibilidade hídrica relacionados com a 

cobertura florestal apresentaram relação significativa e linear. Do mesmo modo, em um estudo 

envolvendo a simulação do corte da floresta, os autores encontraram uma relação de R²=0,98 

entre a área de floresta cortada e o deflúvio anual (Abdelnour et al., 2011). Por outro lado, outros 

estudos realizados nesta temática, com dados coletados em campo, os autores não encontraram 

relação significativa entre estas variáveis (Beck et al., 2013; Le Tellier et al., 2009).  

Os indicadores de deflúvio (Q) e os índices de mínimas (Q95) testados na bacia 

hidrográfica apresentaram relação significativa e inversa com o aumento da cobertura florestal. 

Em Brogna et al. (2017) os autores também encontraram relação inversa com o deflúvio, no 

entanto, diferente do resultado deste estudo, os autores encontraram relação positiva com o 

indicador de mínimas, o que resultaria, segundo os autores, em um efeito positivo da cobertura 

florestal nos momentos de baixo deflúvio. Entretanto, poucas evidências existem a respeito do 

aumento das vazões mínimas em resposta ao aumento da cobertura florestal (Bruijnzeel, 2004). 

Em Farley et al.  (2005) e Brown et al. (2005) os autores concluem que o aumento das áreas com 

florestas plantadas tem um maior impacto nas vazãoes mínimas do que no deflúvio anual em 

termos relativos. De acordo com Calder (2007) a influência da cobertura florestal nos momentos 

de mínimas depende mais das características geológicas do local, que podem ser favoráveis a um 

maior efeito da cobertura da terra.  

Em relação ao indicador de fluxo base, neste estudo, o R² foi de 0,66 para a distribuição 

linear entre fluxo base e cobertura florestal, com relação linear positiva e significativa entre as 

duas variáveis. Uma relação linear positiva também foi encontrada por Zhou et al. (2010) ao 

analisarem o reflorestamento de uma bacia hidrográfica ao longo de 50 anos, principalmente 

quando os autores analizaram os períodos secos. Em Brogna et al. (2017), no entanto, os autores 

não encontraram relação significativa entre a cobertura florestal e o fluxo base, com um R² de 

apenas 0,22 (Brogna et al., 2017). Segundo os autores, a baixa relação encontrada pode ser 
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explicada pela influência marcante das características físicas da bacia hidrográfica no fluxo base, 

sendo este menos influenciado pelo uso e cobertura da terra (Chandler, 2006).  

A influência das características físicas locais, como a geomorfologia, também está 

relacionada aos efeitos nas vazões mínimas frente ao aumento ou diminuição da cobertura 

florestal, como pontuado no estudo de Calder (2007), no qual o autor discute que características 

como profundidade do solo, altura do lençol freático e recarga, poderão influenciar nos índices 

de mínimas. Neste estudo, o Q95 e BFI apresentaram relação significativa com o incremento de 

cobertura florestal, no entanto, a influência no fluxo base foi de apenas 3% em relação aos 

cenários de 0% e 100% de cobertura florestal, enquanto que para as vazões mínimas foi de 75%, 

indicando que as vazões mínimas podem ser mais influenciadas pelo uso da terra do que o fluxo 

base. Na revisão de Price (2011) o autor encontra que, de maneira geral, é possível dizer que as 

características geomorfológicas influenciam no fluxo base, enquanto que a influência da cobertura 

nesta variável ainda precisa ser melhor estudada, principalmente em relação a quais processos 

hidrológicos podem ser modificados pela cobertura e influenciar o fluxo base. 

A alta taxa de evapotranspiração da cobertura florestal parece ser o processo hidrológico 

que mais impacta o fluxo base (Price, 2011). Nas simulações realizadas foi possível constatar que 

grande parte deste impacto ocorre devido ao aumento do processo de interceptação da água pelas 

copas, processo este já indicado em outros estudos como importante na “retirada” de água da 

bacia hidrográfica (Brauman et al., 2010; Ghimire et al., 2014). Em um estudo realizado na região 

tropical, os autores encontraram uma diferença de 39% de evapotranspiração anual entre uma 

bacia hidrográfica com floresta e outra com cultura agrícola (Dias et al., 2015), valor maior do 

que encontrado neste estudo que foi de 21% entre cenários com 0% e 100% de cobertura 

florestal. 

Alguns autores, entretanto, sustentam a ideia de que o aumento da cobertura florestal 

estaria ligado a um também aumento dos processos de infiltração e recarga, e que isto poderia 

aumentar o fluxo base (Bruijnzeel, 2004; Price et al., 2011) e as vazões mínimas (Roa-García et 

al., 2011). Tal efeito seria possível caso o aumento da infiltração fosse superior ao aumento da 

evapotranspiração ocasionado pelo incremento da cobertura florestal (Calder, 2007, 2002). Este 

aumento no processo de infiltração resultaria em uma maior recarga do solo e do lençol freático, 

e seria maior em regiões nas quais os solos possuem alta condutividade hidráulica (Kim e 

Jackson, 2012; Price, 2011). 

Embora alguns estudos relatem aumento no processo de infiltração relacionado à 

cobertura florestal (Filoso et al., 2017), os cenários utilizados neste estudo para simular o 

aumento da cobertura florestal não consideraram os efeitos da cobertura nas características físicas 
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do solo, sendo mantidos constantes os parâmetros do cálculo da infiltração, os quais, por sua vez, 

estão relacionados ao tipo de textura e não ao uso e cobertura da terra (DHI, 2016b). Esta 

estratégia de simulação se justifica uma vez que restaurar a capacidade de infiltração de água no 

solo dependerá, entre outros fatores, da capacidade de resiliência do local (Newton e Cantarello, 

2015). No entanto, a recuperação das propriedades físicas do solo é mais complicada na região de 

estudo (tropical), uma vez que há uma maior vulnerabilidade dos solos à compactação e perda da 

estrutura (Bonell et al., 2010). Outro ponto a se destacar é que a melhoria das características do 

solo após a restauração florestal ainda é discutida e poucos são os estudos que de fato 

mensuraram este processo (Harden e Mathews, 2000). 

O processo de infiltração de água no solo parece estar no centro das discussões a 

respeito do aumento da disponibilidade de água na bacia hidrográfica, sendo esta relação entre 

infiltração e evapotranspiração conhecido como um “trade-off” da cobertura florestal (Bruijnzeel, 

2004; Ghimire et al., 2014; Krishnaswamy et al., 2013). O processo simulado de infiltração neste 

estudo apresentou tendência de diminuição com o aumento da cobertura florestal, chegando a 

uma queda de 12% no cenário de 100% de cobertura florestal. Por outro lado, o processo de 

evapotranspiração teve um aumento de 21% entre os mesmos cenários. Embora em Ghimire et 

al. (2014) os autores obtiveram resultados comprovando aumento da infiltração em áreas com 

floresta, este também foi insuficiente para resultar em aumento da disponibilidade hídrica. Em 

um estudo relacionando as propriedades do solo à restauração de áreas ripárias os autores 

encontraram aumento da infiltração de água no solo, indicando a reestruturação do solo como 

potencial benefício dos serviços hidrológicos (Gageler et al., 2014). 

Ainda que sejam processos independentes, a diminuição da infiltração deve estar 

diretamente relacionada a uma menor entrada de água devido ao aumento da interceptação. Em 

termos relativos, o processo de interceptação da água pela copa florestal é o que mais se 

diferencia entre os cenários, chegando a um aumento de 90% entre o cenário de 0% e 100%. Os 

demais processos, a excessão da evapotranspiração, sofreram diminuição, sendo o deflúvio anual 

o processo que mais diminuiu entre os cenários de 0% e 100% de cobertura florestal 

(aproximadamente, 16%), seguida da infiltração com 12% e recarga, apenas 5%.  

A simulação do processo de recarga da zona saturada (RECZS) resultou em uma 

tendência de diminuição do valor absoluto de recarga com o aumento da cobertura florestal. No 

entanto, ao se comparar os valores relativos ao cenário de 0% de cobertura florestal ocorreu 

incremento de recarga até o cenário de 60%. A partir desta porcentagem o incremento de 

cobertura florestal passa a apresentar relação negativa com a recarga da zona saturada. 

Entretanto, apesar de o processo de infiltração ter potencial na recarga do lençol freático (Buttle, 
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2011), o que poderia também levar a um aumento da disponibilidade hídrica de água na bacia 

hidrográfica (Perkins et al., 2014), os resultados obtidos refletem um processo de recarga 

independente do processo de infiltração. 

A restauração da capacidade de infiltração das bacias hidrográficas não depende apenas 

da cobertura da terra, sendo também influenciada por fatores físicos, como o tipo de solo e a 

textura (Bonell et al., 2010), assim como pelo histórico de uso da terra, uma vez que em áreas 

degradadas apenas a cobertura florestal pode não ser suficiente para reverter a perda da 

capacidade de infiltração (Bonell et al., 2010; Magnuszewski et al., 2015). Na área de estudo o 

histórico de uso e cobertura da terra - conversão de floresta nativa para pastagem para criação de 

gado, seguida da conversão destas pastagens para cultura canavieira (Cherubin et al., 2016) - 

possuem potencial para degradar o solo e com isto diminuir a capacidade de infiltração do 

mesmo. A degradação do solo ao longo dos anos de cultivo intensivo da cana-de-açúcar pode ser 

medida, entre outros parâmetros do solo, pelo declínio da condutividade hidráulica, que pode ser 

de até 98% quando comparada com a cobertura florestal preservada (Cherubin et al., 2016). 

É importante notar que esta tendência de diminuição da disponibilidade hídrica coincide 

com os resultados obtidos em literatura. No entanto, alguns estudos demostraram aumento da 

disponibilidade de água na bacia relacionado ao aumento da cobertura florestal (Roa-García et al., 

2011), principalmente nas estações secas do ano (Chandler, 2006; Krishnaswamy et al., 2013; Liu 

et al., 2014). Porém, a relação entre os estudos que comprovaram aumento na quantidade de água 

seguida do aumento da cobertura florestal e aqueles que encontraram resultados inversos é 

relativamente baixa. Na revisão de Filoso et al. (2017) as autoras demonstraram que de um total 

de 308 estudos de caso, apenas 6% relataram efeito positivo entre cobertura florestal e 

quantidade de água. Ainda assim, é importante ressaltar que o aumento no deflúvio seguido de 

aumento da cobertura florestal está relacionado a um conjunto de características locais, e talvez 

não possa ser generallizado para todas as regiões (Brauman et al., 2012). Este é o caso do estudo 

de Buttle (2011) realizado em região de clima úmido, no qual o efeito da neblina sobre os 

processos hidrológicos é importante. Os resultados obtidos nas simulações com aumento de 

cobertura florestal, no entanto, não apresentaram aumento da disponibilidade hídrica. 

Os resultados obtidos na escala das sub-bacias também apresentaram a mesma 

tendência, ou seja, a média dos indicadores Q e Q95 para as sub-bacias também diminuiram, 

ainda que os valores tenham sido diferentes dos resultados da bacia hidrográfica. Diferenças nos 

resultados quando comparados entre escalas são esperados (Huff et al., 2000). O efeito no 

aumento da cobertura florestal está relacionado ao tamanho da bacia hidrográfica, sendo esperada 

a atenuação destes efeitos por meio do aumento do tamanho da bacia hidrográfica (Blöschl et al., 
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2007). Embora esta atenuação não tenha sido pronunciada, é possível perceber que para os 

indicadores Q e BFI a mudança no uso da terra resultou em diferenças menores entre os 

cenáriode de 0% e 100% na escala da bacia hidrográfica. Diferentemente, para o indicador Q95 a 

redução foi maior na escala da bacia hidrográfica. A heterogeneidade presente na escala da bacia 

hidrográfica como, diferentes paisagens, usos e clima, teoricamente, diminuiria o efeito de 

mudanças no uso da terra quando comparado com uma microbacia (Qiu e Turner, 2015; Turner 

et al., 2012). 

 Em Zhang et al. (2017), ao analisarem um conjunto de bacias hidrográfica de diferentes 

tamanhos e climas os autores ressaltaram que é possível encontrar uma relação estatisticamente 

significativa entre o aumento do deflúvio e a diminuição de cobertura florestal, mas a relação 

entre alterações no deflúvio seguidas de aumento da cobertura florestal não foram significativas. 

Neste estudo, foi possível encontrar uma relação significativa entre o aumento da cobertura 

florestal nos cenários e o deflúvio, assim como Qiu e Turner (2015) sugeriram que o aumento 

dos serviços hidrológicos parece estar relacionado a composição de uso da terra na paisagem.  

Ainda em relação à diminuição da cobertura florestal, a redução em 10% da cobertura 

florestal resultou em aumento de 5 mm no deflúvio anual (entre os cenários de 100% e 90%), 

enquanto que em outros estudos estes valores variaram entre 20 mm e  40 mm (Bosch e Hewlett, 

1982; Sahin e Hall, 1996). Entre os cenários de 0% e 100% de cobertura florestal existe uma 

diferença de apenas 55 mm, o que indica que no caso deste estudo os processos hidrológicos 

podem não ser tão influenciados pelo uso da terra. Outro exemplo disso é que para os 

indicadores de Q95 e BFI nenhuma porcentagem de cobertura florestal apresentou diferença 

estatística entre os cenários. No entanto, este baixo efeito nos indicadores hidrológicos não 

significa que a mudança do uso da terra não forneça outros tipos de serviços ecossistêmicos, 

como sequestro de carbono, habitat natural, entre outros, que embora importantes não estejam 

relacionados à disponibilidade hídrica (Brauman et al., 2015). 

Existem ainda estudos que relacionam não apenas a composição florestal como 

influência nos serviços hidrológicos, mas também a configuração desta floresta na paisagem 

intervindo nos processos hidrológicos (Abdelnour et al., 2011). A ação da cobertura florestal 

sobre os processos hidrológicos parece ser maior nos locais próximos aos rios, mas esta 

importância está mais relacionada à qualidade da água (Salemi et al., 2012). No entanto, neste 

estudo foi priorizado a aleatorização da cobertura florestal, uma vez que a proporção florestal 

parece ter um efeito maior nos serviços hidrológicos (Qiu e Turner, 2015). 

Diante deste contexto, a cobertura florestal na bacia hidrográfica, ainda que esteja 

inversamente relacionada ao deflúvio e ao Q95, é fonte de diversos outros serviços 
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ecossistêmicos. Devido a esta característica, a restauração da cobertura florestal vem sendo ainda 

inserida nas discussões de pagamento por serviços ecossistêmicos relacionados à água (Salzman 

et al., 2018), principalmente em virtude do aumento de incentivos para a restauração florestal 

como forma de melhoria dos serviços hidrológicos (Filoso et al., 2017; Perkins et al., 2012). No 

entanto, como discutido anteriormente, os benefícios oriundos da cobertura florestal no que 

tange os serviços hidrológicos dependem não apenas do aumento desta cobertura, mas também 

da restauração dos processos hidrológicos, como, por exemplo, a condutividade hidráulica do 

solo, a porosidade do mesmo, entre outros (Krishnaswamy et al., 2013; Roa-García et al., 2011).  

Pode-se resumir da seguinte forma: bacias hidrográficas com solos bem conservados e 

que mantenham os processos hidrológicos chaves funcionando possuem maior capacidade de 

ofertar benefícios relacionados aos serviços hidrológicos do que aquelas com solos degradados, 

seja devido aos cultivos agrícolas intensivos, à compactação do solo ou ao não uso de boas 

práticas agrícolas. 

 

3.4.2. Efeito do incremento de cobertura florestal nos serviços de proteção 

As simulações realizadas mostraram aumento do serviço de mitigação das cheias com o 

incremento da cobertura florestal, contudo, este aumento do serviço ocorreu apenas para o 

indicador Q5, o qual apresentou relação negativa com o aumento da floresta na bacia hidrográfica 

(R2 de 0,97). Em Brogna et al. (2017) os autores também encontraram relação inversa entre o 

indicador de vazões máximas e a cobertura florestal, porém a relação, embora significativa, foi 

menor (R² de 0,59). Estes resultados demostram que existe aumento do serviço de proteção 

relacionado ao também aumento da cobertura florestal na escala da bacia hidrográfica 

(Krishnaswamy et al., 2012). A diminuição da magnitude dos eventos de máxima relacionada ao 

aumento da cobertura florestal também foi observada na síntese de Filoso et al. (2017), sendo 

este um dos serviços mais consolidados na literatura em relação à cobertura florestal (Buttle, 

2011; Calder, 2007). 

A segunda hipótese, de que existe um limiar de aumento na cobertura florestal a partir 

do qual ocorreria aumento do serviço de proteção, também pode ser aceita. O aumento da 

cobertura florestal influenciou positivamente o serviço de proteção a partir de 50% de ocupação 

desta cobertura na bacia hidrográfica. A diferença estatística do limiar ocorreu apenas para um 

indicador testado, neste caso o Q5. 

O limiar de 50%, como já comentado, é diferente daquele obtido em literatura por 

Hewlett e Hibbert (1967) e Sahin e Hall (1996), o que pode ser explicado pela diferença de escala 
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(dinâmica dos processos diferentes entre microbacias e bacias hidrográficas) (Huff et al., 2000) e 

mudança de métodos de obtenção dos dados, uma vez que no caso deste estudo utilizou-se 

modelagem hidrológica e no caso dos autores os dados foram coletados em microbacias 

hidrográficas experimentais. 

Neste estudo, o indicador Q5 teve diminuição de até 38% quando a cobertura florestal 

foi simulada em 100 % da área. No estudo de Buttle (2011) os autores também encontraram 

tendência de queda nos valores máximos de deflúvio ao longo do reflorestamento de uma bacia 

hidrográfica. Outros estudos os autores relacionaram o aumento do pico de deflúvio com a 

diminuição da cobertura florestal, encontrando aumentos significativos quando a floresta foi 

removida (Jones, 2000; Jones e Grant, 1996). Estes resultados também sugerem que a cobertura 

florestal pode prover benefícios indiretos por meio do controle do escoamento direto e 

diminuição dos processos erosivos, refletindo na qualidade de água que estas florestas podem 

ofertar (Gageler et al., 2014). 

A tendência de diminuição do indicador Q5 está diretamente relacionada ao aumento da 

taxa de interceptação, uma vez que a diminuição da quantidade de água que chega ao solo 

também influencia na redução do processo de escoamento superficial (Salemi et al., 2013). Nas 

simulações realizadas, o processo de interceptação apresentou, como esperado, aumento no 

volume de água retida pelas copas, sendo este o processo que mais se modificou com o 

incremento de cobertura florestal. 

Diferentemente do indicador Q5, o aumento da cobertura florestal resultou em uma 

relação positiva com o IF, o que não indica um aumento do serviço de proteção neste caso. Este 

resultado é diferente do encontrado em Brogna et al. (2017), no qual os autores detectaram 

relação negativa entre o IF e a cobertura florestal, atribuindo a este fato um papel positivo das 

florestas no serviço de proteção. Possivelmente, esta diferença entre os resultados pode ser 

explicada pelos baixos valores de Q95 (Jordan et al., 2005), ou seja, a diminuição do valor de Q95 

(56%) é maior do que do indicador Q5 (38%). Nestes casos, a relação entre estes dois indicadores 

resultará em altos valores de IF, como os resultados apresentados neste estudo. 

O IF representa relação de magnitude entre as vazões máximas (Q5) e as vazões 

mínimas (Q95) e pode ser, portanto, utilizado para comparar a resposta de bacias hidrográficas ao 

escoamento superficial: bacias com valores altos de IF têm resposta durante os eventos de chuva 

predominantemente de escoamento superficial (Jordan et al., 2005). A relação Q5:Q95 utilizado 

no cálculo do IF está sujeita a distorções decorrentes de mudanças na forma e distribuição da 

curva de permanência da vazão (Richards, 1989), e por isso pode representar a variação do 

deflúvio, pois relaciona mínimas e máximas. Os altos valores de IF encontrados representam 
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curvas de permanência mais inclinadas, menor estabilidade e maior variação entre os extremos 

destas curvas, podendo ser classificadas como curvas com velocidade alta de deflúvio (Ochoa-

Tocachi et al., 2016).  

O efeito da escala (bacia hidrográfica e sub-bacias) foi maior no IF, sendo que este 

indicador teve valores maiores nas sub-bacias. Tal fato já era esperado uma vez que as respostas 

hidrológicas em pequenas bacias hidrográficas podem ser mais variáveis do que em bacias 

hidrográficas grandes (Pilgrim et al., 1982; Zhang et al., 2017), principalmente em relação aos 

picos de deflúvio (Jones e Grant, 1996; Kalantari et al., 2014). Embora os valores absolutos 

tenham sido maiores nas sub-bacias, o efeito da cobertura florestal foi positivo nas sub-bacias, ou 

seja, ocorreu diminuição de 11% nos valores de IF com o aumento de 100% da cobertura 

florestal, como obtido em Brogna et al. (2017). A tendência de diminuição deste indicador com o 

aumento da cobertura florestal na escala da sub-bacia era esperada, visto que a cobertura florestal 

pode exercer mais influência em áreas menores (Kalantari et al., 2014). 

No entanto, o Q5 não apresentou diferença visual na análise das duas escalas e obteve 

diferenças relativas semelhantes entre os cenários nas duas escalas (38% e 33% para a bacia 

hidrográfica e as sub-bacias, respectivamente), o que não caracteriza a dinâmica já observada em 

áreas menores, onde o efeito esperado da cobertura florestal nas sub-bacias foi maior (Bruijnzeel, 

2004), assim como a atenuação deste efeito na escala da bacia hidrográfica (Zhang et al., 2017).  

Devido a diminuição do indicador Q5 à medida que se aumentou a cobertura florestal é 

possível considerar que existe um efeito positivo no serviço hidrológico de proteção e mitigação 

ofertado pelas florestas de acordo com a hipótese testada. 

 

3.4.3. Cobertura florestal e serviços hidrológicos 

Ao analizar as diferenças estatísticas no deflúvio anual entre cenários em relação a 0% 

de cobertura florestal, identificou-se diferenças significativas a partir do cenário com mais de 60% 

de cobertura florestal. Em outras palavras, a diminuição do deflúvio anual não é estatisticamente 

diferente entre os cenários de 0% até 50% de cobertura florestal, podendo este ser considerado 

um limiar de cobertura florestal na bacia hidrográfica que não causaria diminuição do serviço de 

disponiblidade hídrica ao considerar apenas o indicador de deflúvio. Este percentual de cobertura 

estaria dentro do indicado na literatura como estratégia de conservação da biodiversidade, a qual 

considera variação entre 30% (Andrén, 1994; Banks-Leite et al., 2014) e 60% (Fahrig, 2002; 

Rigueira et al., 2013) de floresta na paisagem como valor chave na diminuição da perda de habitat 

e biodiversidade. 
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Outro ponto a ser destacado é que a partir do cenário de 60% de cobertura florestal a 

diminuição da entrada de água no solo começa a afetar negativamente a recarga do lençol 

freático, ou seja, a partir deste percentual a quantidade de água que chega como recarga é menor 

do que o cenário de 0% de cobertura florestal, sendo que antes deste percentual os valores eram 

maiores. Sugerindo que para a recarga do lençól freático a manutenção de cobertura florestal 

inferior a 60% da área da bacia hidrográfica seria mais apropriada. 

Os resultados apresentados aqui mostraram também que a diminuição nos valores dos 

picos de deflúvio precisam de, no mínimo, 60% de cobertura florestal para que o serviço de 

proteção seja estatisticamente igual ao cenário de cobertura florestal total. Contudo, este fato não 

indica que valores de cobertura florestal abaixo de 60% possam causar impactos negativos no 

serviço em questão, pois os resultados demostram ainda que a partir de 50% de cobertura 

florestal os valores de Q5 passam a ser estatisticamente diferentes do cenário com 0% de 

cobertura florestal. No estudo de Qiu e Turner (2015), os autores sugerem que abaixo de 60% de 

cobertura agrícola na paisagem é possívem manter os serviços hidrológicos de qualidade da água.  

Diante destes resultados, é possível presumir que a cobertura florestal exerça um papel 

na proteção do solo e na manutenção da qualidade dos recursos hídricos (Bruijnzeel, 2004; 

Calder, 2007), enquanto que o restante da área destinada à cobertura agrícola exerça um papel 

mais direto sobre a quantidade de água disponível no rio (Zimmermann et al., 2006), dado que as 

áreas agrícolas podem oferecer serviços hidrológicos quando bem manejadas (Coyle et al., 2016; 

Harvey et al., 2014), assim como podem causar impactos negativos nos serviços quando 

degradadas e mal manejadas (Müller et al., 2004). A manutenção do serviço de disponibilidade 

hídrica parece estar mais relacionada com a qualidade do solo e a influência da cobertura da terra 

do que com o percentual de cobertura florestal na bacia hidrográfica. Com base nos resultados 

deste estudo, espera-se que a manutenção de pelo menos 50% de cobertura florestal possa 

exercer efeito positivo no serviço de proteção ao mesmo tempo que não compromete o serviço 

de disponibilidade hídrica. 

A alta variabilidade de todos os indicadores entre as sub-bacias, como visualizado nas 

Figuras 6 e 8, pode ser relacionada a uma diferença entre essas sub-bacias quanto as suas 

características físicas, como solo, profundidade do lençól freático, topografia, entre outros, como 

já indicado no trabalho de Hewlett e Hibbert (1967) e na discussão de Troch et al. (2009), nos 

quais os autores atribuem a outros aspectos, além da cobertura florestal, as diferentes respostas 

das microbacias. Como consequência, outros estudos  não conseguiram encontrar relação entre 

mudanças no uso da terra e efeitos nos processos hidrológicos (Beck et al., 2013), sendo, portato, 

necessário considerar a heterogenenidade da bacia hidrográfica para entender os processos que 
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nela ocorrem e suas consequências (McDonnell et al., 2007). Desta forma, a restauração florestal 

deverá, para os serviços hidrológicos, considerar a variabilidade dos efeitos da mudança de uso da 

terra nos processos, os quais serão diferentes para cada bacia hidrográfica. 

 

3.4.4. Limitações da metodologia 

Conforme já mencionado na discussão a simulação do incremento de cobertura florestal 

não incluiu melhoria nos parâmetros relacionados ao solo, ou seja, nem a cobertura florestal nem 

a cobertura agrícola estariam influenciando os parâmetros hídricos do solo. No entanto, a 

interação entre cobertura da terra e as propriedades do solo é conhecida (Cherubin et al., 2016; 

Gageler et al., 2014; Strudley et al., 2008).  A simulação dos cenários sem considerar o efeito da 

cobertura no solo foi adotada devido aos dados coletados em campo não apresentarem 

distribuição espacial suficiente para relacionar as propriedades do solo com o uso da terra. Esta 

falta de interação entre solo e uso da terra pode ter influenciado os resultados, principalmente na 

quantidade de água que poderia infiltrar no solo e percolar em profundidade pela bacia 

hidrográfica, influenciando os valores de deflúvio, as vazões mínimas e o fluxo base (Ilstedt et al., 

2007). 

A melhoria das propriedades do solo depende de fatores como tempo, capacidade de 

resiliência e histórico de uso da terra (Bonell et al., 2010; Magnuszewski et al., 2015; Newton e 

Cantarello, 2015), no entanto, o efeito da cobertura florestal influenciando ou acelerando a 

restauração das propriedades do solo ainda vem sendo discutido (Filoso et al., 2017; Harden, 

2000), e informações adicionais ainda precisam ser obtidas, principalmente, em regiões tropicais, 

que normalmente são mais susceptíveis à degradação (Bonell et al., 2010).  

 

3.5. CONCLUSÕES 

As duas hipóteses testadas foram aceitas, uma vez que foi possível detectar 

estatisticamente um limiar de aumento da cobertura florestal no qual mudanças nesta cobertura 

em uma escala de bacia hidrográfica na região tropical modificaram os serviços hidrológicos de 

disponibilidade hídrica e proteção. O limiar de 50% de cobertura florestal garantiu valores de 

disponibilidade hídrica iguais aos cenários com menor cobertura, não influenciando, portanto, 

negativamente o deflúvio anual. Os resultados também mostraram que acima de 50% de 

cobertura florestal na bacia hidrorgráfica os valores dos picos de deflúvio são estatisticamente 

diferentes do cenário sem cobertura florestal. 
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Os resultados deste estudo evidenciaram a influência da proporção florestal em uma 

paisagem agrícola na região tropical em relação à oferta dos serviços hidrológicos. Pode-se 

concluir que a cobertura florestal teve maior efeito na oferta do serviço de proteção dos recursos 

hídricos, principalmente por meio da diminuição dos picos de máximo deflúvio. Por outro lado, 

o serviço de disponibilidade hídrica apresentou redução dos valores quando ocorreu o aumento 

da cobertura florestal, principalmente, em relação aos indicadores de deflúvio e deflúvio mínimo. 

O principal processo responsável por esta diminuição é a evapotranspiração, sendo o 

componente interceptação o que mais se modificou entre os cenários. 

Para que a restauração da cobertura florestal nas bacias hidrográficas 

predominantemente agrícolas possa influenciar na quantidade de água disponível é necessário que 

processos chaves relacionados ao solo sejam alterados pelas florestas. Sem esta alteração a 

interceptação da água pelas copas e a transpiração das árvores irão prevalecer como processos 

que reduzem a disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Localização das sub-bacias e suas respectivas áreas de contribuição, assim como dos 
pontos de exutório dentro da bacia hidrográfica utilizada como área de estudo. Rede hidrográfica 
presente na bacia hidrográfica utilizada para determinação dos pontos de exutório.  
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ANEXO B. Caracterização das sub-bacias quanto a área (ha), proporção de cobertura florestal, profundidade do solo (m) e elevação do terreno (m). 
Valores médios, máximos, mínimos e desvio padrão do conjunto de sub-bacias para cada uma das variáveis. 

Sub-bacias Área (ha) 
Cobertura florestal Profundidade 

(m) 
Elevação do 
terreno (m) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

sub1 23,6 0,0 10,7 17,3 31,4 41,2 50,0 60,1 70,9 79,5 88,7 100 50,2 554,9 

sub2 34,0 0,0 9,6 18,6 27,4 42,1 51,7 59,5 69,8 80,4 88,9 100 22,9 548,7 

sub3 29,8 0,0 9,0 19,4 29,9 36,7 50,8 63,7 71,0 79,1 91,6 100 49,6 569,9 

sub4 28,1 0,0 9,2 19,9 30,8 39,1 49,1 59,8 71,5 81,1 92,1 100 41,7 548,1 

sub5 29,8 0,0 8,6 20,8 30,8 39,0 50,6 58,7 68,6 79,3 90,2 100 46,3 559,3 

sub6 29,6 0,0 10,1 20,0 28,3 38,0 52,5 62,6 69,6 77,9 90,8 100 80,5 599,1 

sub7 36,1 0,0 8,4 22,4 29,8 38,8 47,9 61,4 69,7 79,8 91,6 100 47,6 559,3 

sub8 22,5 0,0 9,9 20,4 29,4 40,6 53,4 62,4 69,1 80,8 89,4 100 63,6 581,0 

sub9 25,8 0,0 9,7 19,3 28,0 43,2 48,6 57,6 69,9 79,7 92,0 100 57,7 587,5 

sub10 37,3 0,0 10,2 18,9 29,6 41,2 50,2 60,4 69,5 82,6 90,9 100 18,7 584,6 

sub11 31,1 0,0 9,9 20,2 31,1 40,6 47,6 59,3 70,3 81,6 90,8 100 46,1 557,8 

sub12 29,3 0,0 11,5 20,7 32,2 40,6 46,6 59,0 71,2 78,7 90,7 100 14,5 556,5 

sub13 27,9 0,0 7,1 16,2 31,2 42,1 51,0 60,6 69,0 79,1 88,0 100 46,3 550,8 

sub14 28,0 0,0 8,7 20,6 31,0 36,2 50,1 62,3 69,7 80,3 89,9 100 21,6 549,3 

sub15 28,8 0,0 10,3 20,3 30,6 37,4 48,5 57,6 68,7 79,6 89,9 100 23,8 545,9 

sub16 25,3 0,0 10,6 19,6 29,7 40,0 51,6 64,2 69,8 79,3 89,0 100 38,1 543,3 

Média 29,2 0,0 10 20 30 40 50 61 70 80 90 100 41,8  562,3  

Máximo 37,3 0,0 12 22 32 43 53 64 71 83 92 100 80,5  599,1  

Mínimo 22,5 0,0 7 16 27 36 47 58 69 78 88 100 14,5  543,3  
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ANEXO C. Resultados das análises estatísticas realizadas para cada um dos cenários de 
cobertura florestal utilizando-se os dados das sub-bacias 

 

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de deflúvio (Q) nas sub-bacias selecionadas. As células em 

destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de confiança de 95% 

(p<0,05). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 

 

0,534 0,440 0,175 0,094 0,080 0,044 0,030 0,025 0,023 0,014 

10% 0,534 

 

0,720 0,283 0,194 0,105 0,068 0,048 0,040 0,027 0,023 

20% 0,440 0,720 

 

0,337 0,221 0,137 0,068 0,057 0,048 0,027 0,025 

30% 0,175 0,283 0,337 

 

0,638 0,356 0,221 0,127 0,080 0,062 0,044 

40% 0,094 0,194 0,221 0,638 

 

0,510 0,291 0,194 0,113 0,080 0,052 

50% 0,080 0,105 0,137 0,356 0,510 

 

0,638 0,376 0,283 0,137 0,094 

60% 0,044 0,068 0,068 0,221 0,291 0,638 

 

0,665 0,376 0,283 0,181 

70% 0,030 0,048 0,057 0,127 0,194 0,376 0,665 

 

0,638 0,418 0,337 

80% 0,025 0,040 0,048 0,080 0,113 0,283 0,376 0,638 

 

0,534 0,440 

90% 0,023 0,027 0,027 0,062 0,080 0,137 0,283 0,418 0,534 

 

0,534 

100% 0,014 0,023 0,025 0,044 0,052 0,094 0,181 0,337 0,440 0,534 

  

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de deflúvio mínimo (Q95) nas sub-bacias selecionadas. As 

células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 

 

0,850 0,806 0,585 0,521 0,497 0,336 0,318 0,318 0,265 0,213 

10% 0,850 

 

0,836 0,637 0,572 0,497 0,417 0,355 0,318 0,265 0,242 

20% 0,806 0,836 

 

0,678 0,584 0,534 0,417 0,375 0,318 0,265 0,242 

30% 0,585 0,637 0,678 

 

0,821 0,651 0,497 0,474 0,451 0,375 0,300 

40% 0,521 0,572 0,584 0,821 

 

0,734 0,571 0,571 0,546 0,485 0,396 

50% 0,497 0,497 0,534 0,651 0,734 

 

0,706 0,624 0,571 0,533 0,417 

60% 0,336 0,417 0,417 0,497 0,571 0,706 

 

0,792 0,597 0,546 0,439 

70% 0,318 0,355 0,375 0,474 0,571 0,624 0,792 

 

0,720 0,546 0,485 

80% 0,318 0,318 0,318 0,451 0,546 0,571 0,597 0,720 

 

0,692 0,534 

90% 0,265 0,265 0,265 0,375 0,485 0,533 0,546 0,546 0,692 

 

0,664 

100% 0,213 0,242 0,242 0,300 0,396 0,417 0,439 0,485 0,534 0,664 
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Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de escoamento base (BFI) nas sub-bacias selecionadas. As 

células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 

 

0,955 0,985 0,985 0,955 0,821 0,792 0,734 0,749 0,624 0,665 

10% 0,955 

 

0,940 0,985 0,955 0,836 0,807 0,777 0,777 0,637 0,665 

20% 0,985 0,940 

 

1,000 0,940 0,821 0,777 0,749 0,720 0,598 0,665 

30% 0,985 0,985 1,000 

 

0,910 0,836 0,777 0,763 0,720 0,665 0,651 

40% 0,955 0,955 0,940 0,910 

 

0,836 0,821 0,763 0,763 0,720 0,706 

50% 0,821 0,836 0,821 0,836 0,836 

 

0,865 0,880 0,821 0,777 0,749 

60% 0,792 0,807 0,777 0,777 0,821 0,865 

 

0,970 0,895 0,821 0,806 

70% 0,734 0,777 0,749 0,763 0,763 0,880 0,970 

 

0,851 0,763 0,777 

80% 0,749 0,777 0,720 0,720 0,763 0,821 0,895 0,851 

 

0,806 0,851 

90% 0,624 0,637 0,598 0,665 0,720 0,777 0,821 0,763 0,806 

 

0,940 

100% 0,665 0,665 0,665 0,651 0,706 0,749 0,806 0,777 0,851 0,940 

  

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de deflúvio máximo (Q5) nas sub-bacias selecionadas. As 

células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 

 

0,734 0,650 0,199 0,109 0,025 0,011 0,003 0,002 0,001 0,000 

10% 0,734 

 

0,940 0,346 0,220 0,076 0,026 0,008 0,004 0,002 0,001 

20% 0,650 0,940 

 

0,365 0,258 0,093 0,027 0,010 0,006 0,002 0,001 

30% 0,199 0,346 0,365 

 

0,610 0,308 0,117 0,045 0,020 0,007 0,003 

40% 0,109 0,220 0,258 0,610 

 

0,385 0,199 0,086 0,040 0,013 0,005 

50% 0,025 0,076 0,093 0,308 0,385 

 

0,473 0,241 0,109 0,034 0,013 

60% 0,011 0,026 0,027 0,117 0,199 0,473 

 

0,611 0,396 0,141 0,043 

70% 0,003 0,008 0,010 0,045 0,086 0,241 0,611 

 

0,521 0,291 0,146 

80% 0,002 0,004 0,006 0,020 0,040 0,109 0,396 0,521 

 

0,428 0,213 

90% 0,001 0,002 0,002 0,007 0,013 0,034 0,141 0,291 0,428 

 

0,534 

100% 0,000 0,001 0,001 0,003 0,005 0,013 0,043 0,146 0,213 0,534 

   

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de velocidade do escoamento (IF) nas sub-bacias selecionadas. 
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As células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 

 

1,000 0,970 0,895 0,821 0,792 0,763 0,749 0,706 0,585 0,534 

10% 1,000 

 

0,955 0,910 0,865 0,806 0,763 0,749 0,720 0,611 0,547 

20% 0,970 0,955 

 

0,925 0,880 0,836 0,777 0,763 0,734 0,651 0,598 

30% 0,895 0,910 0,925 

 

0,940 0,940 0,836 0,807 0,777 0,749 0,692 

40% 0,821 0,865 0,880 0,940 

 

1,000 0,925 0,895 0,880 0,851 0,807 

50% 0,792 0,806 0,836 0,940 1,000 

 

0,970 1,000 0,985 0,925 0,895 

60% 0,763 0,763 0,777 0,836 0,925 0,970 

 

0,985 0,955 0,895 0,836 

70% 0,749 0,749 0,763 0,807 0,895 1,000 0,985 

 

1,000 0,880 0,836 

80% 0,706 0,720 0,734 0,777 0,880 0,985 0,955 1,000 

 

0,955 0,792 

90% 0,585 0,611 0,651 0,749 0,851 0,925 0,895 0,880 0,955 

 

0,836 

100% 0,534 0,547 0,598 0,692 0,807 0,895 0,836 0,836 0,792 0,836 
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4. CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA COBERTURA FLORESTAL NA PAISAGEM E 

SEUS EFEITOS NOS SERVIÇOS HIDROLÓGICOS 

RESUMO 

O aumento das áreas homogêneas de agricultura resulta, entre outras 
consequências, na diminuição da diversidade de serviços prestados na paisagem. 
Entre estes pode-se destacar os serviços hidrológicos que fornecem importantes 
benefícios e são influenciados diretamente pelo uso da terra. Em áreas onde o 
aumento da cobertura florestal é limitado, a configuração desta cobertura pode ser 
fundamental na manutenção e aumento dos serviços hidrológicos. Por configuração 
entende-se o padrão espacial de determinada cobertura. Diante deste contexto o 
objetivo deste estudo foi analisar como a configuração espacial da cobertura florestal 
na bacia hidrográfica influencia nos serviços hidrológicos de disponibilidade hídrica e 
proteção. Duas hipóteses foram então testadas: i) a configuração espacial da 
cobertura florestal na bacia hidrográfica não tem influência no serviço hidrológico de 
disponibilidade de água; ii) a configuração espacial da cobertura florestal nas áreas 
próximas aos corpos hídricos (terço inferior) tem influência positiva no serviço de 
proteção. O estudo foi realizado em uma bacia hidrográfica (2.194,8 ha) no Estado 
de São Paulo, a qual possui monitoramento de deflúvio e precipitação. A relação 
entre cobertura florestal e serviços hidrológicos foi obtida por meio de simulações de 
um ano utilizando um modelo hidrológico distribuído de base física, previamente 
calibrado para a bacia hidrográfica. Foram simulados 2 cenários referências (0% CF – 
cobertura florestal – e 100% CF) e 4 cenários de configuração espacial baseados nas 
posições topográficas da bacia hidrográfica: cobertura florestal no terço inferior 
(INF); cobertura florestal no terço médio (MED); cobertura florestal no terço 
superior (SUP); e cobertura florestal aleatória (ALE). O uso da terra complementar a 
cobertura florestal foi a cana-de-açúcar. Para a mensuração dos serviços hidrológicos 
foram utilizados três indicadores (Q – deflúvio anual; Q95 - índice de mínimas; e BFI 
– índice de escoamento base) para caracterizar a disponibilidade hídrica, e dois 
indicadores (Q5 - índice de máximas; e IF - índice “flashiness”) para caracterizar o 
serviço de proteção. A diferença entre os cenários foi obtida de forma relativa e 
estatística, por meio da comparação dos indicadores obtidos em 16 sub-bacias dentro 
da área de estudo para cada cenário simulado. Foi ainda realizada uma análise relativa 
das modificações nos processos de evapotranspiração total, interceptação, infiltração 
e recarga da zona saturada entre os cenários. O Q e Q95 foram maiores no cenário 
SUP e o fluxo base foi maior no cenário INF, no entanto, apenas o cenário com 0% 
CF, ALE e SUP foram diferentes estatisticamente do cenário com 100% CF, não 
sendo possível observar a mesma diferença estatística para os cenários INF e MED. 
Dessa forma, a hipótese (i) pode ser aceita parcialmente, uma vez que os indicadores 
demonstraram diminuição na disponibilidade hídrica sem, contudo, ser encontrada 
diferença estatística. Em relação ao indicador Q5, o cenário INF apresentou os 
menores valores e o cenário SUP os maiores valores. Por outro lado, o indicador IF 
apresentou resultados inversos aos resultados do indicador Q5. A diferença 
estatística encontrada foi apenas para o indicador Q5, no qual apenas o cenário 100% 
CF foi estatisticamente diferente dos demais, portanto, a hipótese (ii) também pode 
ser aceita parcialmente, uma vez que, apesar da falta de diferença estatística, o serviço 
de proteção foi maior quando a floresta estava localizada na região inferior da bacia 
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hidrográfica. Estas diferenças entre os cenários ocorreram, principalmente, devido às 
diferenças entre os processos de evapotranspiração e recarga do lençol freático, que 
são processos dependentes da posição topográfica. Diante dos resultados obtidos, 
pode-se afirmar que a configuração florestal tem papel na oferta de serviços 
hidrológicos de disponibilidade hídrica e proteção em uma paisagem agrícola na 
região tropical, embora nenhuma diferença estatística tenha sido obtida. É possível 
ainda perceber que existe um “trade-off” entre os serviços de proteção e 
disponibilidade hídrica, sendo que o cenário com cobertura florestal no terço inferior 
foi o que mais se aproximou de uma localização ideal, pois favoreceu a diminuição 
dos picos de máxima vazão e aumentou a recarga do lençol freático. 

Palavras-chave: Espacialização da cobertura florestal; Simulações de mudanças do uso da terra; 
Serviços ecossistêmicos; Indicadores hidrológicos; “Trade-off” 

 

ABSTRACT 

Landscape heterogeneity loss due to homogeneous agricultural areas increase 
has as consequence the reduction of services diversity provided by the landscape. 
Among them, we can highlight hydrological services that provide important benefits 
for human well-being and are affected by land use changes. In areas where forest 
cover increase is limited, forest cover configuration can be fundamental in 
maintenance and increase of hydrological services. Forest cover configuration is the 
spatial pattern of forest cover at the catchment scale. In this context, the objective of 
this study was to analyze how the spatial configuration of forest cover at catchment 
influence hydrological services of water supply and protection. Two hypotheses were 
then tested: i) forest cover spatial configuration in catchment has no influence on 
hydrological service of water supply, and ii) forest cover spatial configuration located 
in areas near the water bodies (lower lands) has a positive influence on protection 
service. The study area was a catchment (2,194.8 ha) located in the State of São 
Paulo. The relationship between forest cover and hydrological services was obtained 
through one-year simulations using a physically based distributed hydrological model, 
previously calibrated for the catchment. Two scenarios references were simulated 
(0% CF - forest cover - and 100% CF) and 4 spatial configuration scenarios based on 
the topographical positions of catchment: lower lands forest cover (LOW); middle 
lands forest cover (MIDD); upper lands forest cover (UPP); and random forest cover 
(RAN). Land use at catchment was forest cover and sugarcane. Hydrological services 
were analyzed through three water supply indicators (Q – annual flow, Q95 – 
minimum flow, and BFI - base flow index) and two protection indicators (Q5 – 
maximum flow, and IF - index Flashiness). Scenarios difference were obtained for 
both relative way (comparison between scenarios indicators and the 0% FC scenario 
as reference), and statistics. Statistical was used by comparing the indicators obtained 
in 16 sub-basins within the catchment area for each scenario simulated. A relative 
analysis was also realized for total evapotranspiration, interception, infiltration and 
recharge processes of the saturated zone. Indicators Q and Q95 were higher in the 
UPP scenario, however BFI higher in LOW scenario. For flow indicator, only 0% 
CF, RAN and UPP scenarios were statistically different from the 100% CF scenario, 
and it was not possible to observe the same statistical difference for the LOW and 
MIDD scenarios. Therefore, the hypothesis (i) can be partially accepted, since the 
indicators showed a decrease in water supply without a statistical difference. 
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Regarding Q5 indicator LOW scenario presented the lowest values and UPP scenario 
had the highest values, on the other hand, IF indicator has presented inverse results; 
the statistical difference was only for the Q5 indicator, in which only the 100% CF 
scenario was statistically different from the others. Therefore, hypothesis (ii) can also 
be partially accepted, since, despite the lack of statistical difference, protection 
services were higher when forest cover was located in lower lands. Differences 
between scenarios occur mainly because of differences between evapotranspiration 
and water table recharge processes, which are dependent topographic position 
processes. Considering our results, we can assume that forest cover configuration has 
a role in hydrological services offer of water supply and protection, although no 
statistical difference has been obtained. We also can say that there is a trade-off 
between protection services and water supply, and the scenario with forest coverage 
in the lower land was the one that most approached an ideal location since it favored 
the reduction of maximum flow and increased the water table recharge. 

Keywords: Forest cover spatial distribution; Land use change simulations; Ecosystem services; 
Hydrological indicators; Trade-off 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A área plantada com monoculturas aumentou nos últimos anos devido à pressão por 

maior produção de alimentos e bens de consumo relacionado, principalmente, com o aumento da 

população mundial (Green, 2005; Tilman et al., 2002). Entre as demandas que vem 

impulsionando a expansão agrícola mundial pode-se citar a produção dos biocombustíveis, a qual 

estimulou o aumento da cultura canavieira na região tropical (Martinelli et al., 2013; Sparovek et 

al., 2009), resultando na conversão de áreas de pastagem para plantios homogêneos de cana-de-

açúcar (Taniwaki et al. 2017), e na diminuição tanto das áreas já existentes de cobertura florestal 

quanto das áreas disponíveis para a restauração desta cobertura. 

Em bacias hidrográficas onde ocorre o cultivo agrícola intensivo, que resulta em baixa 

heterogeneidade do uso da terra, existe um potencial de degradação dos serviços ecossistêmicos 

(Silva et al., 2013; Tilman et al., 2002). Esta degradação está ligada, principalmente, à perda da 

capacidade dos ecossistemas em prover recursos e serviços ecossistêmicos, visto que diminui as 

funções ecossistêmicas presentes na paisagem (Foley et al., 2005; Kremen, 2005). Dentre os 

serviços ecossistêmicos, encontram-se os serviços hidrológicos, que são entendidos como os 

benefícios produzidos pelos ecossistemas terrestres no que tange os processos hidrológicos 

(Brauman et al., 2007; Duku et al., 2015; Lele, 2009). Os serviços hidrológicos podem ser 

classificados em quantidade (i.e. disponibilidade de água); temporal ou sazonal (i.e. distribuição da 

vazão ao longo das estações); proteção (i.e. diminuição das vazões máximas); e qualidade (i.e. 

diminuição dos sedimentos) (Brauman et al., 2007; Brogna et al., 2017).  
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Dentro desta paisagem agrícola, a proporção e configuração espacial da cobertura 

florestal são características que podem aumentar a sustentabilidade da mesma (Fahrig e Nuttle, 

2005). A sustentabilidade na bacia hidrográfica compreende a manutenção e o aumento das 

ofertas dos serviços ecossistêmicos, e, mais especificamente, dos serviços hidrológicos 

(Boongaling et al., 2018; Lamy et al., 2016; Qiu e Turner, 2015). A cobertura florestal, pode 

influenciar nos processos hidrológicos, pois as características intrínsecas da estrutura florestal têm 

efeito significativo nos processos de interceptação da água, evaporação e transpiração (Bosch e 

Hewlett, 1982; Brown et al., 2005; Guzha et al., 2018), e podem ainda influenciar a camada 

superficial do solo, modificando o processo de escoamento superficial e infiltração.  

A composição da paisagem refere-se aos tipos de uso e cobertura da terra e a proporção 

de cada uso, enquanto que a configuração representa o padrão espacial deste componente na 

paisagem, independente da composição da mesma (Fahrig e Nuttle, 2005). Portanto, a 

composição e a configuração espacial da paisagem na bacia hidrográfica têm potencial de 

aumentar ou diminuir os serviços hidrológicos (Abdelnour et al., 2011; Kalantari et al., 2014). No 

entanto, existem paisagens onde o aumento da proporção da cobertura florestal é limitado, e 

definir áreas dentro da bacia hidrográfica na quais a cobertura florestal possa contribuir para a 

manutenção ou incremento dos serviços hidrológicos é um dos principais desafios da restauração 

florestal (Guswa et al., 2014; Qiu e Turner, 2015). Neste sentido, a configuração espacial da 

cobertura florestal pode ser uma estratégia no manejo e planejamento do uso da terra em bacias 

hidrográficas de uso agrícola. 

A configuração espacial tem dois principais pontos a serem considerados no 

planejamento: a influência da cobertura florestal na conectividade hidrológica e nas respostas da 

bacia hidrográfica, por meio das modificações nos processos hidrológicos (Zhang et al., 2013); e 

as variações físicas que ocorrem ao longo do gradiente topográfico de uma bacia hidrográfica e 

como a interação com a cobertura florestal influenciam os processos hidrológicos (Band et al., 

2012, 1993). 

Na escala do gradiente topográfico em uma bacia hidrográfica os processos hidrológicos 

podem ser complexos e heterogêneos (Sivapalan, 2003), uma vez que cada porção da vertente 

(inferior, média e superior) pode ser caracterizada por diferentes profundidades de solo, taxa de 

transpiração, umidade do solo e quantidade de escoamento direto (Kienzler e Naef, 2008; 

Tromp-van Meerveld e McDonnell, 2006; Zhu et al., 2014). Portanto, a influência do uso da terra 

nos processos hidrológicos pode ser diferente ao longo da vertente (Mei et al., 2018), o que 

resultaria, portanto, na maior ou menor oferta dos serviços hidrológicos. Um exemplo disso são 
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as diferenças nas taxas de evapotranspiração (Hawthorne e Miniat, 2018; Mitchell et al., 2012) e 

recarga do lençol freático (Dean et al., 2015) ao longo do perfil topográfico.  

A recarga do lençol freático pode variar espacialmente na bacia hidrográfica, sendo que 

esta variação está relacionada à posição topográfica. Teoricamente, a recarga do lençol freático é 

predominantemente controlada pela topografia, sendo que em sua maioria ocorre na parte 

superior e a descarga nas partes inferiores da bacia hidrográfica (Freeze e Cherry, 1979). No 

entanto, em áreas de baixa precipitação e com rios efêmeros, a recarga ocorre 

predominantemente nas áreas baixas da bacia hidrográfica (Dean et al., 2015; Schilling, 2009). A 

umidade do solo, e, consequentemente, a evapotranspiração também se diferenciam em relação à 

topografia, com concentração maior ocorrendo nas áreas inferiores, possivelmente devido ao 

escoamento de água das partes superiores (Mei et al., 2018; Mitchell et al., 2012). 

Outra característica relacionada ao gradiente topográfico é a importância das áreas 

próximas ao canal de drenagem para a proteção do recurso hídrico (Naiman e Henri, 1997), 

principalmente devido ao potencial de diminuir os sedimentos e poluentes oriundos das outras 

partes da bacia hidrográfica que podem chegar aos rios (Norris, 1993), e devido a maior 

probabilidade de saturação destes locais, aumento a sensibilidade destas áreas a práticas de uso do 

solo (Agnew et al., 2006; Walter et al., 2000).  

Dentro deste contexto, é possível presumir que a configuração espacial da cobertura 

florestal em um cenário de restauração pode influenciar nos processos e, consequentemente, nos 

serviços hidrológicos. Conhecer quais são estes efeitos é importante no planejamento da 

restauração florestal na escala da bacia hidrográfica quando o objetivo desta cobertura florestal é 

a manutenção e/ou aumento dos serviços hidrológicos (Dean et al., 2015; Qiu e Turner, 2015). 

Neste capítulo, pretende-se responder se considerando a mesma proporção de cobertura 

florestal na bacia hidrográfica, as mudanças na configuração espacial da cobertura florestal 

podem resultar em ganhos nos serviços hidrológicos. O objetivo geral foi, portanto, analisar 

como a configuração espacial da cobertura florestal na bacia hidrográfica influencia nos serviços 

hidrológicos de disponibilidade e proteção.  

Para responder estas questões, as hipóteses testadas foram: 

i. A configuração espacial da cobertura florestal na bacia hidrográfica 

influencia o serviço hidrológico de disponibilidade de água. 

ii. A configuração espacial da cobertura florestal na bacia hidrográfica 

influencia o serviço hidrológico de serviço de proteção. 
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4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do ribeirão dos Marins (BHRM), localizada 

no município de Piracicaba, SP. A área de contribuição da bacia hidrográfica é de 2.194.8 ha. Os 

detalhes e mapas de localização estão descritos no Capítulo 2 (item 2.1.1). 

 

4.2.2. Simulações hidrológicas das mudanças de uso da terra 

As simulações de mudança do uso da terra foram realizadas por meio de um modelo 

hidrológico distribuído de base física. O procedimento de parametrização, calibração e validação 

estão descritos em detalhe no Capítulo 2 deste manuscrito. 

Para a simulação dos cenários de configuração espacial foram utilizados os dados 

horários de precipitação e evapotranspiração de referência (ETREF) para o ano de 2010. Estas 

duas variáveis foram obtidas na estação automática situada nas coordenadas (UTM) 221.379 m e 

7.473.744 m, e distante 11,5 km da bacia hidrográfica. O cálculo da ETREF foi realizado através 

das variáveis climáticas de radiação líquida, MJ m-2 d-1; temperatura do ar, °C; umidade relativa do 

ar, %; velocidade do vento a 2m, m s-1; e precipitação, mm; e utilizando a equação de Penman-

Monteith modificada pela FAO (Allen et al., 1998). 

As características da cobertura florestal foram definidas a partir dos parâmetros de uso 

do solo utilizados na calibração e validação do modelo, e baseados em estudos realizados na área 

de estudo (Mingoti, 2012; Xavier e Vettorazzi, 2004; Xavier e Vettorazzi, 2003; Ranieri et al., 

1998), e, portanto, não necessariamente representam florestas bem estruturadas, mas sim a 

cobertura florestal que existe atualmente na bacia hidrográfica. 

 

4.2.3. Cenários de configuração espacial da cobertura florestal na paisagem 

A partir do Modelo Digital do Terreno (MDT) (Figura 1 capítulo 3) foi obtida a 

classificação da posição da encosta por meio do Índice de Posição Topográfica do terreno (TPI: 

“Topographic Position Index”), com resolução de 20 m, através da extensão “Land Facet 

Corridor Analysis”. O “raster” gerado foi reclassificado em 3 classes de posição topográfica de 

acordo com a distribuição do quartil para identificação do gradiente local. Estas classes foram 

então definidas como terço inferior, médio e superior da bacia hidrográfica. Uma vez que a 

reclassificação foi feita de forma igual entre as classes o tamanho da área ocupada por cada uma 
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destas posições topográficas foi de, aproximadamente, 33,3% da área total (maiores informações 

item 3.2.3 do Capítulo 3). 

Cada classe de gradiente local foi então definida como um cenário de cobertura florestal: 

terço inferior - INF (Figura 1a); terço médio – MED (Figura 1b); e cenário terço superior - SUP 

(Figura 1c). Cada cenário possui, portanto, 33% de cobertura florestal, aproximadamente. Para 

posterior comparação entre os cenários foi também utilizado cenário de 30% de cobertura 

florestal aleatória do Capítulo 3, descrito no item 3.2.3 – ALE (Figura 1d). 

As simulações com cenários de 0% e 100% de cobertura florestal também foram 

utilizadas para comparação e análise dos resultados, sendo identificados como 0% CF e 100 % 

CF, respectivamente.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cenários utilizados nas simulações de configuração espacial da cobertura florestal na bacia 
hidrográfica, sendo: (a) localização da cobertura florestal no terço inferior, próximo ao rio, cenário INF; 
(b) localização da cobertura florestal no terço médio da bacia hidrográfica, cenário MED; (c) localização 
da cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica, cenário SUP; (d) localização aleatória da 
cobertura florestal em 30% da bacia hidrográfica. 

 

A divisão dos cenários em relação ao gradiente topográfico da vertente resultou em 

ocupação diferente destes usos do solo para cada classe de textura (Figura 2). Uma vez que a 

(c) 

(a) (b) 

(d) 
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textura influência nos processos hidrológicos é importante considerar a relação de cada classe de 

textura nos cenários testados. 

 

  

Figura 2. Porcentagem de presença de cada classe de textura dentro dos cenários simulados de cobertura 
florestal no terço inferior (INF), terço médio (MED) e terço superior (SUP). 

 

4.2.4. Análise e indicadores dos serviços hidrológicos 

Para a análise dos serviços hidrológicos foram utilizados os 5 indicadores já definidos no 

Capítulo 3 (item 3.2.4).  

 

4.2.4.1. Análise estatística dos indicadores hidrológicos 

Para a análise de diferenças entre os cenários foram utilizados os indicadores 

hidrológicos de 16 sub-bacias localizadas dentro da área de estudo. As sub-bacias foram 

selecionadas de acordo com os critérios já descritos no Capítulo 3 (item 3.2.4.1), e a localização 

das sub-bacias pode ser encontrada no mapa no ANEXO A do Capítulo 3. 

Para cada cenário simulado foram, portanto, obtidos os dados das 16 sub-bacias, sendo 

que a porcentagem de cobertura florestal se manteve, em média, constante dentro das sub-bacias, 

(Figura 3). As características de cada sub-bacia encontram-se no ANEXO A deste capítulo. 
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Figura 3. Blox-plot da variação de porcentagem de cobertura florestal dentro de cada sub-bacia para 
todos os cenários de configuração da cobertura florestal na vertente da bacia hidrográfica. 

 

Foram realizados testes de normalidade para todos os resíduos dos indicadores testados, 

com um valor de p<0,05 para detecção de significância no conjunto de dados. Após o teste de 

normalidade (teste de Shapiro-Wilk, com p<0,05), e após comprovação de não normalidade dos 

dados, foram realizados testes não paramétricos de Mann-Whitney (p<0,05) para detectar 

diferenças estatísticas. 

Todos os testes estatísticos foram realizados no software estatístico livre Past (versão 

3.19). 

 

4.2.5. Análise dos componentes do balanço hídrico 

Foram obtidos os componentes do balanço hídrico simulados para cada cenário de 

configuração da cobertura florestal na bacia hidrográfica. Os processos utilizados para análise 

foram: evapotranspiração total (ETTOT), interceptação (INT), infiltração (INF) e recarga da zona 

saturada (RECZS). 

Os dados foram analisados quanto ao valor absoluto e também quanto ao valor relativo. 

Para a análise relativa foi realizada a diferença entre os cenários de configuração e o cenário de 

0% de cobertura florestal, visando entender se os componentes do balanço hídrico diminuíram 

ou aumentaram com o aumento da cobertura florestal. 

Cenários de configuração da cobertura florestal 

P
er

ce
n

tu
al

 d
e 

co
b

er
tu

ra
 f

lo
re

st
al

 e
m

 c
ad

a 
ce

n
ár

io
 (

%
) 



164 
 

Foram ainda obtidos os mapas dos componentes do balanço hídrico de 

evapotranspiração real (ETR) e recarga da zona saturada (RECZS) para a bacia hidrográfica nos 

cenários de 0% CF, INF e SUP. Os dois últimos foram escolhidos por representarem duas 

situações extremas de configuração espacial da cobertura florestal. O cenário de 0% CF foi 

escolhido para comparação e análise dos processos.  

Para a obtenção do processo de ETR os dados diários distribuídos na bacia hidrográfica 

em “pixels” de 20m x 20m foram somados para o período de um ano, obtendo assim a ETR 

anual de cada cenário simulado. O processo de RECZS foi obtido pela média diária de um ano de 

dados de recarga também distribuído espacialmente na bacia hidrográfica em “pixels” de 20m x 

20m. 

O fluxograma de toda metodologia utilizada na obtenção dos dados e análise dos 

mesmos encontra-se na Figura 4. 
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Figura 4. Esquema de passos utilizados na metodologia do estudo para obtenção e análise dos indicadores hidrológicos. Os passos representam as sequências 
utilizadas na metodologia. Passo 1: obtenção dos cenários configuração espacial da  cobertura florestal a partir do Modelo Digital do Terreno (MDT) e do Índice de 
Posição Topográfica do terreno (TPI), sendo que cada cenário contou com 33% de cobertura florestal distribuídas no terço inferior (INF), terço médio (MED) e 
terço superior (SUP), assim como as simulações de 30% de cobertura florestal aleatória na bacia hidrográfica; Passo 2: Simulações hidrológicas das respostas dos 
três cenários de configuração espacial da cobertura florestal, do cenário aleatório e dos cenários de referência (0% e 100% de cobertura florestal); Passo 3: extração 
dos indicadores hidrológicos para a bacia hidrográfica e para cada uma das sub-bacias (Q: deflúvio; Q5: deflúvio índice de máximas, ou deflúvio excedido em 5% do 
tempo; Q95: índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 95% do tempo; IF: índice “flashiness”; BFI: índice de escoamento base); Passo 4: Análise dos indicadores. 
Passo 5: Extração dos componentes do balanço hídrico para análise e comparação (ET: evapotranspiração total; INT: interceptação; INF: infiltração; REC_ZS: 
recarga da zona saturada. 
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4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Efeito da configuração espacial cobertura florestal nos serviços de 

disponibilidade de água 

As curvas de permanência do deflúvio (FDC) para os cenários simulados de 

configuração espacial estão apresentadas na Figura 5. Por meio da FDC é possível perceber que o 

cenário de 100% CF foi o que apresentou os menores valores de deflúvio ao longo do tempo, 

sendo que os outros cenários, com exceção do INF, se destacaram por terem maiores valores de 

deflúvio, com curvas próximas ao cenário de 0% CF. De maneira geral, a dinâmica entre os 

cenários foi igual, ou seja, o formato da FDC não se diferenciou entre os cenários e, embora os 

deflúvios mínimos apresentem uma maior diferença visível entre as curvas, a maior diferença 

entre os valores ocorreu para os deflúvios de máxima. Esta dinâmica se refletiu nos indicadores 

hidrológicos Q95 e Q5, conforme os resultados apresentados na Figura 6 e 7, respectivamente.  

 

 

Figura 5. Curva logarítmica de permanência do deflúvio (FDC) para os quatro cenários simulados quanto 
à configuração espacial da cobertura florestal na bacia hidrográfica e dois cenários referência (0% CF: 0% 
de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de cobertura florestal no terço 
inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço médio da bacia hidrográfica; 
SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 100% CF: 100% de cobertura 
florestal). 
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Os resultados das simulações nos quatro cenários de configuração espacial e nos dois 

cenários referência (0% CF e 100% CF) estão apresentados na Figura 6 para o serviço de 

disponibilidade hídrica, representado pelos indicadores Q, Q95 e BFI. 

Para o indicador de deflúvio anual o cenário com cobertura florestal na parte superior 

da bacia hidrográfica (SUP) foi o que apresentou maior disponibilidade hídrica, sendo inclusive o 

único cenário a ter diferença positiva (3,1%) em relação ao cenário de 0% CF (Tabela 1). Este 

efeito positivo do cenário SUP também se repete para o indicador Q95, que também apresentou 

aumento em relação ao 0% CF, indicando que a cobertura florestal no terço superior modificou 

positivamente o serviço de disponibilidade hídrica. No entanto, para o indicador BFI, embora 

tenha ocorrido um ligeiro aumento no cenário SUP em relação ao cenário de 0% CF (1,5% de 

aumento), o maior aumento ocorreu quando a cobertura florestal estava localizada no terço 

inferior da bacia hidrográfica (INF, 2,9% de aumento), com valor ligeiramente maior do que no 

cenário com 100% de cobertura florestal. Embora tenha aumentado em todos os cenários, o 

indicador BFI teve variação de apenas 13,26% a 13,48% entre os cenários (média de 2% de 

aumento em relação ao cenário com 0% CF). 

O cenário com cobertura florestal no terço inferior foi também o que apresentou as 

maiores diminuições nos valores para os indicadores Q e Q95 em relação ao cenário sem 

cobertura florestal, seguido do cenário com cobertura florestal no terço médio e do cenário com 

cobertura aleatória. A diminuição em 34% do indicador Q95 no cenário INF foi mais da metade 

da diminuição que o cenário com 100% de cobertura florestal teve (-56%). 

O indicador Q95 foi o que apresentou a maior diminuição em relação ao cenário 0% 

CF, com uma média de -23%, seguido do indicador Q (média de -5,3%) e posteriormente o BFI 

(média de 2%), o qual, apesar de ter os valores pouco alterados entre os cenários, foi o único 

indicador que apresentou aumento em todos os cenários em relação ao cenário de 0% CF.  
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Figura 6. Resultado das simulações dos cenários de configuração espacial da cobertura florestal (0% CF: 
0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de cobertura florestal no 
terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço médio da bacia 
hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 100% CF: 100% de 
cobertura florestal) para os indicadores hidrológicos de disponibilidade de água (Q, Q95 e BFI). Q: 
deflúvio; Q95: índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 95% do tempo; BFI: índice de escoamento 
base. 
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Tabela 1. Resultado das simulações dos cenários de configuração espacial da cobertura florestal (0% CF: 
0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de cobertura florestal no 
terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço médio da bacia 
hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 100% CF: 100% de 
cobertura florestal) para os indicadores hidrológicos de disponibilidade de água (Q, Q95 e BFI). Sendo 
que a diferença em % tem como referência o cenário de 0% CF e os sinais positivos e negativos 
representam um aumento ou diminuição nos valores dos indicadores, respectivamente. Q: deflúvio; Q95: 
índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 95% do tempo; BFI: índice de escoamento base. 

Cenários Q % Q95 % BFI % 

0% CF 330,5 - 0,0329 - 13,10 - 

ALE 321,6 -2,7 0,0291 -11,6 13,26 1,2 

INF 306,6 -7,2 0,0217 -34,2 13,48 2,9 

MED 320,0 -3,2 0,0269 -18,4 13,33 1,8 

SUP 340,8 3,1 0,0343 4,0 13,30 1,5 

100% CF 275,9 -16,5 0,0145 -56,0 13,43 2,5 

 

Em relação às sub-bacias, os dados simulados para os indicadores deflúvio, Q95 e BFI 

se encontram nas Figuras 7a, 7b e 7c, respectivamente. 

Em relação ao indicador de deflúvio anual (Q) é possível observar que ocorreu variação 

ao longo dos cenários, assim como existe tendência de diminuição nas médias dos deflúvios nos 

cenários ALE (311,6 mm) e INF (304,9 mm) e um ligeiro aumento nos cenários MED (305,9 

mm) e SUP (326,0 mm). O cenário referência de 100% CF é o que apresentou menor valor de Q 

anual (266,8 mm), com diferença de 21% em relação ao cenário 0% CF (336,5 mm). 

O indicador Q95, por outro lado, apresentou diferenças mais elevadas dos cenários em 

relação ao 0% CF, sendo que todos os cenários tiveram seus valores reduzidos, atingindo 44% no 

cenário com localização da cobertura florestal no terço inferior e 58,5% com 100% de cobertura 

florestal na bacia hidrográfica. Novamente, o cenário com menor diminuição relativa no valor de 

Q95 foi o SUP (13,7%), seguido pelo MED (33,5%). 

O escoamento base (BFI) variou de 19,1% a 22,6% entre os cenários na média das sub-

bacias, e, assim como ocorreu na bacia hidrográfica, os cenários tiveram aumento no valor de 

BFI em relação ao cenário de 0% CF com o cenário INF apresentando maior aumento (17,6% de 

aumento), seguido pelo cenário MED e SUP (com 15% de aumento).  
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Figura 7. Variação dos indicadores hidrológicos de disponibilidade de água dentro das sub-bacias nos 
cenários de configuração espacial. (a) Q: deflúvio; (b) Q95: índice de mínimas, ou deflúvio excedido em 
95% do tempo; (c) BFI: índice de escoamento base (0% CF: 0% de cobertura florestal; ALE: 30% de 
cobertura florestal aleatória; INF: 33% de cobertura florestal no terço inferior da bacia hidrográfica; 
MED: 33% de cobertura florestal no terço médio da bacia hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal 
no terço superior da bacia hidrográfica; 100% CF: 100% de cobertura florestal). 

 

Foram obtidas diferenças estatísticas apenas para o indicador de deflúvio anual (Q), 

enquanto que os indicadores Q95 e BFI não se diferenciaram entre os cenários de forma 

significativa. O deflúvio apresentou diferenças estatísticas entre os cenários de 100% CF e os 

cenários 0% CF, ALE e SUP, sendo que os cenários INF e MED foram iguais estatisticamente 

ao cenário de 100% CF. Em relação ao cenário de 0% CF, nenhum cenário apresentou diferença 

estatística para o deflúvio anual. 

A comparação estatística entre os dados encontra-se no ANEXO B.  

 

4.3.2. Efeito da configuração espacial da cobertura florestal nos serviços de 

proteção 

Os resultados das simulações para o serviço de mitigação ou proteção estão 

apresentados na Figura 8 para os indicadores de vazões máximas (Q5) e de velocidade do 

escoamento (IF). Para o indicador Q5 o cenário INF apresentou os menores valores entre os 

cenários de configuração espacial, seguido pelo cenário ALE (Figura 8).  

Em relação ao cenário com 0% de cobertura florestal esta diminuição nos valores 

representou 15,5% e 1,9% (Tabela 2) para os cenários INF e ALE, respectivamente. Os cenários 

MED e SUP apresentaram um ligeiro aumento no valor do indicador Q5 em relação ao cenário 

0% CF (0,3% e 3,8%, respectivamente). A diminuição em 15,5% do cenário INF representa, 

aproximadamente, metade da diminuição que ocorreu quando 100% da bacia hidrográfica estava 

coberta com floresta.  
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No entanto, para o indicador IF os resultados foram o inverso, ou seja, os maiores 

valores ocorreram para os cenários INF e MED, com o primeiro apresentando aumento de 29% 

em relação ao 0% CF, o que representa mais da metade do aumento que ocorreu no cenário 

100% CF (41% de aumento). Por outro lado, o cenário ALE e SUP foram os menores valores de 

IF entre os cenários simulados e tiveram diferenças de 11% e 0%, respectivamente, em relação ao 

cenário 0% CF. No entanto, nenhum cenário apresentou diminuição no indicador de IF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado das simulações dos cenários de configuração espacial da cobertura florestal (0% CF: 
0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de cobertura florestal no 
terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço médio da bacia 
hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 100% CF: 100% de 
cobertura florestal) para os indicadores hidrológicos de mitigação e proteção (Q5 e IF). Q5: índice de 
máximas, ou deflúvio excedido em 5% do tempo; IF: índice “flashiness”. 

 

Tabela 2. Resultado das simulações dos cenários de configuração espacial da cobertura florestal (0% CF: 
0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de cobertura florestal no 
terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço médio da bacia 
hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 100% CF: 100% de 
cobertura florestal) para os indicadores hidrológicos de mitigação e proteção (Q5 e IF). A diferença em % 
tem como referência o cenário de 0% CF e os sinais positivos e negativos representam aumento ou 
diminuição nos valores dos indicadores, respectivamente. Q5: índice de máximas, ou deflúvio excedido 
em 5% do tempo; IF: índice “flashiness”. 

Cenários IF % Q5 % 

0% CF 146 - 4,81 - 

ALE 162 11 4,72 -1,9 

INF 188 29 4,06 -15,5 

MED 179 23 4,82 0,3 

SUP 146 0 4,99 3,8 

100% CF 205 41 2,98 -38,1 
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Em relação às sub-bacias, foram observadas variações nos valores dos dois indicadores 

(Figuras 9a e 9b). A média das sub-bacias do indicador Q5 diminuiu em todos os cenários 

quando comparada com o cenário de 0% CF. A maior queda foi no cenário INF (15,6%), ficando 

abaixo apenas da diminuição no cenário de 100% CF (33,5%), enquanto que o cenário SUP 

apresentou a menor redução (2,2%). Os valores médios de IF nas sub-bacias também foram 

reduzidos, com exceção do cenário INF, o qual teve 1% de aumento em relação ao cenário de 

0% CF. A maior redução foi do cenário MED (8%), seguido pelo cenário ALE (7,4%), e cenário 

SUP (1,8%). 

Em relação ao indicador Q5, o cenário de 100% CF foi estatisticamente diferente de 

todos os outros cenários de configuração espacial. Diferentemente, para o cenário 0% CF não foi 

obtida diferença estatística significante dos demais cenários de configuração espacial da cobertura 

florestal. O indicador IF, por outro lado, não apresentou diferença estatística significativa em 

relação a nenhum dos cenários simulados. 

Os resultados da análise estatística realizadas nos dados das sub-bacias encontram-se no 

ANEXO B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Variação dos indicadores hidrológicos de proteção dentro das sub-bacias nos cenários de 
configuração espacial. (a) Q5: índice de máximas, ou deflúvio excedido em 5% do tempo; (b) IF: índice 
“flashiness” (0% CF: 0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de 
cobertura florestal no terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço 
médio da bacia hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 
100% CF: 100% de cobertura florestal). 
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4.3.3. Efeito da configuração espacial da cobertura florestal nos componentes do 

balanço hídrico 

Os resultados das simulações quanto aos componentes do balanço hídrico e os efeitos 

da configuração espacial nos mesmos podem ser visualizados na Figura 10 em valores absolutos, 

e na Figura 11 em valores relativos ao cenário de 0% de cobertura florestal. 

A evapotranspiração total (ETTOT) foi, junto com a infiltração (INFIL), o processo com 

maior magnitude de valores no balanço hídrico, no entanto, seus valores entre os cenários 

testados não foram extremamente diferentes. O maior valor de ETTOT ocorreu no cenário MED 

(945,4 mm) e o menor no INF (922,4), sendo a diferença entre os dois de 23 mm. A diferença 

relativa com o cenário de 0% CF também manteve o mesmo padrão, ficando entre 2,3% e 4,8% 

de aumento para os cenários INF e MED, respectivamente, no processo de ETTOT. Os cenários 

SUP e ALE ficaram com valores intermediários de evapotranspiração, com diferença relativa de 

4,3% e 3,1% em relação ao cenário 0% CF, respectivamente. 

Para o processo de infiltração as diferenças entre os cenários foram sutis, e a maior 

diferença entre cenários foi de 19,3 mm com os cenários SUP e INF. 

 

 

Figura 10. Resultados dos efeitos das simulações dos cenários de configuração espacial da cobertura 
florestal (0% CF: 0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 33% de 
cobertura florestal no terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no terço 
médio da bacia hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia hidrográfica; 
100% CF: 100% de cobertura florestal) nos componentes do balanço hídrico anual da bacia hidrográfica. 
(ETTOT: evapotranspiração total; Q: deflúvio anual; INT: interceptação; INF: infiltração; RECZS: recarga 
da zona saturada). 
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Assim como ocorreu na ETTOT, o cenário com cobertura florestal na parte inferior da 

bacia hidrográfica resultou nos menores valores de infiltração, com diferença relativa de 2,9% em 

relação ao cenário de 0% CF. Também foi o cenário com maior valor de recarga da zona 

saturada, com aumento de, aproximadamente, 7% em relação ao cenário com 0% de cobertura 

florestal. Ao contrário do cenário INF, a simulação com cobertura florestal na parte superior da 

bacia hidrográfica (SUP) apresentou os menores valores de recarga da zona saturada (435,2 mm). 

O processo de interceptação apresentou ligeiras diferenças entre os cenários, e a 

diferença entre o cenário com maior valor (MED) e o de menor valor (SUP) foi de apenas 11 

mm. Em relação à precipitação a porcentagem interceptada na bacia hidrográfica se manteve 

entre 15% e 16%. 

 

Figura 11. Resultados relativos dos efeitos das simulações dos cenários de configuração espacial da 
cobertura florestal (0% CF: 0% de cobertura florestal; ALE: 30% de cobertura florestal aleatória; INF: 
33% de cobertura florestal no terço inferior da bacia hidrográfica; MED: 33% de cobertura florestal no 
terço médio da bacia hidrográfica; SUP: 33% de cobertura florestal no terço superior da bacia 
hidrográfica; 100% CF: 100% de cobertura florestal) nos componentes do balanço hídrico anual da bacia 
hidrográfica (ETTOT: evapotranspiração total; Q: deflúvio anual; INT: interceptação; INF: infiltração; 
RECZS: recarga da zona saturada). 

 
A distribuição espacial da evapotranspiração real e recarga da zona saturada podem ser 

vistas na Figura 12 para o cenário de 0% CF. As Figuras 13 e 14 apresentam os mesmos 

processos citados para os cenários INF e SUP, respectivamente. Adotando-se como base os 

resultados da Figura 12 como cenários referência para estes dois processos, é possível perceber 

-20

0

20

40

60

80

100

0% CF ALE INF MED SUP 100% CF

%

Cenários

ETtot INT INFIL RECzs



176 
 

que os maiores valores de ETR ocorreram nas áreas mais baixas da topografia, ou seja, mais 

próximas aos canais de drenagem. Ao contrário, a recarga da zona saturada tem os valores mais 

altos presentes nas partes elevadas da topografia, bem como os valores negativos estão 

localizados nas áreas mais baixas, locais onde há mais troca entre a zona saturada e não saturada. 

Os resultados apresentados na Figura 13 se diferenciaram dos obtidos no cenário 

referência de 0% CF, neste caso, os maiores valores de ETR continuam localizados na parte 

inferior da topografia, mas com um consumo maior por parte da cobertura florestal que também 

está localizada neste local. A média da ETR na parte inferior da bacia hidrográfica aumentou de 

971,8 mm no cenário 0% CF para 1078,9 mm no cenário de INF, um aumento de 11% de ETR 

apenas neste local. 

A cobertura florestal na parte inferior da bacia hidrográfica teve pouco efeito sobre a 

recarga da zona saturada, com os valores médios da área oscilando entre -0,8 mm dia-1 e 0,9 m 

dia-1 para os cenários de 0% CF e INF, respectivamente. 

A ETR no cenário com cobertura florestal localizada no terço superior (Figura 14) 

apresentou uma maior concentração de valores elevados nestes locais quando comparado com o 

cenário de 0% CF, no entanto, áreas próximas aos canais de drenagem ainda continuaram 

apresentando valores elevados de ETR. A média de ETR nas áreas com localização da cobertura 

florestal no cenário SUP foi de 933,3 enquanto que a mesma área no cenário de 0% CF teve uma 

ETR de 830,5 mm, o que corresponde a um aumento de 10% na ETR neste local.  

Ainda em relação a Figura 14, a recarga da zona saturada apresentou áreas com os 

menores valores de recarga próximos às regiões com cobertura florestal, o que pode ter sido 

ocasionado pela menor entrada de água devido a interceptação da água pela cobertura florestal. 

Neste cenário, a região superior da bacia hidrográfica apresentou uma recarga média de 0,65 mm 

dia-1, enquanto que no cenário de 0% CF esta média foi de 1,02 mm dia-1, diminuição de 36% da 

recarga nesta região. 
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Figura 12. Distribuição espacial dos processos de evapotranspiração real anual (mm) e média diária da 
recarga da zona saturada para o cenário de 0% de cobertura florestal (0% CF). 

  

Figura 13. Distribuição espacial dos processos de evapotranspiração real anual (mm) e média diária da 
recarga da zona saturada para o cenário de cobertura florestal localizada no terço inferior da bacia 
hidrográfica (INF). 

  

Figura 14. Distribuição espacial dos processos de evapotranspiração real anual (mm) e média diária da 
recarga da zona saturada para o cenário de cobertura florestal localizada no terço superior da bacia 
hidrográfica (SUP). 
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4.4. DISCUSSÃO 

4.4.1. Efeito da configuração espacial da cobertura florestal nos serviços de 

disponibilidade de água 

Os resultados deste estudo forneceram evidências a respeito do papel que a 

configuração espacial da cobertura florestal tem sobre os serviços hidrológicos de disponibilidade 

de água em uma bacia hidrográfica de características agrícola. Entender como a configuração 

espacial pode aumentar a oferta de determinados serviços pode ser fundamental em locais que o 

aumento da proporção florestal é limitado (Qiu e Turner, 2015).  

A primeira hipótese testada neste estudo foi em relação a influência da configuração 

espacial da cobertura florestal nos serviços de disponibilidade hídrica. De acordo com os 

resultados obtidos, esta hipótese pode ser aceita, uma vez que, os três indicadores de 

disponibilidade hídrica variaram os valores entre os cenários testados, ou seja, há modificação dos 

processos como resultado da configuração espacial, e ocorreram diferenças estatísticas para o 

indicador de deflúvio anual (Q) entre alguns cenários. 

Em Qiu e Turner (2015), os autores testaram a influência da heterogeneidade da 

paisagem nos serviços hidrológicos, e concluíram que tanto a configuração quanto a composição 

da paisagem influenciam os serviços hidrológicos, no entanto, a composição tem um efeito 

maior, sendo que a configuração da paisagem só tem maior efeito quando um único uso da terra 

não domina a paisagem (Gergel, 2005). No presente estudo, a paisagem é dominada por uma 

matriz de cana-de-açúcar, a qual, portanto, limita o efeito da configuração nos serviços 

hidrológicos. 

Os resultados apresentados mostraram que a disponibilidade de água variou entre os 

cenários, e, quando a cobertura florestal foi inserida nos locais com menores gradientes 

topográficos (INF), os indicadores resultaram em menor disponibilidade de água, ao contrário, 

no cenário com a cobertura florestal localizada na parte superior (SUP) da bacia hidrográfica 

ocorreu aumento do serviço. Esta variação na disponibilidade hídrica seguindo a localização da 

cobertura florestal também foi observada em outros estudos (Abdelnour et al., 2011; Dean et al., 

2015), nos quais a cobertura florestal na parte superior da bacia hidrográfica resultou em aumento 

nos valores de deflúvio. Estas diferenças são reflexos de como a cobertura florestal pode 

influenciar os processos hidrológicos de formas distintas dependendo do gradiente local 

(Schilling, 2009). 

Entre os processos hidrológicos influenciados pela topografia a taxa de 

evapotranspiração é citada entre os estudos como sendo maior nas áreas próximas ao canal de 
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drenagem (Mitchell et al., 2012; Hawthorne e Miniat, 2018), possivelmente influenciando também 

a umidade do solo e a água armazenada, a qual foi considerada maior nas áreas mais próximas ao 

rio no estudo de Mei et al. (2018) e Tromp-van Meerveld e McDonnell (2006). No entanto, os 

resultados obtidos neste estudo não revelaram diferença expressiva entre as taxas de 

evapotranspiração nos cenários simulados INF e SUP (922,4 mm e 941,2 mm), o que pode ter 

contribuído para a não diferenciação estatística entre os indicadores dos diferentes cenários. Por 

outro lado, a espacialização da ETR na bacia hidrográfica revelou que há maior concentração de 

taxas elevadas deste processo nas áreas próximas ao rio mesmo no cenário sem cobertura 

florestal (0% CF), sendo que a inserção de cobertura florestal no terço superior (cenário SUP) 

levou ao aumento desta taxa nestes locais, o que, possivelmente, resultou em aumento maior de 

evapotranspiração neste cenário em relação ao cenário INF. A diferença na evapotranspiração 

dos cenários foi de 2%, enquanto que em estudos realizados em outras regiões essa diferença foi 

de 40%, com as áreas próximas ao rio apresentando maior evapotranspiração (Mitchell et al., 

2012). Possivelmente, neste estudo, a diferença na evapotranspiração entre os cenários foi menor 

pois não ocorreu diferenciação entre as características da cobertura florestal nos cenários. De 

acordo com o estudo de Hawthorne e Miniat (2018) existe uma diferença estrutural entre as 

árvores que crescem nas áreas superiores da bacia hidrográfica daquelas próximas ao rio, entre 

estas diferenças pode-se destacar a altura e a quantidade de alburno no tronco e área basal 

(Tromp-van Meerveld e McDonnell, 2006), o que refletiria em maior taxa de transpiração destas 

árvores. Portanto, está limitação na metodologia pode ter levado a uma menor taxa de 

evapotranspiração no cenário INF. 

A recarga do lençol freático também consta entre os estudos como um dos processos 

mais influenciados pelo gradiente local de topografia (Dean et al., 2015; Schilling, 2009). 

Teoricamente, o processo de recarga, em sua maioria, ocorre na parte superior da topografia e o 

escoamento superficial nas partes inferiores da bacia hidrográfica (Freeze e Cherry, 1979). Os 

resultados deste processo no cenário de 0% CF mostraram que as áreas com maiores valores de 

recarga média estão localizadas nas partes mais afastadas do rio, possivelmente indicando estes 

locais como áreas de recarga (Figura 12). Em estudos realizados em climas diferentes, como baixa 

precipitação, a recarga pode assumir padrões diferentes, como é o caso dos estudos de Dean et al. 

(2015) e Schilling (2009), nos quais os autores encontraram maior recarga nos locais com menor 

gradiente topográfico, isto devido, principalmente, à facilidade de infiltração da água nos canais já 

formados pelos rios efêmeros, o que aumentaria a recarga destes locais.  

Neste estudo, o processo de recarga em todos os cenários testados foi maior do que no 

cenário sem cobertura florestal, ou seja, ocorreu aumento da recarga independentemente da 
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localização da cobertura florestal. O maior valor de recarga ocorreu no cenário com cobertura 

florestal no terço inferior, o que poderia ser explicado pela maior quantidade de escoamento sub-

superficial nestas áreas provenientes das partes superiores da bacia hidrográfica, como proposto 

por Zhu et al. (2014) e Daws et al. (2002); a cobertura florestal neste caso exerceria um papel de 

reter o escoamento direto e favorecer a recarga do lençol freático, assim como discutido no 

estudo de Gao e Yu (2017), no qual os autores atribuem o aumento do perímetro de borda da 

floresta como um fator eficiente na interceptação do fluxo sub-superfcial, e, consequentemente, 

reduzindo o deflúvio.  Resultados semelhantes foram obtidos por Boongaling et al. (2018) que 

obtiveram um aumento do fluxo base relacionado ao aumento da borda de cobertura florestal na 

paisagem. 

Os resultados, portanto, apontam que a cobertura florestal no terço inferior parece 

influenciar positivamente no processo de recarga, ainda que isto leve à diminuição da 

disponibilidade hídrica no primeiro momento. Este fato pode ser explicado pela complexa 

dinâmica dos efeitos da recarga (Booth et al., 2016), que pode ter uma lacuna de tempo e espaço 

entre o indicador e o serviço hidrológico. Por sua vez, o cenário com cobertura florestal no terço 

superior foi o que mais resultou em disponibilidade hídrica, com aumento no deflúvio e no índice 

Q95. Esta maior disponibilidade hídrica pode ser resultado da diminuição do escoamento base 

(menor indicador BFI) e o favorecimento do escoamento direto, diminuição da infiltração e 

menor recarga do lençol freático no cenário SUP. No entanto, é importante ressaltar que apesar 

destas diferenças não foi obtido diferença estatisticamente significativa entre os cenários. 

Dentro deste contexto, é importante ressaltar que a distribuição da cobertura florestal 

dentro de cada classe de textura foi diferente (Figura 2), uma vez que a textura do solo influencia 

nos processos hidrológicos (Rodriguez‐Iturbe, 2000) as simulações dos cenários podem ter sido 

influenciadas também pelas modificações na textura. 

As modificações nos processos hidrológicos, e consequentemente nos serviços 

hidrológicos, por conta da localização da cobertura florestal resultaram em mudanças nos 

indicadores de disponibilidade hídrica, contudo, no estudo de Gao e Yu (2017) os autores 

concluíram que a configuração possivelmente teria maior efeito nos serviços de proteção (i.e., 

picos de vazão) do que no deflúvio da bacia hidrográfica. 

 

 

 

 



181 
 

4.4.2. Efeito da configuração espacial da cobertura florestal nos serviços de 

proteção 

Em relação a hipótese sobre a influência da configuração espacial da cobertura florestal 

no serviço de proteção, os resultados obtidos neste estudo permitem rejeitar esta hipótese, ou 

seja, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os indicadores de proteção e as 

diferentes localizações da cobertura florestal na vertente da bacia hidrográfica. Apesar de o 

cenário com cobertura florestal no terço inferior da bacia hidrográfica ser o que mais influenciou 

no indicador Q5, não foi possível detectar diferença estatística demais cenários. 

Diversos estudos vêm comprovando que a cobertura florestal tem influência direta na 

dinâmica das vazões máximas (Q5), e que a proporção desta cobertura é fundamental nesta 

relação (Gao e Yu, 2017), pois a perda da cobertura florestal leva a um aumento do escoamento 

direto, resultando em até 10% de incremento no volume dos picos de vazão (Guzha et al., 2018). 

No entanto, a localização da cobertura florestal também influencia os serviços de proteção, como 

pode ser observado nos resultados apresentados, nos quais as vazões máximas diminuíram nos 

cenários INF e ALE e aumentaram nos cenários MED e SUP. Esta diferença nos cenários é 

explicada pelo papel fundamental atribuído à topografia na dinâmica da água em uma bacia 

hidrográfica, como exemplificado por Band et al. (1993) e McGuire et al. (2005), e assim como 

no estudo de Tetzlaff e Soulsby (2008) que atribuíram a topografia papel importante na geração 

do escoamento base. 

A diminuição de mais de 15% nos valores de Q5 no cenário com cobertura florestal 

localizada na parte inferior da bacia hidrográfica corrobora outros estudos realizados para 

otimizar o planejamento de bacias hidrográficas e diminuir a quantidade de escoamento direto 

que chega aos rios (Kalantari et al., 2014; Yeo et al., 2007, 2004). A cobertura florestal próxima 

aos rios aumenta a rugosidade do terreno e influencia na quantidade de água que chega aos rios 

(Kalantari et al., 2014), o que também resultou na diminuição do deflúvio neste cenário. Ainda 

que os processos hidrológicos na vertente da bacia hidrográfica favoreçam o fluxo de água das 

partes altas para as partes baixas, e aumentem o acúmulo de água nestas regiões (Daws et al., 

2002), os resultados apontam que o papel da cobertura florestal na retenção do fluxo de água 

parece estar funcionando, principalmente, devido a diminuição do Q5. Em áreas onde a dinâmica 

do escoamento direto favorece o escoamento superficial, a cobertura florestal próxima aos rios 

parece ter um papel mais importante na retenção dos fluxos, do que em locais onde a água se 

move canalizada ou por escoamento sub-superficial (Buttle, 2002; Norris, 1993). No entanto, 

apesar da diminuição do indicador Q5, o indicador IF apresentou o maior valor, o que indica 

aumento na diferença entre vazões máximas e mínimas, principalmente, devido aos baixos 
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valores de Q95, indicando uma relativa instabilidade do cenário, de acordo com Brogna et al. 

(2017).  

O cenário com cobertura florestal aleatória também apresentou diminuição do indicador 

Q5, ainda que menor do que o cenário INF. Esta diminuição nos picos pode ser explicada pela 

teoria de Gao e Yu (2017), na qual os autores atribuem ao perímetro das áreas com floresta a 

diminuição no escoamento direto, concluindo que a fragmentação da cobertura florestal reduz os 

picos de vazão (Gao e Yu, 2017). Interessante notar ainda que, o cenário ALE apresentou um 

índice de IF menor do que o cenário INF, caracterizando-o, segundo Brogna et al. (2017), como 

mais estável. 

Os cenários MED e SUP resultaram em aumento do indicador Q5, indicando que a 

cobertura florestal no terço médio e superior da bacia hidrográfica podem influenciar 

negativamente nos valores das vazões máximas. No entanto, o cenário SUP resultou no menor 

valor do indicador IF, o que, segundo Brogna et al. (2017), representa maior estabilidade dos 

dados de deflúvio. No entanto, o maior valor de IF foi obtido no cenário com 100% de 

cobertura florestal, o qual seria referência para o serviço de proteção, contrariando os valores 

obtidos pelo indicador IF. Devido a este impasse, o indicador IF não foi considerado para 

mensuração do serviço de proteção neste estudo. 

Ainda em relação à diminuição do indicador de vazões máximas no cenário com 

cobertura florestal nas áreas próximas aos rios, esta redução pode estar relacionada à diminuição 

do escoamento superficial que chegaria ao riacho, devido à presença desta cobertura que 

resultaria em menor carregamento de solo, diminuindo o assoreamento dos rios. Este papel de 

proteção da cobertura florestal ao longo dos corpos hídricos também foi encontrado em estudos 

sobre a importância e benefícios destas áreas ripárias (Polyakov et al., 2005). Portanto, a proteção 

da qualidade da água é papel chave da cobertura florestal nas áreas adjacentes aos corpos hídricos 

(Brogna et al., 2018; Norris, 1993; Polyakov et al., 2005). No entanto, é importante ressaltar que, 

apesar da presença desta cobertura florestal nas áreas próximas ao rio, elas são eficientes na 

redução dos picos de vazão, principalmente, nas chuvas de baixa magnitude (Calder, 2007; 

Kalantari et al., 2014), além disso, os resultados deste estudo são referentes a áreas de cobertura 

florestal em 33% da bacia hidrográfica, sendo que o restante tem uma importância ainda maior na 

proteção dos serviços hidrológicos, pois a composição da paisagem tem papel fundamental nos 

processos hidrológicos (Gao e Yu, 2017; Polyakov et al., 2005; Yeo et al., 2004). No restante da 

área, ocupada por áreas agrícolas como a cultura canavieira, práticas conservacionistas de solo e 

água podem ser empregadas para diminuição das vazões máximas (Schilling et al., 2018; 

Verstraeten et al., 2006). 
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4.4.3. “Trade-off” do efeito da cobertura florestal nos serviços hidrológicos 

Diante dos resultados obtidos é possível dizer que a configuração espacial da cobertura 

florestal influencia de forma complexa os serviços hidrológicos, e, em muitos casos, de maneira 

contrária aos serviços de disponibilidade e proteção. Resultado semelhante foi obtido no estudo 

de Qiu e Turner (2015), no qual os autores concluíram que ao mesmo tempo que a restauração 

da cobertura florestal de áreas úmidas pode aumentar a qualidade da água, a mesma restauração 

também pode diminuir a recarga. Estas variadas respostas dos serviços hidrológicos precedidas 

de mudanças de uso da terra resultam nos chamados “trade-off”, que estão presentes em várias 

análises de serviços hidrológicos (Ghimire et al., 2014; Qiu e Turner, 2013; Ryffel et al., 2014). 

Neste estudo, a cobertura florestal localizada no terço inferior da bacia hidrográfica 

pôde diminuir os picos de máximas vazões, e também gerar redução nos valores de deflúvio. 

Assim como, a cobertura florestal localizada no terço superior pode aumentar as vazões mínimas 

e, ao mesmo tempo, aumentar os picos de vazões de máximas. Portanto, em uma restauração 

florestal, com o intuito de aumentar a cobertura florestal na bacia hidrográfica, é necessária a 

definição de qual serviço pretende-se alcançar, qual o objetivo em termos de serviço hidrológico. 

Isto, pois, uma vez que há uma complexidade e interação entre os serviços as situações de “trade-

off” precisam ser consideradas no manejo das bacias hidrográficas quando o objetivo for 

promover os benefícios referentes aos serviços hidrológicos (Booth et al., 2016; Guswa et al., 

2014). 

Pensando em um planejamento da paisagem com duas estratégias de restauração da 

cobertura florestal conhecidas como separação entre áreas produtivas e de conservação (“land 

sparing”) e compartilhamento das áreas produtivas e de conservação (“land sharing”) (Fischer et 

al., 2014; Phalan et al., 2011), as respostas para os serviços hidrológicos também serão diferentes. 

De acordo com os resultados apresentados, a localização desta cobertura tem relevância nos 

resultados gerados, portanto, pode-se dizer que para os serviços hidrológicos retirar a floresta da 

bacia hidrográfica e das sub-bacias ou concentrar esta cobertura sem planejamento não é a 

melhor estratégia no planejamento da paisagem, sendo o compartilhamento das áreas uma opção 

mais viável para os serviços hidrológicos. 

 

4.5. CONCLUSÕES 

As duas hipóteses de que, a configuração da cobertura florestal na vertente de uma bacia 

hidrográfica, poderiam influenciar os serviços de disponibilidade hídrica e proteção, no entanto, 
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apenas a primeira hipótese pode ser aceita. Ou seja, para as condições do estudo, bacia 

hidrográfica na região tropical e metodologia empregada, a configuração da cobertura florestal 

tem influência no serviço de disponibilidade hídrica, mas não no de proteção.  

O serviço hidrológico de proteção sofreu influência da configuração espacial da 

cobertura florestal, especialmente devido à redução dos picos de máxima no cenário com 

cobertura florestal no terço inferior da bacia hidrográfica, embora não tenha apresentado 

diferença estatística entre os cenários. Por outro lado, este mesmo cenário diminuiu os valores de 

disponibilidade hídrica, pois reduziu os valores de deflúvio e vazões mínimas. Estes resultados 

são, possivelmente, relacionados aos processos de evapotranspiração real e recarga da zona 

saturada. 

Existe um “trade-off” entre os serviços de proteção e disponibilidade hídrica, sendo que 

o cenário com cobertura florestal no terço inferior foi o que mais se aproximou de uma 

localização ideal, pois favoreceu a diminuição dos picos de máxima vazão e aumentou a recarga 

do lençol freático. 

Diante dos dados apresentados neste estudo é possível concluir que o planejamento do 

uso da terra deve considerar a configuração espacial da cobertura, considerando que os processos 

hidrológicos se modificam no gradiente topográfico. Os resultados apresentados devem ser 

tratados como indicativos dos possíveis efeitos que o planejamento pode alcançar.   
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ANEXOS 

ANEXO A. Caracterização das sub-bacias para os cenários com cobertura florestal no terço inferior (INF), terço médio (MED) e terço superior 
(SUP) da bacia hidrográfica. 

Sub-bacias Área (ha) 

% Cobertura florestal 
Profundidade do 

solo (m) 
Elevação do 
terreno (m) 

INF MED SUP 

ha % ha % ha % 

sub1           23,6         6,5       27,6            10,3            43,5              6,8            28,7  50,2 554,9 

sub2           34,0         9,3       27,5            11,8            34,9            12,8            37,6  22,9 548,7 

sub3           29,8         8,0       26,7              8,9            30,0            12,8            43,1  49,6 569,9 

sub4           28,1         9,1       32,3              9,4            33,6              9,7            34,5  41,7 548,1 

sub5           29,8         7,3       24,5            11,4            38,2            11,1            37,4  46,3 559,3 

sub6           34,9         5,1       14,6            19,1            54,7            10,5            30,2  47,6 560,8 

sub7           36,1         9,3       25,8            13,8            38,4            13,0            36,0  47,6 559,3 

sub8           22,5         5,3       23,7            11,0            48,9              6,5            28,9  63,6 581,0 

sub9           25,8         8,7       33,8              6,2            24,1            10,4            40,5  57,7 587,5 

sub10           37,3       15,9       42,8              7,9            21,3            13,5            36,3  18,7 584,6 

sub11           31,1         6,5       20,8            12,5            40,1            11,9            38,2  46,1 557,8 

sub12           29,3       12,3       42,1              8,6            29,3              8,6            29,4  14,5 556,5 

sub13           27,9         8,9       32,0            11,2            40,4              7,6            27,3  46,3 550,8 

sub14           28,0         9,9       35,5              9,0            32,1              9,1            32,6  21,6 549,3 

sub15           28,8         7,3       25,3            11,0            38,2            10,6            36,8  23,8 545,9 

sub16           25,3         7,6       29,9            11,5            45,5              6,5            25,5  38,1 543,3 

Média           29,1         8,3       28,4            10,8            37,5            10,0            34,2              43,2            563,4  

Máximo           37,3       15,9       42,8            19,1            54,7            13,5            43,3              80,5            599,1  

Mínimo           22,1         5,1       14,6              6,2            21,3              6,5            25,5              14,5            543,3  

Desvio Padrão             4,4         2,7         7,2              2,7              8,5              2,5              5,4              17,5               16,8  
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ANEXO B.Resultados das análises estatísticas realizadas para cada um dos cenários de cobertura 
florestal por meio dos dados das sub-bacias 

 

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de deflúvio (Q) nas sub-bacias selecionadas. As células em 

destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de confiança de 95% 

(p<0,05). 

 

0% CF ALE INF MED SUP 100% CF 

0% CF 

 

0,17 0,12 0,12 0,46 0,01 

ALE 0,17 

 

0,73 0,64 0,32 0,04 

INF 0,12 0,73 

 

0,99 0,24 0,08 

MED 0,12 0,64 0,99 

 

0,24 0,05 

SUP 0,46 0,32 0,24 0,24 

 

0,03 

100% CF 0,01 0,04 0,08 0,05 0,03 

   

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de deflúvio mínimo (Q95) nas sub-bacias selecionadas. As 

células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

 

0% CF ALE INF MED SUP 100% CF 

0% CF 

 

0,58 0,21 0,40 0,69 0,17 

ALE 0,58 

 

0,34 0,56 0,84 0,21 

INF 0,21 0,34 

 

0,68 0,42 0,73 

MED 0,40 0,56 0,68 

 

0,60 0,46 

SUP 0,69 0,84 0,42 0,60 

 

0,28 

100% CF 0,17 0,21 0,73 0,46 0,28 

   

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de escoamento base (BFI) nas sub-bacias selecionadas. As 

células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 
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0% CF ALE INF MED SUP 100% CF 

0% CF 

 

0,99 0,27 0,30 0,37 0,66 

ALE 0,99 

 

0,26 0,32 0,39 0,65 

INF 0,27 0,26 

 

0,87 0,75 0,32 

MED 0,30 0,32 0,87 

 

0,85 0,38 

SUP 0,37 0,39 0,75 0,85 

 

0,49 

100% CF 0,66 0,65 0,32 0,38 0,49 

   

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de deflúvio máximo (Q5) nas sub-bacias selecionadas. As 

células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

0% CF ALE INF MED SUP 100% CF 

0% CF 

 

0,20 0,17 0,32 0,92 0,00 

ALE 0,20 

 

0,53 0,98 0,21 0,00 

INF 0,17 0,53 

 

0,43 0,10 0,02 

MED 0,32 0,98 0,43 

 

0,31 0,00 

SUP 0,92 0,21 0,10 0,31 

 

0,00 

100% CF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

   

Resultados da análise estatística para verificar a diferença entre os cenários de cobertura 

florestal com relação ao indicador de velocidade do escoamento (IF) nas sub-bacias selecionadas. 

As células em destaque indicam os cenários com diferença estatística dentro do intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). 

 

0% CF ALE INF MED SUP 100% CF 

0% CF 

 

0,90 0,56 0,64 0,90 0,53 

ALE 0,90 

 

0,69 0,75 0,99 0,69 

INF 0,56 0,69 

 

0,84 0,72 0,95 

MED 0,64 0,75 0,84 

 

0,84 0,84 

SUP 0,90 0,99 0,72 0,84 

 

0,66 

100% CF 0,53 0,69 0,95 0,84 0,66 
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5. RECOMENDAÇÕES 

Não há dúvidas na ciência de que os diferentes usos da terra em uma bacia hidrográfica 

têm efeitos nos processos hidrológicos, no entanto, quando se considera a cobertura florestal e 

sua influência nestes processos muitos mitos ainda norteiam o planejamento da restauração 

florestal, principalmente devido à crença de que florestas produzem água. O problema em se 

utilizar os recursos hídricos como plano de fundo para os programas de restauração é, talvez, a 

incapacidade destas florestas restauradas em alcançar os objetivos almejados, ainda que no que 

tange os outros serviços ecossistêmicos, não restam dúvidas do papel fundamental da cobertura 

florestal na paisagem. 

Neste estudo foi possível evidenciar como a modelagem hidrológica distribuída de base 

física pode ser uma ferramenta útil nos estudos de mudanças de uso do solo nas regiões onde o 

monitoramento ainda não produziu séries de dados consistentes.  No entanto, esta ferramenta 

ainda apresenta difícil implementação já que sua utilização envolve o uso de diversas informações 

que caracterizem a área de estudo, além de um número expressivo de dados e conhecimento 

multidisciplinar para sua calibração, o que inviabiliza seu uso em determinados seguimentos. 

Outra importante consideração a ser feita em relação aos modelos hidrológicos diz respeito às 

limitações dos mesmos, uma vez que, por terem sido desenvolvidos em sua maioria com base 

numérica em processos hidrológicos mensurados nas regiões temperados, com clima e dinâmica 

diferentes da região tropical, os processos simulados podem em algum grau apresentar diferenças, 

o que precisa ser corrigido para uma calibração eficiente. Ainda em relação as limitações do 

modelo, é importante ressaltar que neste trabalho não foi possível modificar os parâmetros 

referentes ao processo de infiltração em relação ao uso da terra, ou seja, o uso da terra não 

possuiria influência nos processos do solo. Esta limitação em particular, impossibilitou testar se o 

aumento da infiltração em áreas com florestas pode ser suficiente para compensar o também 

aumento da evapotranspiração desta cobertura. A construção do modelo parece não ter 

considerado que o uso da terra poderia ter alguma influência nas camadas iniciais do solo e com 

isso modificar os processos, principalmente a infiltração.  

De posse de um modelo hidrológico calibrado e validado com índices aceitáveis, foi 

possível realizar simulações de mudanças na proporção e configuração da cobertura florestal.  O 

ponto fundamental da utilização de modelos hidrológicos é de que, de outra forma, as simulações 

não poderiam ser realizadas. 

Os cenários de mudanças na proporção da cobertura florestal deixaram em evidência 

que existe um importante “trade-off” quando se fala nos serviços hidrológicos ofertados por uma 
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bacia hidrográfica com cobertura agrícola e florestal. O aumento da cobertura florestal resultou, 

como esperado, em diminuição na disponibilidade hídrica, e aumento do serviço de proteção, o 

que representou, neste estudo, diminuição dos picos de vazão. Foi observado que existe um 

limiar de 50% da área com cobertura florestal a partir do qual a disponibilidade hídrica diminui 

consideravelmente e passa a ser diferente dos cenários com valores menores de cobertura 

florestal. Este limiar também representa o momento no qual o serviço de proteção passa a ser 

estatisticamente diferente dos cenários com menor cobertura florestal e a partir desta 

porcentagem passa a ser igual a um cenário com maior cobertura florestal. Portanto, fica evidente 

que a composição da paisagem influencia os serviços hidrológicos, no entanto, é preciso ainda 

destacar que maior cobertura florestal não necessariamente irá resultar em maiores vazões, mas 

sim em outros benefícios, como maior proteção. 

Outro aspecto observado foi em relação à configuração espacial da cobertura florestal, 

uma vez que, embora a proporção da cobertura florestal possua papel fundamental sobre os 

serviços hidrológicos, em locais onde a área de restauração é limitada, escolher o melhor local 

pode maximizar o potencial de oferta de determinados serviços hidrológicos. Considerando a 

vertente da bacia, os resultados também apresentaram um “trade-off” entre os serviços de 

disponibilidade hídrica e proteção. Este fato fica evidente nos resultados do cenário com 

cobertura no terço inferior, o qual apresentou maior serviço de proteção e menor serviço de 

disponibilidade hídrica. É interessante notar que no cenário de aumento aleatório de 30% na 

bacia hidrográfica os serviços não foram tão expressivamente influenciados, podendo-se concluir 

que a configuração espacial da cobertura florestal pode ter papel importante na manutenção e 

aumento dos serviços hidrológicos nesta porcentagem de cobertura florestal. 

Os resultados apresentados neste estudo foram obtidos em uma bacia hidrográfica 

agrícola como área de estudo e utilizando simulações de mudanças na configuração e proporção 

da cobertura florestal que modificaram parâmetros referentes ao uso do solo (e.g. 

evapotranspiração, escoamento superficial, etc.), sem, contudo, considerar a possibilidade de 

alteração da estrutura da camada inicial do solo. Este talvez seja o ponto não totalmente 

compreendido da influência da cobertura florestal nos processos hidrológicos, pois se destaca a 

questão a respeito da possibilidade de a floresta modificar a estrutura do solo permitindo 

melhorias nos processos de infiltração e percolação. Assim, destaca-se esta pergunta como 

principal para a discussão sobre os serviços hidrológicos das áreas restauradas, e recomenda-se a 

realização de pesquisas nesta área.  

Outro ponto que merece destaque é o de que os serviços hidrológicos não estão 

restritos apenas nas áreas com cobertura florestal, assim como os processos não ocorrem apenas 
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nestes locais, mas sim em toda bacia hidrográfica. Portanto, quando se pensa em serviço 

hidrológico a manutenção do funcionamento dos processos em toda a bacia hidrográfica é 

importante, pois a água perpassa todos os usos da terra, e o resultado no rio é uma soma das 

condições de todos. Este fato coloca não apenas a cobertura florestal como objetivo nos 

programas de restauração e programas de pagamento por serviços ambientais que visam o 

aumento dos serviços hidrológicos, mas também a área agrícola, considerando que na maioria dos 

casos este uso ocupa a maior parte da bacia hidrográfica, portanto tem maior influência nos 

processos hidrológicos. 




