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RESUMO 

Hidrologia de microbacias em função da dinâmica da cobertura florestal 

As coberturas florestais apresentam um papel importante na 
dinâmica dos processos hidrológicos, pois a água é necessária ao 
desenvolvimento estrutural da floresta e manutenção do seu 
funcionamento. O consumo da água pela cobertura florestal exerce 
interferência direta sobre os processos hidrológicos, já que comandam os 
fluxos para a atmosfera e auxiliam no armazenamento de água. Entender 
essas relações é fundamental ante ao quesito da disponibilidade de água 
à jusante para outros usos, e diante das iniciativas de restauração 
florestal, as quais estão aumentando nas áreas tropicais com a 
expectativa de geração e manutenção dos serviços ecossistêmicos 
fornecidos pelas florestas. No entanto, ante ao desconhecimento dos 
efeitos da restauração de florestas sobre os processos hidrológicos, é 
necessário compreender como se desenvolvem as relações entre as 
florestas restauradas e os processos hidrológicos. Dessa forma, foi 
iniciado o monitoramento hidrológico de duas microbacias, localizadas no 
município de Itatinga (SP), para avaliar e comparar a dinâmica hidrológica 
superficial e subterrânea em função da dinâmica da cobertura florestal. 
Em uma das microbacias foi implantada vegetação nativa (crescimento 
mais lento) e em outra floresta comercial de Eucalyptus (rápido 
crescimento). Em cada uma das microbacias foi instalada uma calha e 
equipamentos para a medição e registro do nível da lâmina d’água e 
precipitação, além de dois poços piezométricos para medição da água 
subterrânea. Por meio dos dados mensurados foram obtidos os balanços 
hídricos de massa para cada microbacia. Foram também determinados os 
indicadores de fluxo base, por meio da aplicação de filtros digitais, e 
calculado o escoamento superficial. Além disso, foram realizadas 
amostragens de solo de modo a estimar as taxas de infiltração, assim 
como foi aplicado o método de flutuação do lençol freático (WTF) para 
estimar a recarga subterrânea em cada microbacia. Os resultados 
permitiram identificar que as diferentes coberturas vegetais das 
microbacias interferem na água disponível para a formação do deflúvio e 
que florestas mais velhas e mais desenvolvidas melhoram a capacidade 
de infiltração da água no solo. 

Palavras-chave: Processos hidrológicos, Uso do solo, Restauração 
florestal, Recarga água subterrânea, Infiltração  
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ABSTRACT 

Hydrology of catchments as a function of forestry land cover dynamics 

Forest cover plays an important role in the dynamics of hydrological 
processes, because water is needed for the structural development of the 
forest and to maintain its functioning, and this consumption exerts a direct 
interference in the hydrological processes, since they control the flows into 
the atmosphere and the assist in storing water. Understanding these 
linkages is a fundamental issue for the downstream water availability for 
the other uses considering the increase of forest restoration initiatives 
which are increasing in the tropical areas with a expectation of ecosystem 
services provided by forests. However, given the lack of knowledge of that 
forest restoration effects in the hydrological processes, it is necessary to 
understand the linkages between forest restoration and hydrological 
processes. Thus, a hydrological monitoring program started in two 
catchments in the municipality of Itatinga, SP. The objective was to assess 
and to compare the surface and groundwater hydrological dynamics as a 
function of the forest cover growth rate as one catchment was established 
with forest restoration with native species (slow grow) and the other was 
plantation with a commercial species as eucalyptus (fast grow). Each 
catchment is constituted with one weir and sensor level, two wells, and 
sensor level for the groundwater. Data were analyzed and processed in 
annual streamflow and the mass water balance was calculated for each 
catchment. The base flow index was determinate (BFI; employing the 
digital filters) and calculating the direct runoff. Additionally, samples of 
infiltration rate in the ground were done, as well as using the water table 
fluctuation methodology (WTF) to estimate recharge in each catchment. It 
was identified that the changes in the land cover of the watershed altered 
the availability of water for the streamflow. The older and developed forest 
improved the capacity of water infiltration of the water in the ground. 

Keywords: Hydrological processes, Land use, Forest restoration, 
Groundwater recharge, Infiltration  
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1. INTRODUÇÃO 

A cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica tem como principal 

característica a perda de água para a atmosfera mediante os processos de 

evapotranspiração. Dessa forma, a estrutura florestal é um fator que interfere 

diretamente no ciclo hidrológico, dado que árvores apresentam maior porte do que 

outros tipos de vegetação (exemplo: arbustos e pastagens), suscitando em maiores 

taxas de transpiração devido a maior área foliar e raízes com capacidade de acessar 

camadas úmidas mais profundas (Sheil, 2018). Desta forma, a floresta cumpre papel 

fundamental protagonista no ciclo hidrológico, uma vez que pode influenciar os 

processos hidrológicos, alterando os fluxos de água para a atmosfera e o 

armazenamento de água no solo. Porém, essa relação não é unidirecional; ou seja, 

do mesmo modo, o desenvolvimento da floresta, suas caraterísticas e estrutura 

estão sujeitas aos processos hidrológicos e ambientais do local (Brooks, Folliott, & 

Magner, 2013; Ellison et al., 2017; Filoso, Bezerra, Weiss, & Palmer, 2017).  

Portanto, existe uma estreita relação entre a estrutura da floresta e o uso da 

água pela mesma. Exemplo disso são as pesquisas realizadas para analisar e 

identificar os efeitos na disponibilidade hídrica provenientes das modificações na 

cobertura do solo de bacias hidrográficas, ocasionadas por atividade antrópica e, 

desta forma, identificar qual é o papel da cobertura florestal nas dinâmicas do ciclo 

hidrológico, dadas às características de: altura, área foliar, sazonalidade e 

profundidade das raízes de diferentes espécies vegatais (Bosch & Hewlett, 1982; 

Brown, Western, McMahon, & Zhang, 2013; Hibbert, 1967; Waring, Running, Waring, 

& Running, 2007; Zhang, Dawes, & Walker, 2001), e assim avaliar as implicações no 

balanço hídrico a partir das mudanças na vegetação, sendo que em algumas 

situações especiais a precipitação poderia sofrer consequências na escala 

continental dependendo do tipo de vegetação (Ellison, Futter, & Bishop, 2012).  

Ainda relacionado ao porte e estrutura florestal, igualmente importantes são 

os efeitos do estabelecimento de florestas em substituição de coberturas vegetais de 

porte baixo, a qual pode ocasionar reduções no deflúvio anual (Jackson et al., 2005); 

do mesmo modo, a retirada da cobertura florestal pode resultar em incrementos no 

deflúvio anual (Brown, Zhang, Mcmahon, Western, & Vertessy, 2005; Hibbert, 1967). 

No entanto, o processo de retirada da cobertura mediante o corte raso pode também 

alterar a estrutura do solo, por meio, por exemplo, da compactação do solo, o que 
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ocasionaria alterações nos processos hidrológicos como a infiltração, podendo 

resultar em diminuição das taxas quando a floresta é substituída por uma cobertura 

que afeta a estrutura do solo (macro e micro poros), assim como a capacidade de 

percolação e de recarga do aquífero (Borg, Bell, & Loh, 1988; Brown et al., 2005; 

Bruijnzeel, 1988). 

Alterações físicas na microbacia podem resultar em mudanças no processo 

de escoamento superficial, independentemente do tipo de cobertura, o que 

acarretaria em efeitos nos diversos processos hidrológicos, influenciando inclusive a 

produção de água nesta microbacia (Brown et al., 2005). No entanto, estas 

modificações são variáveis e susceptíveis às condições climáticas inerentes ao local 

e às características da estrutura da vegetação (Farley, Jobbágy, & Jackson, 2005; 

Zhang et al., 2001), sendo diferente uma floresta nativa de uma floresta plantada, 

dada a diversidade de espécies que constituem a floresta nativa, e, por conseguinte, 

as diferenças da fisiologia. 

As principais diferenças entre florestas nativas e florestas plantadas nas no 

Brasil reside no fato de que na última são empregadas espécies de rápido 

crescimento, melhoradas geneticamente e com ciclos curtos entre 6-7 anos (Ferraz, 

De, Lima, & Rodrigues, 2013). Plantios de Eucalyptus, por exemplo, podem 

desenvolver raízes com acesso às camadas mais profundas do solo, onde se 

encontra disponível a água armazenada, estratégia essa que pode resultar em 

resistência à época das secas (Canadell et al., 1996; Christina et al., 2017). Dessa 

forma, florestas plantadas de Eucalyptus podem atingir uma maior produtividade e 

maior evapotranspiração, que se traduzem em maior consumo de água e eficiência 

do uso (Amazonas, Forrester, Oliveira, & Brancalion, 2018). 

Apesar de algumas formações de vegetação nativa empregarem a mesma 

estratégia das florestas plantadas de Eucalyptus para acessar à água que se 

encontra em camadas mais profundas durante os períodos de secas (R. S. Oliveira 

et al., 2005), aquelas apresentam eficiência menor no uso da água em relação às 

florestas plantadas, devido a não apresentar as mesmas velocidades de crescimento 

e evapotranspiração, resultando em menores consumos (Amazonas et al., 2018). 

De forma geral, a cobertura florestal favorece o processo hidrológico de 

regulação das vazões máximas (Brown et al., 2005), altera a produção hídrica de 

uma microbacia (Jackson et al., 2005), influencia a recarga do lençol freático (Dean, 

Webb, Jacobsen, Chisari, & Dresel, 2015; Scanlon, Reedy, Stonestrom, Prudic, & 
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Dennehy, 2005), e está diretamente relacionada com a interceptação, infiltração e 

evapotranspiração (Le Maitre, Scott, & Colvin, 1999). 

A água interceptada pela estrutura da cobertura vegetal, altera a quantidade 

de água disponível que chega até o solo; sendo que a água que passa pelas copas 

(precipitação interna) consegue infiltrar na superfície do solo, através da zona não 

saturada, é drenada no meio das raízes, percola e chega até a zona saturada 

(Brooks et al., 2013; Healy & Cook, 2002). A transpiração é produzida pelas florestas 

mediante a extração da água do solo, sendo que as plantas perenes apresentam 

maiores consumos devido à transpiração constante, e, portanto, podem alterar a 

capacidade de recarga dos aquíferos (Dean et al., 2015; Le Maitre et al., 1999; 

Petheram, Walker, Grayson, Thierfelder, & Zhang, 2002).  

Assim sendo, a recarga pode ser uma alternativa para avaliar a influência do 

uso do solo (Petheram et al., 2002). A dinâmica das águas subterrâneas é 

influenciada pela geologia, declividade da superfície, elevação e vegetação; dessa 

forma as medidas dos níveis freáticos permitem inferir sobre o comportamento das 

águas subterrâneas em relação à interferência do uso do solo (Healy & Cook, 2002; 

Scanlon et al., 2005). 

Assim, existe uma ligação entre os processos hidrológicos superficiais e 

subterrâneos (Olufemi. A. Idowu, 2003), sendo que a existência de uns está 

diretamente influenciada pela manutenção de outros como; por exemplo, a recarga 

que é influenciada pela infiltração (Smakhtin, 2001). Desse modo as relações podem 

ser medidas empregando indicadores como o Índice de Escoamento Base (BFI) que 

permite identificar a quantidade do deflúvio que provém do fluxo base, e este por sua 

vez é considerado a descarga do lençol freático (Olufemi. A. Idowu, 2003; Smakhtin, 

2001). 

Adicionalmente existem outros indicadores para avaliar o regime hidrológico 

como, por exemplo, o rendimento hídrico e as vazões características (máximas e 

mínimas) (Brogna et al., 2017), os quais permitem identificar os efeitos das 

alterações das coberturas em processos hidrológicos como a evapotranspiração, o 

deflúvio, a regulação das vazões e a disponibilidade hídrica.  

O efeito das coberturas vegetais, principalmente das florestais, sobre os 

processos hidrológicos tem sido amplamente estudado, mas a maioria das 

pesquisas que avaliam as alterações dos processos hidrológicos estão focado nas 

medições do deflúvio para compreender os efeitos diretamente sobre a produção da 
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água após o estabelecimento de florestas plantadas (Bosch & Hewlett, 1982; Brown 

et al., 2005; Farley et al., 2005) sendo pouco conhecidos os efeitos gerados nos 

processos hidrológicos após o estabelecimento da restauração florestal em 

microbacias hidrográficas (Filoso et al., 2017).  

O fato de as florestas influenciarem tanto os processos externos, como a 

interceptação, quanto os internos, como a infiltração e a recarga, propicia múltiplos 

questionamentos sobre a recuperação desses processos, após a restauração da 

cobertura florestal. Áreas com coberturas de florestas plantadas possuem efeitos na 

produção de água; no entanto, estes são menos conhecidos na implantação da 

restauração florestal. 

Diante deste fato, existe um interesse em identificar qual é o papel da 

vegetação florestal durante todos os estágios de desenvolvimento da floresta, 

principalmente focando na influência nos processos hidrológicos superficiais e 

subterrâneos como a recarga do lençol freático (Rodríguez-Suárez, Soto, Perez, & 

Diaz-Fierros, 2011; Scanlon et al., 2005). Assim, entender as modificações nos 

ecossistemas e processos hidrológicos após a implantação de florestas plantadas ou 

de restauração é fundamental (Filoso et al., 2017) para entender como podem ser os 

efeitos sobre os processos hidrológicos desde o primeiro ano de estabelecimento, e 

assim comparar seus efeitos desde o início.  

Neste sentido, é necessário avaliar a produção hídrica da restauração 

florestal, dada a importância adquirida no contexto das iniciativas e acordos globais 

(IUCN, 2011) e o fato de que estão sendo estabelecidos plantios com fins de 

restauração em grande escala, sem, no entanto, se conhecer os efeitos dos mesmos 

sobre os recursos hídricos (Honda & Durigan, 2017). Portanto, é necessária uma 

caracterização e avaliação dos processos hidrológicos frente à restauração florestal 

pois a composição da vegetação determina a proporção de água disponível para os 

processos de armazenamento e recarga (Le Maitre et al., 1999). 

Consequentemente, este estudo tem como objetivo geral quantificar os 

processos hidrológicos na escala de microbacias hidrográficas, em função de 

diferentes coberturas florestais. Para tanto, o segundo capítulo desse estudo tem 

como objetivo avaliar e quantificar os efeitos das mudanças das coberturas florestais 

sobre os processos hidrológicos e o terceiro capítulo tem como objetivo 

compreender os efeitos nos processos hidrológicos subterrâneos decorrentes da 
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atuação da cobertura florestal em estágio inicial e entender como se conectam os 

processos hidrológicos superficiais e subterrâneos. 
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2. EFEITOS DA MUDANÇA DA COBERTURA FLORESTAL SOBRE O 

REGIME HIDROLÓGICO DE MICROBACIAS  

RESUMO 

As florestas apresentam influência direta nos recursos hídricos, 
particularmente na disponibilidade da água, principalmente por exercer 
um papel principal no quesito da produção hídrica já que consomem água 
para no seu desenvolvimento e manutenção. Florestas plantadas de ciclo 
curto apresentam maiores consumos de água em função da alta 
produtividade, mas pouco se sabe sobre o consumo das florestas de 
restauração estabelecidas com espécies nativas. Ante o 
desconhecimento das implicações da restauração e seus efeitos sobre os 
recursos hídricos, fundamentalmente em regiões que podem ser 
naturalmente afetadas por baixa disponibilidade hídrica e diante o marco 
das políticas internacionais de restauração, é necessário conhecer esses 
efeitos e caracterizá-los. Deste modo, este estudo visa quantificar os 
efeitos causados nos processos hidrológicos devido à mudança na 
cobertura florestal. Para isto, foram utilizados séries de vazão e 
precipitação obtidos em duas microbacias experimentais no período de 
2013 a 2018 (cinco anos). Os resultados demonstraram que as coberturas 
florestais mais maduras modificaram a dinâmica dos processos 
hidrológicos, principalmente àqueles relacionados ao escoamento direto. 
As vazões das microbacias apresentaram maior contribuição de águas 
subterrâneas 

 

Palavras-chave: Florestas plantadas; Restauração florestal; Processos 
hidrológicos; Uso do solo 

 
ABSTRACT 

Effects on the hydrological regime by alter the forest cover 

Forests have a direct influence on water resources, particularly 
water availability, mainly because they play a major role in water 
production since they consume water for development. Short-cycle 
planted forests present higher water consumption due to their high 
productivity, but little is known about the consumption of restoration forests 
established with native species. Given the lack of knowledge about the 
implications of restoration and its effects on water resources, especially in 
regions that may be affected by low water availability and the international 
restoration policy framework, it is necessary to know these effects and to 
characterize them. In this way, this study intends to understand the effects 
caused in the hydrological processes due to the change in forest cover. 
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For this, data from the hydrological monitoring of two catchments with data 
from 2013 to 2018 (five years) were used. During this period there were 
different interventions in the landcover. The more adult landcover can 
change the dynamics of the hydrological processes as the streamflow, 
especially in what has to do with the direct runoff. The streamflows of the 
catchments present a high contribution of groundwater 

Keywords: Eucalyptus plantation; Forest restoration; Hydrological 
processes; Landuse  

 

2.1. Introdução  

O uso e a cobertura da terra, assim como o manejo, alteram os fluxos de 

água no ambiente, podendo influenciar os recursos hídricos locais (Brauman, 

Freyberg, & Daily, 2012). Portanto o manejo, a intensidade do uso do solo e a 

proporção da área ocupada dentro de uma bacia hidrográfica alteram as dinâmicas 

existentes no local, gerando assim modificações nos procesos hidrológicos (Bosch & 

Hewlett, 1982; Ferraz et al., 2013). 

Por isso, estudos têm sido realizados para avaliar como estes efeitos da 

mudança na cobertura da terra afetam os processos hidrológicos (Bosch & Hewlett, 

1982; Brown et al., 2005). Estes estudos têm focado singularmente em alterações 

das coberturas para o estabelecimento de florestas plantadas, nas quais o manejo 

interfere nos processos hidrológicos diretamente, ao mesmo tempo em que as 

florestas demandam água para conseguir desenvolver-se, cumprindo assim um 

papel importante no ciclo hidrológico (Brooks et al., 2013; Ellison et al., 2017; Sheil, 

2018).  

De forma geral, as coberturas podem modificar os processos hidrológicos de 

diferentes formas, umas gerando maiores efeitos do que outras, mas, no caso das 

coberturas florestais estas acarretam impactos diretos sobre: a produção de água, a 

regulação das vazões, a infiltração, a recarga de água subterrânea, a interceptação 

e as taxas de transpiração relacionadas diretamente com a idade da floresta (Brown 

et al., 2005). Além disso, podem apresentar benefícios relacionados com a 

prevenção de alagamentos e processos de erosão, favorecendo a qualidade da 

água (Jackson et al., 2005).  

Como visto, as coberturas florestais apresentam uma série de implicações 

relacionadas à disponibilidade dos recursos hídricos e estas implicações precisam 
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ser identificadas e detalhadas (Brown et al., 2005; Jackson et al., 2005), 

principalmente no caso das florestas plantadas de rápido crescimento, , já que suas 

implicações são diferentes daquelas relacionadas às florestas nativas e florestas 

restauradas (Amazonas et al., 2018). 

De forma geral, todos os tipos de florestas apresentam necessidade de 

consumo de água, uma vez que são compostas por espécies que apresentam 

caraterísticas estruturais e fisiológicas como a altura, área foliar e biomassa 

diferenciadas (Roberts, Gash, Tani, & Bruijnzeel, 2005). Estas precisam de grande 

disponibilidade hídrica para se manter e evoluir, e, por essa razão, na maioria das 

situações, o estabelecimento de coberturas de alto porte como as florestas, geram 

reduções da vazão na escala de microbacia (Ellison et al., 2012).  

Assim sendo, diferentes tipos de florestas podem demandar diferentes 

quantidade de água. Por exemplo, normalmente florestas plantadas são formadas 

por espécies que apresentam altas demandas hídricas, resultando em maiores 

valores de evapotranspiração. Isto pode ser explicado pelo melhoramento genético 

que vem ocrrendo com o objetivo de atingir uma maior produtividade, em um período 

de tempo relativamente curto (Ferraz et al., 2013). Estas florestas acarretam efeitos 

diretos no escoamento direto e na recarga, além de apresentar reduções na vazão 

(Jackson et al., 2005).  

Situação diferente se apresenta em florestas restauradas, as quais 

empregam diversas espécies que apresentam consumos e necessidades de água 

diferentes, favorecendo assim outros fatores como riqueza e diversidade, resiliência 

e reabilitação dos ecossistemas (Ellison et al., 2017). Este tipo de florestas possue 

produtividade menor, que está relacionada diretamente com a transpiração e o 

consumo da água (Amazonas et al., 2018). Caso similar acontece com as florestas 

nativas, que se desenvolvem a partir das condições locais em que se encontram 

alocadas, apresentando assim um consumo de água que não está regido por 

pressões genéticas de produtividade e, por sua vez, oferecem outros benefícios 

como o favorecimento de alguns serviços ecossistêmicos (Brogna et al., 2017), a 

diversidade e outras propriedades ecológicas próprias das florestas (Ellison et al., 

2017). 

Como visto, as interações locais entre os processos hidrológicos como 

infiltração, recarga de água subterrânea e evapotranspiração, podem ser reguladas 

devido ao estabelecimento de florestas, assim como pelo tipo de florestas, as quais 
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determinam os impactos nas vazões dos rios durante a estação seca (Calder, 1998). 

Consequentemente, cada tipo de floresta e seu manejo podem exercer efeitos 

diferentes sobre os processos hidrológicos e esses efeitos podem ser avaliados a 

partir de diferentes indicadores hidrológicos. Neste trabalho foram empregados os 

seguintes indicadores: balanço hídrico, rendimento hídrico, índice de escoamento 

base (BFI) e curvas de permanência (FDC). 

O balanço hídrico é um indicador empregado para estudar o comportamento 

hidrológico de uma microbacia, e as possíveis alterações da distribuição da chuva 

após modificações na microbacia (Zhang et al., 2001). É um indicador altamente 

susceptível às alterações do uso do solo (Câmara, 1999), além do que permite 

estudar o papel da cobertura florestal no ciclo hidrológico (Brogna et al., 2017). Para 

sua aplicação precisa-se de variáveis como: precipitação, evapotranspiração, vazão, 

recarga e armazenamento da água no solo. Para variáveis como a recarga, alguns 

autores sustentam que pelo fato de ser geralmente um valor pequeno não é 

geralmente levado em consideração (Zhang et al., 2001); outros argumentam que a 

recarga  não apresenta interações entre águas superficiais e subterrânea e a que 

acontece nas camadas mais profundas são consideradas como perdas (saídas de 

água do volume de controle) (Brooks et al., 2013).  

O rendimento hídrico pode ser considerado como a relação entre o deflúvio 

e a precipitação, e representa a porcentagem de precipitação que resulta em 

deflúvio. O rendimento hídrico é um parâmetro empregado para quantificar os efeitos 

das mudanças dos usos do solo de florestas para outros usos, tanto de forma anual 

quanto sazonal (Boggs, Sun, Jones, & Mcnulty, 2012). 

O índice de escoamento base permite separar os componentes de 

escoamento direto e de escoamento base da hidrógrafa e identificar a porcentagem 

correspondente a cada um dos escoamentos (Smakhtin, 2001). O escoamento base 

é proveniente do armazenamento de água subterrânea, essencialmente durante o 

período de estiagem (Olufemi. A. Idowu, 2003; Smakhtin, 2001). Durante o período 

de chuvas o deflúvio pode estar constituído pelo escoamento base e o escoamento 

direto, sendo o último a resposta direta aos eventos de chuva. (Smakhtin, 2001). 

A curva de permanência é um indicador que proporciona uma análise gráfica 

e estatística da distribuição da variabilidade dos valores do deflúvio, determinada 

pelos padrões da precipitação, da área e das características fisiográficas da 
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microbacia (Brown et al., 2005) e permite entender a relação entre a magnitude e a 

frequência das vazões (Smakhtin, 2001).  

Como citado anteriormente, os efeitos sobre os processos hidrológicos após 

as alterações nas coberturas e seus manejos, principalmente mudanças para o 

estabelecimento de florestas plantadas, são conhecidos, (Bosch & Hewlett, 1982). 

No entanto, os efeitos depois do estabelecimento de florestas restauradas com 

espécies nativas sobre os processos hidrológicos não são amplamente conhecidos 

(Filoso et al., 2017), o que confere um interesse particular na dinâmica destas 

florestas. 

As florestas restauradas oferecerem alguns benefícios como melhoria na 

qualidade da água, redução do escoamento direto e das taxas de erosão 

(Andréassian, 2004; Brown et al., 2005; Jackson et al., 2005). No entanto, em 

relação à água disponível para consumidores a jusante novos estudos precisam ser 

encaminhados, principalmente quando se observa que as metas internacionais de 

restauração possuem como objetivo a disponibilidade hídrica (IUCN, 2011; 

Laestadius et al., 2015). No entanto, o fato da cobertura florestal aumentar somente 

para cumprir objetivos internacionais, sem identificar os efeitos que possam trazer 

sobre os recursos hídricos, deixa aberta uma questão que precisa ser aprofundada 

(Ellison et al., 2017). 

No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos dos diferentes métodos de 

estabelecimento de florestas restauradas, e quais são os efeitos durante o estágio 

inicial, quando a estrutura está ainda em formação.  

Consequentemente, este capítulo tem como objetivo avaliar e compreender 

quais são os efeitos nos processos hidrológicos resultantes de diferentes manejos 

da cobertura florestal em duas microbacias hidrográficas, assim como avaliar as 

possíveis mudanças na dinâmica dos processos hidrológicos depois de estabelecido 

o plantio de restauração florestal e o plantio de Eucalyptus em cada uma delas. 

 

2.2. Conclusões  

A mudança da cobertura florestal reflete na disponibilidade da água, no 

entanto, a intensidade de resposta no regime hidrológico depende da característica 

natural da microbacia. 
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A manutenção de uma porção da área da microbacia com floresta em 

regeneração avançada próxima ao curso d’água aumentou os valores de ETR, 

reduziu a quantidade de água total produzida, mas melhorou a sua estabilidade. 

O manejo florestal pela condução da rebrota do ciclo anterior, mostrou que 

os níveis de consumo hídrico foram mantidos aos mesmos níveis da floresta anterior 

ao corte, sendo necessário que esta técnica seja bem planejada já que em anos 

com baixa precipitação, pode colocar em risco a disponibilidade hídrica paras os 

usuários à jusante.  
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3. EFEITO DO ESTÁGIO INICIAL DA COBERTURA FLORESTAL NOS 

PROCESSOS HIDROLÓGICOS SUBTERRÂNEOS  

RESUMO 

A vazão de um riacho é reflexo dos processos hidrológicos e das 
interações que ocorrem dentro de uma microbacia hidrográfica. Dentre 
estes processos existe uma estreita relação entre as águas subterrâneas 
e as águas superficiais, e a dinâmica desta relação pode ser alterada 
devido a mudanças no uso do solo. O efeito destas alterações vem sendo 
avaliado, assim como as mudanças na dinâmica dos processos após a 
conversão de culturas agrícolas para florestas, mas pouco se conhece a 
respeito dos efeitos destas mudanças durante o primeiro ano de 
crescimento da floresta, ou seja, durante o seu estágio inicial. Para 
entender como a cobertura florestal no estágio inicial pode influenciar os 
processos hidrológicos superficiais e subterrâneos, foram medidos 
processos hidrológicos como precipitação, infiltração, além do deflúvio, e 
o nível do lençol freático por meio de poços. As medições foram 
realizadas em duas coberturas florestais diferentes, utilizando duas 
microbacias experimentais. O monitoramento foi realizado durante o 
primeiro ano hidrológico, após o estabelecimento de florestas plantadas 
de Eucalyptus (ME), em uma das microbacias e, na outra, uma área de 
restauração com plantio de espécies nativas (MR). As relações existentes 
entre as coberturas e os efeitos nos processos foram avaliados 
empregando o método das variações do nível freático (WTF: “Water Table 
Fluctuations”), estimativa da recarga, balanço hídrico de massas, e a 
evapotranspiração (ET); adicionalmente, foram estimados e analisados os 
índices de fluxo base (Qb) e escoamento direto (Qd), e realizadas 
medições de infiltração da água no solo, nas coberturas existentes. 
Maiores taxas de infiltração foram encontradas para a cobertura florestal 
mais antiga. A estimativa da recarga mostrou que os poços localizados 
perto dos riachos apresentaram maior recarga em relação aos que se 
encontram perto do divisor topográfico. Os níveis freáticos apresentaram 
dinâmica de aumento nos níveis associada ao período de chuvas e 
redução dos níveis durante a época de estiagem. Foram encontrados 
maiores valores de escoamento direto (Qd) após colheita, em 
consequência uma possível redução da interceptação pela copa das 
árvores. As coberturas vegetais apresentaram influência sobre os 
processos hidrológicos superficiais, principalmente no escoamento 
superficial. Os valores estimados de recarga e ET foram similares. 

Palavras-chave: Recarga subterrânea; Uso do solo; Processos 
hidrológicos; Florestas nativas; Restauração florestal 
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ABSTRACT 

Effects of the initial forest cover stage on hydrological processes of 

groundwater  

Stream flow is a response of hydrological processes and the 
interactions that occur within a catchment. Between these processes exist 
close linkages of groundwater and surface waters, since the dynamics of 
this relationship can be altered due to land use changes. The effect of 
these changes has been evaluated, as well as the changes in the 
dynamics of the processes after the conversion of an agricultural crop to a 
forest, but little is known about the effects of these changes during the first 
year of forest growth, that is, during its initial stage. To understand how 
forest cover in the initial stage can influence the surface and underground 
hydrological processes, as precipitation, infiltration, streamflow, and the 
water table were measured. Measurements were made for the different 
forest cover, using two experimental watersheds. The monitoring was 
carried out during the first hydrological year, after the establishment of the 
eucalyptus plantation (ME), in one of the catchments and, in the other, 
forest restoration area with native species plantation (MR). The 
relationships between the forest cover and the effects on the hydrological 
processes were evaluated using the method of water table fluctuations 
(WTF), recharge estimation, water balance, and evapotranspiration. 
Additionally, the base flow index (Qb) and direct runoff (Qd) were 
estimated. The water infiltration measurements were performed in the soil 
in the existing coverages. Higher infiltration rates were found for the older 
forest cover. The recharge estimation showed that the wells located near 
the streams presented higher recharge than those near the topographic 
divisor. It was identified that the water levels presented a dynamics of 
increase levels during the rainy season and reduction during the dry 
season. Greater direct runoff (Qd) values were found after harvest, as a 
consequence of the reduction of the interception by the canopy of the 
trees. Plant coverings had a strong influence on the surface hydrological 
processes, mainly in surface runoff. The estimated values for recharge 
and ET were similar. 

Keywords: Groundwater recharge; Landuse; Hydrological processes; 
Native forest; Forest restoration 

 

3.1. Introdução  

As coberturas e os tipos de uso do solo podem causar alterações em 

processos e serviços hidrológicos como, por exemplo, interceptação, infiltração, 

recarga de água subterrânea, evapotranspiração, disponibilidade de água, regulação 

de vazões, uma vez que as diferenças estruturais das coberturas existentes podem 
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viabilizar e favorecer alguns processos em detrimento de outros (Andréassian, 2004; 

Brauman et al., 2012). 

Assim sendo, se faz necessário o entendimento da fisiografia e do clima 

dentro dos sitemas, para entender a interação entre as águas subterrâneas e 

superficiais e, assim, entender os sistemas dos fluxos das águas subterrâneas 

(Winter, 1999). Tais interações ocorrem pelo fluxo lateral subsuperficial, através do 

solo não saturado e pela infiltração ou exfiltração da zona saturadas (Sophocleous, 

2002). 

A magnitude da infiltração depende de vários fatores como a quantidade e 

intensidade da precipitação, propriedades hidráulicas da zona vadosa, 

disponibilidade de armazenamento da zona vadosa, geometria do canal, perímetro 

úmido, duração e profundidade do fluxo e o encrostamento da superfície (Olufemi. A. 

Idowu, 2003; Sophocleous, 2002), adicionalmente tais magnitudes podem ser 

influenciadas significativamente pelo tipo de vegetação do local, que afeta a 

estrutura do solo e, portanto, a entrada e o armazenamento da água através da 

superfície na matriz do solo e sua percolação (Le Maitre et al., 1999), e por fim a 

recarga da água subterrânea, a qual vai ser disponibilizada nos rios durante a época 

de estiagem (O A Idowu, 2007; Scanlon, Healy, & Cook, 2002).  

A recarga das águas subterrâneas é definida como a entrada de água na 

zona saturada (Healy & Cook, 2002), e pode ser influenciada por fatores como o 

clima, a geomorfologia que inclui a topografia, o solo, e a vegetação (Scanlon et al., 

2002). No entanto as taxas de recarga são limitadas pela disponibilidade da água na 

superfície terrestre (Scanlon et al., 2002). Para sua estimativa existem diversas 

metodologias, as quais empregam diferentes escalas de espaço e de tempo (Healy 

& Cook, 2002).  

Para a estimativa da recarga podem ser utilizadas técnicas físicas na zona 

saturada como, por exemplo, a denominada “Water Table Fluctuation” (WTF) 

(Scanlon et al., 2002), a qual se baseia na premissa de que os aumentos 

apresentados nos níveis da água subterrânea se devem à recarga da água que 

chega até o lençol freático (Healy & Cook, 2002). 

Como dito anteriormente, há uma relação intrínseca entre as águas 

superficiais e subterrâneas de uma microbacia hidrográfica (O A Idowu, 2007; 

Scanlon et al., 2005). Uma das formas de conhecer tal interação é por intermédio da 

separação do do escoamento base e do escoamento direto a partir de uma série 
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histórica de dados de vazão, uma vez que a hidrógrafa é constituída por estes dois 

tipos de fluxos (Smakhtin, 2001). O escoamento direto (Qd) é aquele que escoa 

rapidamente, sendo gerado a partir dos eventos de precipitação, nos quais a água 

que não infiltra no solo escoa de forma superficial ou subsuperficial no terreno 

fluindo até os riachos (Sophocleous, 2002).  

O escoamento base (Qb) garante o fluxo constante durante a época de 

estiagem (Smakhtin, 2001). A geração do escoamento base é influenciada por 

diversos fatores como o tipo de solo, a capacidade de infiltração, as características 

regionais dos aquíferos, a distribuição da vegetação, o clima e as atividades 

antrópicas (Smakhtin, 2001). 

O escoamento base se constitui, principalmente, pela água que consegue 

infiltrar e percolar até a zona saturada, para então recarregar as águas subterrâneas 

(lençol freático) e, posteriormente, fluir até as correntes superficiais na forma de 

descarga nos rios (Olufemi. A. Idowu, 2003). Este pode ser definido como a 

descarga do lençol freático na superfície, que, por sua vez, pode ser recarregado de 

várias formas: recarga direta (precipitação), indireta (percolação) e localizada 

(alagamento superficial) (de Vries & Simmers, 2002; Scanlon et al., 2002).  

Em regiões úmidas a recarga pode ser favorecida pela percolação profunda, 

moderada pelo excedente da precipitação que não é evaporada, pela infiltração no 

solo, pela capacidade de armazenamento e o transporte na subsuperfície; junto às 

interações entre o clima, a geologia, a morfologia, o solo e a vegetação (de Vries & 

Simmers, 2002). Assim sendo, a quantidade de água disponível para recarregar o 

lençol freático é controlada pela estrutura da vegetação, uma vez que esta tem a 

capacidade de influenciar os fluxos, a quantidade de água da superfície do solo, e, 

consequentemente, a recarga do lençol freático (Scanlon et al., 2005). 

Embora a estrutura da vegetação influencie os fluxos de água, 

especificamente a vegetação de grande porte, como as florestas, apresentam um 

impacto relevante devido ao dossel e ao aporte de serrapilhera, que protege a 

superficie do solo do impacto das gostas de chuva, e aumenta a porosidade e, 

portanto, as taxas de infiltração (Le Maitre et al., 1999). 

Por outro lado, o tipo de vegetação, no caso as florestas, junto à precipitação 

anual e à evapotranspiração potencial controlam a evapotranspiração (Zhang et al., 

2001), a qual é constituída pela transpiração e a evaporação (Brooks et al., 2013). 

De igual forma as florestas podem alterar a transpiração, a interceptação e a 
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evaporação, uma vez que a transpiração se encontra influenciada diretamente pelas 

caraterísticas das raízes, da área foliar e dos estômatos, somada a água que é 

interceptada e, seguidamente, evaporada pelas folhas (Farley et al., 2005), o que 

está diretamente relacionado com a estrutura da floresta. 

Desse modo, cada tipo de floresta apresenta uma estrutura, um 

desenvolvimento, um consumo e uma evapotranspiração diferente; como 

consequência, os tipos de vegetação usa a água do solo de diversas formas (Zhang 

et al., 2001). Além disso, as florestas de grande porte conseguem acessar as 

camadas mais profundas por meio das raízes e encontram a água armazenada em 

profundidade (Christina et al., 2017; Farley et al., 2005).  

Pelo anterior, é possível inferir que o consumo de água seja maior em 

florestas plantadas com espécies de rápido crescimento, como o Eucalyptus, que 

apresenta maior produtividade e, portanto, maior demanda por água, e maiores 

taxas de evapotranspiração (Amazonas et al., 2018; Farley et al., 2005). Esta 

situação se difere da restauração florestal, na qual se emprega uma diversidade de 

espécies que desenvolvem estratégias ecológicas diferentes com menores 

demandas (Amazonas et al., 2018). 

Apesar da restauração florestal normalmente adotar como objetivo a 

recuperação e o restabelecimento dos processos hidrológicos dos ecossistemas, os 

efeitos da restauração florestal ativa (plantio de espécies), sobre os processos 

hidrológicos, ainda não são amplamente conhecidos (Petheram et al., 2002), embora 

as alterações dos processos hidrológicos frente às mudanças de uso do solo terem 

sido amplamente estudadas (Bosch & Hewlett, 1982; Brown et al., 2005; Gates, 

Scanlon, Mu, & Zhang, 2011).  

Portanto, é preciso compreender a movimentação da água em paisagens 

florestadas e desmatadas, para responder se a restauração da floresta pode 

restaurar também a função de armazenamento de água no solo (Bruijnzeel, 2004). 

Apesar de sua importância, os estudos sobre as relações entre os usos do solo e a 

águas subterrâneas são escassos. Grande parte dos resultados destes estudos 

foram obtidos por meio de dados estimados ou modelados, sendo que os estudos 

com medições em campo são ainda mais raros (Bellot & Chirino, 2013; Filoso et al., 

2017). 

Em virtude disto, a estimativa de recarga por meio do monitoramento de 

águas subterrâneas e da dinâmica do lençol freático, pode ser uma ferramenta 
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importante para avaliar os efeitos do uso do solo na quantidade de água disponível 

(Petheram et al., 2002), e indiretamente, para o planejamento e o manejo do uso do 

solo na escala de microbacias, buscando maior sustentabilidade no uso dos 

recursos naturais. 

Ante essas incertezas e considerando os projetos internacionais que 

pretendem estabelecer plantios de restauração em nível internacional, focados na 

área tropical, tais efeitos precisam ser pesquisados e identificados (IUCN, 2011). 

Diante deste contexto, o objetivo principal deste estudo é avaliar e 

quantificar as relações existentes entre as águas subterrâneas e as superficiais em 

plantios florestais em estágio inicial. Além disso, esse estudo pretende comparar a 

influência hidrológica de um plantio florestal com espécies nativas (restauração) e 

um plantio comercial com espécie de rápido crescimento (Eucalyptus). 

 

3.2. Conclusões 

As microbacias, encontram-se sob condições ambientais similares por 

estarem localizadas na mesma região, terem sido submetidas ao mesmo uso do 

solo antecedente e possuírem o mesmo histórico de manejo. Portanto, pode-se 

concluir que as diferenças encontradas na taxa de infiltração são influenciadas pela 

cobertura atual existente, principalmente, na área de regeneração avançada. 

Os valores de infiltração encontrados para as coberturas de Plantio 

Eucalyptus e no recente Plantio Restauração são similares. Ambas as taxas 

representam menos da metade dos valores observados na floresta de referência 

(regeneração avançada), indicando a possibilidade de deterioramento das condições 

do solo pelo manejo florestal (microbacia ME) e pelo plantio Restauração 

(microbacia MR). 

Empregando o método do balanço hídrico foi possível identificar que a ME 

apresentou maiores valores de deflúvio, como consequência da manutenção de 

floresta nativa em 42,03% da área da MR, enquanto que na ME apenas corresponde 

a 13,09% da área. 

O cálculo da recarga de água permitiu identificar que para a MR o 100% do fluxo 

base é alimentado pela recarga, diferente da ME onde apenas o 65,26 % do fluxo 

base é alimentado pelo valor da recarga estimada para a microbacia. 
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