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RESUMO 

Uso do corte raso em mosaico visando à redução dos efeitos hidrológicos em 
florestas plantadas 

 

A expansão das áreas de reflorestamento colocam em evidência os possíveis 
efeitos destas nos recursos hídricos. Tendo como principal característica o 
crescimento acelerado, as florestas plantadas apresentam elevadas taxas de 
evapotranspiração, e, embora não sejam consideradas usuárias de água, o 
consumo das mesmas modifica a produção de água na microbacia. Buscando 
entender este cenário, o objetivo do estudo foi identificar alternativas de corte raso 
em mosaico a serem utilizadas para mitigar os efeitos das florestas plantadas nos 
recursos hídricos. Foram testados variáveis de intensidade e configuração espacial 
do corte raso e seus efeitos obtidos por meio de simulações chuva-vazão na 
microbacia experimental de Itatinga. O estudo foi dividido em duas partes, a primeira 
foi referente à análise do consumo por meio da curva de permanência do deflúvio 
em diferentes cenários de intensidade de corte, e a segunda pela simulação 
hidrológica distribuída de cenários de corte variáveis tanto na intensidade quanto na 
localização. A partir dos resultados obtidos foram realizadas comparações com as 
vazões mínimas de referência (Q7.10 e Q90) para quantificação do consumo de água 
das florestas ao longo do tempo. Os resultados mostraram que quando totalmente 
coberta com floresta o consumo de água sempre ficava além do recomendado, 
conforme o corte da cobertura simulado era intensificado (até 100% de corte) os 
valores de consumo caiam, sendo que a partir de cinquenta porcento de corte o 
deflúvio ficava abaixo dos dois índices de vazão mínima de referência analisados. 
Na segunda parte do estudo os cenários de intensidade e localização do corte (30, 
50 e 70% de corte nas cotas baixas e altas) foram comparados com a referência – 
cobertura total com floresta – e os resultados analisados quanto ao escoamento 
total, pico de vazão e volume dos eventos. Foi também simulado um cenário para a 
análise do efeito da vegetação ripária na redução dos impactos. Os resultados 
mostraram que os efeitos das diferentes intensidades de corte raso estão 
relacionados a altura total precipitada, pois apresentaram diferenças significativas 
para os menores eventos de chuva, não tendo as intensidades diferenças no corte 
para os maiores eventos (lâminas de chuva acima de 15 mm). A localização do corte 
nas cotas baixas da bacia resultou em picos de vazão e volume maiores do que o 
cenário referência para uma mesma intensidade de corte. Quando os cortes foram 
realizados nas cotas altas os resultados não diferiram significativamente do cenário 
referência em nenhuma porcentagem de corte, com exceção para a altura 
precipitada entre 4 e 8 mm.  As simulações dos efeitos da floresta ripária mostraram 
que quando mantida ao longo do rio a vegetação diminui o escoamento direto, no 
entanto, este efeito depende da intensidade do evento de chuva, não sendo 
significativo para grandes eventos. Por meio dos dados foi possível concluir que o 
corte em mosaico é uma ferramenta que deve ser utilizada no manejo das florestas 
plantadas, pois por meio deste é possível diminuir o consumo através da intensidade 
e mitigar os efeitos do aumento do escoamento por meio da localização do corte. 

 
Palavras-chave: Floresta plantada; Colheita em mosaico; Intensidade do corte; 

Localização do corte; Hidrologia florestal; Vazão máxima 
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ABSTRACT 

Use of clear-cutting mosaic to reduce hydrological effects on forest plantations  

 

The expansion of areas of planted forests shows possible effects they have on 

water resources. Due to the characteristics of accelerated growth, commercial 

reforestations have high rates of evapotranspiration. Although planted forests are not 

considered water users, their consumption modifies water production in the 

watershed. Seeking to understand this scenario, the objective of this study was to 

identify alternatives to clear-cutting in mosaic that can be used to mitigate the effects 

of planted forests in water resources. Variables of intensity and spatial configuration 

of clear-cutting and its effects obtained through rain-flow simulations were tested in 

the experimental watershed of Itatinga. The study was divided into two parts, the first 

consisted of the analysis of consumption through the flow permanence curve in 

different scenarios of cut intensity, and the second was characterized by hydrological 

simulation of distributed variable cutting scenarios both in intensity and in location. 

The results were used to compare with the minimum flow rates of reference (Q7.10 

and Q90) to quantify water consumption of forests over time, measuring the 

relationship between consumption and minimum reference flow. The results showed 

that when fully covered with forest, water consumption was always beyond the 

recommended, and as the simulated cut of the vegetation cover was enhanced (until 

100% cutting), consumption values dropped. After 50 percent of cutting, runoff 

remained below two rates of minimum flow reference analyzed. In the second part of 

the study, the scenarios of intensity and location of cuts (30, 50 and 70% of cut in 

downstream and upstream) were compared with reference – complete forest cover – 

and the results were analyzed in terms of total runoff, peak flow and volume of 

events. It was also simulated a scenario for the analysis of the effects of riparian 

vegetation on the reduction of impacts caused by the clear-cutting of the planted 

forest. The effects of different intensities of clear-cutting are related to the size of the 

event of rain, because they showed significant differences for smaller rain events, 

however, no differences in the intensities were observed for greater events 

(precipitation above 15 mm). The location of the cut in downstream scenarios 

resulted at peak flow and volume larger than the reference scenario for the same cut 

intensity. When the cuts were made in upstream, the results did not differ significantly 

from the reference scenario in any percentage of cut, except for the rain size 

between 4 and 8 mm. Simulations of the effects of riparian forest showed that when 

they are kept along the river, the vegetation decreases the direct runoff, however, this 

effect depends on the intensity of the rain event, not being significant for large 

events. The use of data allowed to conclude that the cut in mosaic is a tool that could 

be used in the management of planted forests, as it decreases consumption through 

intensity and mitigates the effects of increased runoff due to the location of the cut.  

Keywords: Planted forest; Clear-cutting in mosaic; Cut intensity; Location of cut; 
Forest hydrology; Peak flow 
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 1 INTRODUÇÃO 

Mudanças no uso do solo em uma microbacia, como, por exemplo, aumento 

da área de plantio ou colheita, modificam a qualidade e a quantidade dos processos 

hidrológicos que ocorrem na área, logo ocasionam também mudanças na dinâmica e 

na relação entre as variáveis. Para as espécies de rápido crescimento (Eucalyptus e 

Pinus) estas mudanças se tornam mais evidentes, uma vez que as características 

destas afetam os processos de modo mais acentuado. 

Os conflitos pelo uso da água envolvendo florestas plantadas ocorrem em 

diversos países, e a principal crítica de que aqueles são alvo acontece justamente 

em consequência de uma das características mais valorizadas destas espécies: a 

alta produtividade. As florestas plantadas influenciam não apenas a bacia 

hidrográfica onde estão localizados os plantios, mas também as bacias e usuários a 

jusante. 

Interferências na cobertura florestal podem aumentar ou minimizar os 

impactos nas variáveis hidrológicas, entre elas as de produção e regulação do 

deflúvio. Uma das formas de alterar o uso do solo nas áreas com florestas de rápido 

crescimento é a utilização de técnicas de colheita que possam modificar a 

abrangência dos plantios e a localização das áreas no espaço dentro da microbacia, 

como, por exemplo, o corte em mosaico.  

Diante deste contexto, o principal objetivo deste trabalho foi compreender 

como o corte em mosaico de florestas plantadas minimiza os efeitos destas no 

consumo de água e regulação dos picos. 

Quanto aos objetivos específicos o estudo propõe: 

- entender como o aumento das intensidades de corte diminuem o consumo 

de água das florestas e minimizam os efeitos destas nas áreas a jusante; 

- compreender como a configuração espacial do corte em mosaico pode 

alterar o consumo e o escoamento nas bacias com florestas plantadas. 

 

1.1 Revisão Bibliográfica 

O manejo das plantações florestais, principalmente relacionados à atividade 

de colheita, influencia os recursos hídricos, uma vez que modifica a cobertura 

florestal das bacias e afeta a dinâmica entre floresta e água (HIBBERT, 1967). No 

entanto, a colheita é variável em intensidade e configuração espacial (DIJK; 

KEENAN, 2007), por isso as consequências do corte dependem das características 
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de localização em relação a vertente da bacia e o grau de intensidade (JONES; 

GRANT, 1996). 

Esta dinâmica de intensidade e localização do corte pode ser utilizada como 

ferramenta no planejamento florestal visando à mitigação dos impactos causados 

tanto pelo consumo de água (BOSCH; HEWLETT, 1982), quanto pela geração do 

escoamento superficial (HARR, 1979; JONES; GRANT, 1996). No entanto, ainda 

são necessárias novas evidências de como a intensidade e localização da colheita 

afetam estes processos hidrológicos (DEFRIES; ESHLEMAN, 2004). Neste sentido, 

as ferramentas de modelagem hidrológica podem ser usadas para entender como a 

configuração espacial e tipo de colheita em plantações florestais alteram os 

processos hidrológicos (THOMAS; MEGAHAN, 1998; JONES; GRANT, 2001).  

As florestas plantadas com espécies comerciais espalham-se por muitos 

países, inclusive no Brasil (LIMA et al., 2012a), onde possuem uma das maiores 

produtividades, possibilitando ciclos de corte mais curtos e maior oferta de madeira 

(ALMEIDA et al., 2007), diminuindo, consequentemente, a pressão pelo 

desmatamento sobre as florestas nativas (CHRISTINA et al., 2011). Por outro lado, é 

justamente esta alta produtividade que faz com que estas florestas apresentem 

taxas de consumo de água elevadas (SCOTT, 2005). Consequentemente, muitas 

críticas apontam os plantios comerciais de Eucaliptos como responsáveis pela falta 

de água em algumas regiões, principalmente em locais onde os períodos de seca 

são mais severos, o que acaba gerando conflitos entre as partes envolvidas 

(SCOTT, 2005; DIJK; KEENAN, 2007).  

Diante deste quadro, as florestas plantadas demandam manejos e 

planejamentos adequados e pautados na disponibilidade hídrica da região 

(CALDER, 2007), buscando-se minimizar seus efeitos sobre os recursos hídricos 

(RODRIGUEZ SUAREZ et al., 2013). Este cenário apresenta maior importância 

principalmente nos períodos de vazões mínimas, quando naturalmente há baixa 

disponibilidade hídrica (RODRIGUEZ SUAREZ et al., 2013), uma vez que, em 

alguns casos, o reflorestamento com espécies de rápido crescimento leva a 

reduções significativas das vazões mínimas (SMITH; SCOTT, 1992). 

Para entender como o manejo florestal, especificamente a colheita, pode 

minimizar estes cenários é necessário antes conhecer a relação e influências entre 

os processos hidrológicos e as florestas plantadas (SMAKHTIN, 2001). No entanto, é 

preciso saber que muitas das relações entre florestas plantadas e processos 
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hidrológicos são inerentes a qualquer floresta, seja ela plantada ou não. O que 

diferenciam as florestas com espécies de rápido crescimento são seu sistema de 

monocultura e a produtividade elevada - fatores que acabam por destacar os efeitos 

sobre os recursos hídricos, de modo a torná-los mais perceptíveis e não naturais 

(SCOTT, 2005).  

Os processos hidrológicos fazem parte do ciclo da água, que resulta no 

balanço hídrico de um local (TUCCI; CLARKE, 1997; SWANSON et al., 2000): 

quando a chuva precipita em uma bacia, a água pode ser interceptada pela 

vegetação, retida nas depressões do solo, infiltrada no solo ou evaporada de volta 

para a atmosfera; o que resulta destes processos segue para o curso d’água como 

escoamento superficial ou subsuperficial (GORDON et al., 2004).  

A redução da cobertura florestal aumenta a produção de água na bacia 

(HIBBERT, 1967), assim como o plantio de novas florestas aumenta o consumo de 

água e reduz sua produção (BOSCH; HEWLETT, 1982). Esta relação inversa entre 

cobertura florestal e produção de água ocorre, principalmente, pela alteração dos 

diversos processos hidrológicos na bacia (MAITRE; SCOTT; COLVIN, 1999). Entre 

as alterações nos estão o aumento da interceptação devido a maior quantidade de 

copa e densidade de folhas (MAITRE; SCOTT; COLVIN, 1999); aumento da 

evapotranspiração decorrente do processo de fotossíntese (SMAKHTIN, 2001; 

CABRAL et al., 2010), e sistema profundo de raízes que pode até mesmo alcançar o 

lençol freático (CHRISTINA et al., 2011; RODRIGUEZ SUAREZ et al., 2013).  

Entretanto, além da porcentagem de cobertura florestal presente na bacia, 

outros fatores também afetam os processos hidrológicos, como: idade dos 

indivíduos, que influencia as taxas de evapotranspiração e interceptação, afetando 

principalmente as vazões mínimas (ALMEIDA et al., 2007); os diferentes manejos 

realizados durante o ciclo do eucalipto: pré-plantio, crescimento, colheita 

(JOHNSON, 1998); e também a localização da floresta na bacia hidrográfica 

(VERTESSY; ZHANG; DAWES, 2002). 

De uma forma geral, o balanço hídrico representa quantitativamente as 

entradas e saídas de água, durante um período de tempo determinado, em uma 

bacia hidrográfica específica, e a equação simplificada que descreve o balanço 

hídrico está representada na eq. (1) (SWANSON et al., 2000).  
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                  (1) 

onde, 

Q = deflúvio; 

P = precipitação; 

I = interceptação; 

T = transpiração; 

E = evaporação; 

G = recarga da água subterrânea; 

W = retirada de água para consumo; 

R = entrada de água por fontes externas; 

S = variações no armazenamento. 

 

Os componentes do balanço hídrico representam, portanto, os processos que 

ocorrem na bacia e, embora possam ser medidos separadamente, estão 

intimamente ligados (SWANSON et al., 2000). Esta interação entre componentes 

pode ser representada na Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 – Esquema dos hidrológicos que compõem o balanço hídrico em uma bacia hidrográfica 

(adaptado de Swanson et al., 2000). 
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Sabe-se que as bacias hidrográficas com cobertura florestal apresentam 

maiores taxas de evapotranspiração do que, por exemplo, aquelas com cobertura de 

gramíneas, e esta perda de água para a atmosfera afeta a produção de água da 

bacia (ZHANG; DAWES; WALKER, 2001). Portanto, a vegetação tem papel 

fundamental, atuando como fator limitante da evapotranspiração, alterando 

parâmetros deste processo como o albedo (TUCCI; CLARKE, 1997), turbulência do 

vento devido à altura (SHUTTLEWORTH, 1993), e disponibilidade de água por meio 

da ocupação e profundidade do sistema radicular (ZHANG; DAWES; WALKER, 

2001). 

A evaporação do local também atua na retirada da água que foi interceptada 

pela vegetação, sendo que este volume de água retido e posteriormente evaporado 

para a atmosfera é significativo (BRUIJNZEEL, 1990) e está relacionado à perda de 

deflúvio nas bacias florestadas (SWANK, 1968), assim como na redução dos picos 

da vazão (TUCCI, 2009; GRANT et al., 2008), e em última análise na recarga da 

água subterrânea (MAITRE; SCOTT; COLVIN, 1999). O total de água interceptada e 

perdida para a atmosfera é tipicamente de 10 a 30% da precipitação total, e 

depende em parte da capacidade de estoque ou armazenamento da copa, mas 

também da natureza da chuva (SHUTTLEWORTH, 1993). Por isso, o tipo de 

vegetação interfere na taxa de água interceptada, pois diferentes estruturas de folha 

possuem capacidades de armazenamento distintas (TUCCI, 2009), como no caso de 

gramíneas e florestas, sendo que a primeira possui menor taxa de interceptação em 

relação à segunda (SWANSON et al., 2000). 

A água que não foi interceptada passa através da copa da floresta e chega 

até o solo, podendo ser infiltrada, retida em depressões na superfície do solo e 

evaporar antes de infiltrar, ou ainda deixar a área como escoamento superficial 

(SWANSON et al., 2000). As propriedades do solo que influenciam nos processos de 

infiltração e movimento da água no solo são a condutividade hidráulica e a 

capacidade de retenção de água do solo (RAWLS et al., 1993). Solos com cobertura 

florestal possuem, em sua maioria, alta capacidade de infiltração, devido às 

condições propícias relacionadas à presença da floresta, como a abundante 

diversidade de micro e macro fauna do solo, e sistemas de raízes profundas, o que 

caracteriza solos com alta macroporosidade, baixa densidade e alta condutividade 

hidráulica saturada, favorecendo as taxas de infiltração (NEARY et al., 2009). 
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O volume de água que infiltra no solo gera escoamento subsuperficial e 

escoamento base (MOSLEY; McKERCHAR, 1993). A intensidade da chuva que 

excede a taxa de infiltração do solo é definida como escoamento superficial (TUCCI; 

CLARKE, 1997), e representa a lâmina de água que se movimenta pela superfície 

da bacia hidrográfica até o canal (SWANSON et al., 2000). 

Existem duas possíveis razões para que ocorra o escoamento superficial 

(WARD, 1984): a intensidade de chuva pode ser maior do que a capacidade de 

infiltração e com isso há um excesso de água na superfície, denominado de 

escoamento superficial Hortoniano; e a segunda, quando o solo encontra-se 

saturado de água, todos os poros estão ocupados por água, e não há mais espaço 

poroso para que ocorra infiltração há a geração do escoamento superficial de áreas 

saturadas (HEWLETT; HIBBERT, 1967). Entre as características da bacia que 

influenciam os mecanismos de geração do escoamento superficial, os principais são 

a profundidade do solo e o gradiente topográfico, sendo a interação entre este e os 

processos hidrológicos denominada de hidrogeomorfologia da bacia hidrográfica 

(SIEFERT; SANTOS, 2012).  

Em áreas com menor declividade o fluxo de escoamento pode perder energia 

e a água acumular, o que poderá resultar em exfiltração do escoamento sub-

superficial, formando canais intermitentes e aumentando a área que contribui 

diretamente para o escoamento superficial (Figura 1.2) (HEWLETT; HIBBERT, 

1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.2 – Esquema da geração de escoamento superficial de áreas saturadas: hipótese de 

Hewlett; P representa a precipitação, Qo representa o escoamento superficial, Qt 
escoamento sub-superficial, Qg escoamento de base e Qp representa a precipitação 
direta sobre as áreas saturadas (Adaptado de Ward, 1984). 
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A dinâmica espacial de contração e expansão destas áreas no tempo 

caracterizam-na como áreas variáveis de afluência (HEWLETT; HIBBERT, 1967; 

WARD, 1984). Dentre estas, destaca-se a importância das áreas hidrologicamente 

sensíveis, ou seja, aquelas que possuem maior probabilidade de geração de 

escoamento superficial de áreas saturadas, e os efeitos que o manejo e uso do solo 

nestes locais possam ter sobre a qualidade dos recursos hídricos (WALTER et al., 

2000).  

Estas áreas com maior probabilidade de saturação situam-se principalmente 

nas partes baixas do terreno, próximas ao curso da água, mas podem surgir em 

diferentes locais da bacia, e por apresentarem características singulares são 

denominadas zonas ripárias, sendo as florestas ripárias a vegetação localizada 

sobre estas regiões (ZAKIA et al., 2006). 

A presença de cobertura florestal nestas zonas altera os processos 

hidrológicos, principalmente a geração de escoamento, pois influencia nas taxas de 

infiltração e consumo de água (SALEMI et al., 2012). Devido à posição das matas 

ripárias próxima ao canal de drenagem, o sistema radicular tem acesso direto ao 

lençol freático, com água disponível a cobertura vegetal pode aumentar as taxas de 

evapotranspiração, resultando em maiores consumos de água (DUNFORD; 

FLETCHER, 1947).  

Em razão da saturação das áreas mais baixas da bacia – cotas inferiores – o 

escoamento superficial durante os eventos de chuva é maior do que o sub-

superficial (WARD, 1984), o que aumenta o carregamento de solo e contaminantes 

para os canais (BUTTLE, 2002), gerando picos de vazão no curso d’água 

(ABDELNOUR et al., 2011).  

A alta capacidade de infiltração dos solos com cobertura floreta, contribui para 

a diminuição do escoamento superficial, ao mesmo tempo que favorece o 

escoamento subsuperficial, consequentemente nessas bacias com cobertura 

florestal as vazões máximas são moderadas e o escoamento de base prolongado 

(FARLEY; JOBBÁGY; JACKSON, 2005; NEARY et al., 2009). O escoamento 

subsuperficial é ainda favorecido pela presença de macroporos nas camadas do 

solo os quais formam caminhos preferenciais por onde a água escoa (SWANSON et 

al., 2000).  

Já o escoamento base representa o escoamento proveniente do 

armazenamento da água no lençol freático (GORDON et al., 2004), sendo 
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influenciado pelas características físicas da bacia, distribuição do estoque de água 

em canais e aquíferos, evapotranspiração, geomorfologia do solo e canais, zonas 

ripárias e camadas superficiais do solo (PRICE, 2011).  

Os processos de escoamento superficial, subsuperficial e de base geram o 

deflúvio da bacia, ou produção de água, que representa a integração de todos os 

componentes e processos que ocorrem na bacia hidrográfica (MOSLEY; 

McKERCHAR, 1993). A expansão da cobertura vegetal resulta em maiores taxas de 

evapotranspiração e consequentemente diminuição do fluxo base, diferentemente, a 

redução da mesma ocasiona o elevação do deflúvio devido ao aumento do 

escoamento superficial e diminuição da evapotranspiração (BOSCH; HEWLETT, 

1982; GRANT et al., 2008). 

As relações destacadas até o momento representam influências na escala da 

floresta, mas os efeitos das mudanças no uso do solo também dependem de 

características da bacia, como a declividade e profundidades do solo, e das 

características da região, como a distribuição de chuvas e clima (TUCCI; CLARKE, 

1997). Um exemplo disso são as regiões que possuem chuvas concentradas no 

verão, com taxas de evapotranspiração maiores, onde as mudanças na cobertura 

florestal destas regiões, típicas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, tendem a gerar 

maiores impactos (COLLISCHONN, 2001).  

Pelo exposto, pode-se concluir que o ciclo hidrológico é altamente interligado 

e complexo. Modificações em uma parte do sistema afetam diversos outros 

processos, portanto, entender as relações e influências é necessário para o manejo 

adequado dos recursos hídricos (SWANSON et al., 2000). Assim como também é 

necessário conhecer as relações entre cobertura florestal e processos quando se 

busca soluções para atenuar os impactos das florestas plantadas (DEFRIES; 

ESHLEMAN, 2004).  

Uma das possíveis respostas a estas soluções é a utilização de um manejo 

pautado na diminuição dos impactos e aumento da eficiência do uso da água 

(VANCLAY, 2009). Entre os manejos que podem ser realizados estão o aumento do 

ciclo de corte (SCOTT; PRINSLOO, 2008), proteção das áreas mais sensíveis da 

bacia, como aquelas com predominância de escoamento superficial (LIMA et al., 

2012b), escolha de espécies com maior eficiência do uso d’água (FERRAZ et al., 

2013), diminuição da intensidade de plantio (STEDNICK, 1996), mosaico de idade 
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(VERTESSY; ZHANG; DAWES, 2002), e localização da floresta (KALANTARI et al., 

2014). 

No entanto, as respostas hidrológicas decorrentes das mudanças na 

cobertura florestal são extremamente difíceis de medir (HIBBERT, 1967; DEFRIES; 

ESHLEMAN, 2004); somado a isto, as peculiaridades do local, como uso do solo, 

regime de chuvas, tipo de solo e condições geológicas, tornam ainda mais difícil à 

aplicação dos resultados em outros locais (VENKATESH et al., 2014). Buscando 

novas ferramentas para entender os efeitos do manejo em bacias, os modelos 

hidrológicos foram desenvolvidos para entender os processos nas bacias (DANIEL 

et al., 2011), simular cenários e conhecer as consequências antes que mudanças 

sejam, de fato, realizadas (MULETA; NICKLOW, 2005). Neste contexto, um modelo 

chuva-vazão representa a caracterização do ciclo hidrológico por meio de equações 

que tentam representar os processos hidrológicos e gerar respostas de vazão 

relacionadas a uma precipitação, adotando a bacia hidrográfica como unidade 

espacial (VIOLA, 2008).  

Os modelos hidrológicos distribuídos de base conceitual são utilizados em 

muitos casos como ferramentas nas simulações de consequências das mudanças 

no uso do solo (ABBOTT et al., 1986; DANIEL et al., 2011), e entre estas mudanças 

estão os cenários que simulam os impactos da colheita florestal nos processos 

hidrológicos (SEIBERT; MCDONNELL, 2010; ABDELNOUR et al., 2011; 

KALANTARI et al., 2014). Outra utilização dos modelos são as simulações de 

mosaicos do uso do solo, que integram manejos e recursos hídricos (OTT; 

UHLENBROOK, 2004). 

Os modelos hidrológicos distribuídos possuem características que os 

diferenciam na modelagem da mudança do uso solo. A forte base física destes 

modelos é representada na característica de que todos os parâmetros ou constantes 

utilizados nas suas equações podem, teoricamente, ser medidos em campo 

(ABBOTT et al., 1986); outra característica fundamental destes modelos é a 

espacialização dos parâmetros devido à heterogeneidade de alguns processos 

(ABBOTT et al., 1986), como, por exemplo, a precipitação, que pode variar em 

relação à localização e intensidade na bacia (COLLISCHONN, 2001).  

Por outro lado, uma característica indesejável, mas ainda comum dos 

modelos de base física, é a necessidade de calibração dos parâmetros 

(SOROOSHIAN; GUPTA, 2012). Esta etapa requer a disponibilidade de séries 
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temporais longas, as quais nem sempre estão disponíveis (ABBOTT et al., 1986), e 

não assegura ainda boa precisão dos dados calibrados (BEVEN, 2001). 

Os dois principais representantes destes modelos são o “Systeme 

Hydrologique Europeen” (SHE) (ABBOTT et al., 1986) e o TOPMODEL (BEVEN et 

al., 2012). Por apresentarem distribuição espacial e parâmetros de base física, estes 

modelos são geralmente aplicados em bacias pequenas, devido à dificuldade de 

obtenção dos dados (COLLISCHONN, 2001). Dentro destes modelos encontra-se 

também o “Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis” (GSSHA), o qual 

possui as equações de cálculo das camadas saturadas e não saturadas do solo, 

escoamento da água em duas dimensões e simulações de longos períodos 

(DOWNER; OGDEN, 2004; DANIEL et al., 2011). Entretanto, o GSSHA possui a 

limitação de demandar uma grande quantidade de dados e devido aos esquemas 

numéricos característicos do modelo é necessário um poder computacional intensivo 

nas simulações, o que inviabiliza o modelo nas aplicações em bacias maiores 

(BORAH; BERA, 2003). 

As limitações dos modelos hidrológicos distribuídos de base física são 

evidenciadas nas falhas do conhecimento quanto aos processos hidrológicos, e suas 

complexidades dificultam as predições, além de causar incertezas na modelagem 

(BEVEN, 2001; DOWNER, 2007). Um dos entraves destes modelos diz respeito às 

escalas espaciais, pois os processos são calculados em escalas finas e 

extrapolados para escalas grosseiras/amplas (SIVAPALAN et al., 2003), sendo que 

as possíveis soluções deste problema resultam em parametrizações por vezes 

excessivas e geram outros problemas (BEVEN, 1996).  Apesar das limitações, estes 

modelos são ainda uma ferramenta poderosa e necessária para solucionar 

problemas hídricos que envolvem complexos sistemas e interações de processos 

superficiais e subsuperficiais (DANIEL et al., 2011), sendo os avanços na aplicação 

destes modelos e o aumento do poder computacional, peças chaves para a 

simulação de sistemas hidrológicos reais (BEVEN, 2001). 

A utilização das simulações por meio dos modelos hidrológicos distribuídos de 

base conceitual é, portanto, uma ferramenta a ser utilizada no planejamento florestal, 

uma vez que este influencia a hidrologia da bacia e seus impactos precisam ser 

conhecidos e mitigados. Uma vez que as diferentes coberturas florestais podem 

influenciar os processos hidrológicos da bacia (SCOTT; LESCH, 1997), conhecer 

como as variáveis de intensidade e localização do corte podem afetar de diferentes 
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maneiras o consumo de água e a regulação da vazão é essencial (KALANTARI et 

al., 2014). Neste contexto, a colheita em mosaico é uma ferramenta que combina 

tanto a intensidade quanto a configuração espacial do corte, podendo ser uma 

estratégia no planejamento florestal que vise mitigar os impactos quantitativos das 

florestas comerciais na água.   
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 2 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO CORTE RASO SOBRE O REGIME DE VAZÃO 
DE RIACHOS EM ÁREAS DE REFLORESTAMENTO 

 

Resumo 

Com o aumento das áreas ocupadas com florestas plantadas também 
crescem as preocupações acerca do consumo de água por florestas de rápido 
crescimento, principalmente em épocas e regiões nas quais a disponibilidade hídrica 
é baixa. Como resultados das pressões por menor consumo de água novas 
ferramentas e técnicas estão sendo pensadas como alternativas no processo de 
produção, entre estas destaca-se a colheita florestal em mosaico de intensidade 
como uma alternativa na diminuição do consumo de água na região. No entanto, 
antes de implementada é necessário testar e analisar quais os cenários de corte 
melhor atendem as demandas, por isso o presente estudo tem como objetivo 
conhecer como a colheita em mosaico pode ser utilizada para mitigar os impactos na 
produção de água em uma microbacia com cobertura florestal. Para isto utilizou-se 
da curva de permanência da vazão como ferramenta na análise de cenários com 
diferentes intensidades de corte. A simulação dos cenários foi realizada por meio de 
um modelo (FCFC) que simulou a vazão em diferentes intensidades de corte da 
floresta. Os resultados obtidos mostraram que o aumento na intensidade do corte 
raso resulta em aumento nos valores de deflúvio. Os cenários com menores 
porcentagens de corte apresentaram deflúvio abaixo das vazões mínimas de 
referência, consequentemente o corte da floresta aumenta os valores de deflúvio 
acima do recomendado, possibilitando que mais água esteja disponível a jusante da 
microbacia. A curva de permanência é, portanto, uma ferramenta de análise que 
pode ser utilizada para identificar alternativas de corte em mosaico. 

Palavras-chave: Reflorestamento; Vazão mínima; Intensidade de corte; Curva de 
permanência 

 

Abstract 

With the increase of the occupied areas with planted forests, concerns about 
water consumption in fast-growing forests grows, especially in periods and regions 
where water availability is low. Because of pressures to reduce water consumption, 
new tools and techniques are being designed as alternatives in production 
processes, such as the mosaic forest harvesting with intensity. However, prior to 
implementation it is necessary to test and analyze which cut scenarios best serve the 
demands, thus, this study investigated how the mosaic cut can be used to mitigate 
the impact on water production in a watershed with forest cover. For that purpose, 
the flow permanence curve was used as a tool in the analysis of scenarios with 
different cut intensities. The simulation of scenarios was carried out in a model 
(FCFC) that simulated the flow at different intensities of forest cut. The results 
showed that the increase in intensity of clear-cut results in increased values of runoff. 
The scenarios with lower percentages of cuts presented runoff values below the 
minimum reference flows (Q7,10 e Q90), which means that forest cuts increase runoff 
values above recommendation, allowing more water available downstream of the 
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watershed. The permanence curve is, therefore, an analysis tool that could be used 
to identify alternatives of mosaic cut. 

Keywords: Reforestation; Minimum flow; Cut intensity; Flow duration curve 

2.1 Introdução 

A extensão de áreas ocupadas com plantações florestais vem se expandindo 

tanto no Brasil quanto em outras regiões do mundo, tendo destaque às espécies do 

gênero Eucalyptus (LIMA, 2010; ZHANG et al., 2011). O manejo destas plantações 

florestais tem potencial para afetar os recursos hídricos de forma quantitativa 

(SCOTT; LESCH, 1997; LIMA, et al., 2012a) e qualitativa (CAMPBELL; DOEG, 1989; 

CÂMARA; LIMA, 1999), portando possuem um importante papel na conservação dos 

mesmos (CREED et al., 2011; FERRAZ et al., 2013). Com isso, observa-se o 

aumento das preocupações em relação aos impactos das florestas de eucalipto no 

ambiente, especialmente quando se fala em recursos hídricos e consumo de água 

(VOSE et al., 2011; LIMA, et al., 2012b).  

A taxa de evapotranspiração de plantações florestais, na escala de 

microbacias experimentais, tende a ser maior do que plantações de menor porte 

(ZHANG; DAWES; WALKER, 2001; CABRAL et al., 2010), ocasionando uma 

diminuição do rendimento hídrico em termos de deflúvio anual (SCOTT; SMITH, 

1997; CALDER, 2007), como consequência, os impactos hidrológicos das 

plantações florestais são mais perceptíveis (SCOTT, 2005).  

Estas taxas mais elevadas de consumo podem ser explicadas tanto por 

características intrínsecas do gênero, como o profundo sistema radicular 

(CHRISTINA et al., 2011) e a idade (ALMEIDA et al., 2007), mas também devido ao 

clima da região (CALDER, 2007) e ao manejo florestal realizado (BOSCH; 

HEWLETT, 1982). Entre as técnicas de manejos é observado, por exemplo, que a 

intensidade e o regime de corte na colheita florestal influenciam nas taxas de 

consumo de água (ABDELNOUR et al., 2011).  

O plantio e a colheita de uma floresta influenciam o balanço hídrico na escala 

de microbacias de duas formas distintas: quando há redução da cobertura florestal, 

ocorre um aumento no deflúvio anual e, de modo análogo, o aumento da cobertura 

florestal diminui o deflúvio (HIBBERT, 1967; BOSCH; HEWLETT, 1982). 

Os efeitos hidrológicos do manejo florestal podem ser monitorados por meio 

da medição contínua da vazão na escala apropriada, no entanto a maior dificuldade 
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reside em encontrar um método que permita sumarizar e esclarecer as 

características da série temporal da vazão (SMAKHTIN, 2001; BROWN et al., 2013). 

Neste sentido, a curva de permanência do deflúvio (ou vazão) é um dos métodos 

mais utilizados para ilustrar as variações que ocorreram ao longo do tempo 

(SMAKHTIN, 2001), sendo essencial para entender como as alterações na cobertura 

florestal influenciam na distribuição de frequência desta variável (BURT; SWANK, 

1992; BROWN et al., 2005, 2013). 

A curva de permanência permite visualizar, no eixo das ordenadas, a 

representação da variação do valor da vazão, enquanto que o eixo das abscissas 

mostra a porcentagem de tempo em que determinada vazão foi igualada ou 

excedida (BROWN et al., 2006). A forma da curva também indica diversas 

características do regime hídrico. Os valores entre 70 e 99% do tempo, por exemplo, 

são usualmente caracterizados como valores mínimos (SMAKHTIN, 2001), as 

vazões máximas podem ser interpretados na curva como aqueles valores de deflúvio 

que excedem de 1 a 5% do tempo (BROWN et al., 2005). Por meio da curva ainda é 

possível obter os índices de vazão mínima de referência, como o Q90 e Q95 (PYRCE, 

2004). 

Diversos estudos relacionaram as alterações na produção de água em uma 

bacia com as mudanças na cobertura florestal (HIBBERT, 1967; BROWN et al., 

2013). No entanto, os resultados dos efeitos nos processos hidrológicos são obtidos 

apenas após a ocorrência das mudanças. Por outro lado,  métodos que antecipem 

ou simulem as respostas são cada vez mais necessários para o planejamento dos 

recursos hídricos (SAHIN; HALL, 1996). 

Dentro deste contexto, o principal objetivo deste estudo consiste no uso da 

ferramenta da curva de permanência para o entendimento de como a intensidade da 

colheita florestal influencia no deflúvio de uma microbacia, assim como simula 

diferentes intensidades do corte. Como objetivo específico, busca-se identificar 

possíveis limites de cobertura florestal, de modo a mitigar os efeitos das florestas 

plantadas no consumo de água, vazões máximas e períodos de mínima. 

 

2.2 Material e métodos 

2.2.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado na microbacia do ribeirão Tinga, afluente do Córrego 

Potreirinho. O ribeirão Tinga esta localizado na Estação Experimental de Ciências 
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Florestais de Itatinga (EECF – Itatinga), em Itatinga – SP (Figura 2.1). A EECF 

localiza-se na latitude 23°10’ S (-23.05) e longitude 48°40’ W (-48.628). 

 

 
Figura 2.1 - Localização da área de estudo no contexto de São Paulo, dentro da EECF de Itatinga, e 

a microbacia do Tinga 
 

A microbacia possui 85,8 ha cobertos por plantio do gênero Eucaliptus 

(E.grandis, E.Benthamii, E.urograndis, E.citriodora x E.torelliana, E.urograndis x 

E.grandis), Pinus (P.taeda, P.elliotti, P.oocarpa e híbridos) e por vegetação nativa na 

faixa ciliar. A vegetação anterior, E.saligna, foi cortada em 1998, o novo plantio 

ocorreu em 1998-1999, sendo que a mata ciliar manteve-se intacta durante a 

colheita florestal (CÂMARA; LIMA; VIEIRA, 2000). 

Segundo a classificação de Köppen o clima é do tipo mesotérmico úmido, 

com temperaturas médias anuais em torno de 19,9 °C e precipitação média de 1308 

mm. O balanço hídrico do município apresenta um excedente hídrico de 389,8 mm, e 

déficit de 2,4 mm (SENTELHAS et al., 1999). 
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2.2.2 Uso do solo 

O mapa de uso do solo foi baseado em imagens de satélites de alta resolução 

(Google Earth), e posteriores coletas de pontos com GPS sub-métrico Trimble na 

microbacia.  

As áreas foram divididas em talhões de eucalipto, pinus e espécies nativas. 

As estradas foram consideradas como uso do solo. O mapa de uso do solo está 

apresentado na Figura 2.2, e as porcentagens de cada cobertura estão 

representadas na Tabela 2.1. 

Figura 2.2 – Uso do solo na microbacia do ribeirão Tinga 
 

Tabela 2.1 – Classes de uso do solo presentes na microbacia do ribeirão Tinga, assim como as 
respectivas áreas (hectares) de cada uma das classes 

Uso do solo 
Área  

ha % 

Eucalipto 65,3 76,1 

Pinus 7,9 9,2 

Vegetação nativa 8,5 9,9 

Estradas 4,1 4,8 

Total 85,8 100,0 

 

2.2.3 Dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos utilizados foram: radiação líquida (MJ m-2 d-1), 

temperatura do ar (°C), umidade relativa do ar (%) e velocidade do vento (m.s-1). 

Esses foram obtidos da torre de fluxo pertencente ao Programa Cooperativo Eucflux, 
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realizado entre a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), o 

Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF), e outras entidades. A torre foi 

instalada em 2008 e está localizada em uma fazenda da empresa Duratex, em 

Itatinga, SP, distante cerca de 13 km da EECF – Itatinga (IPEF, 2011). Os dados 

obtidos na torre de fluxo encontram-se na escala de 30 minutos. 

Para o cálculo da ETP seguiu-se a equação de Penman-Monteith modificada 

pela FAO (eq. 1) (ALLEN et al., 1998), e foi realizado para uma escala diária. 

ETP  
        (     )   

   
     

      (      )

     (         )
 

 

(1) 
 

onde, 

ETP = evapotranspiração potencial [mm d-1]; 

Rn = radiação líquida da copa [MJ m-2 d-1]; 

G = densidade de fluxo de calor no solo [MJ m-2 d-1]; 

T = temperatura media diária do ar a dois metros de altura [°C]; 

u2 = velocidade do vento media diária a dois metros de altura [m s-1]; 

es = pressão de saturação do vapor média diária [kPa]; 

ea = pressão atual de vapor média diária [kPa]; 

Δ = declividade da curva de pressão de vapor no ponto de T [kPa °C-1], 

   = constante psicrométrica [kPa °C-1]. 

 

Os parâmetros utilizados no cálculo da ETP estão apresentados na Tabela 

2.2.  
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Tabela 2.2 – Parâmetros meteorológicos utilizados no cálculo da ETP (Penman-Monteith-FAO) 

Parâmetros Símbolo Valor Unidade Fonte 

Altitude 
- 850 m Banco de dados 

Calor latente de 
vaporização 

 2.45 MJ kg-1.°C-1 FAO 

Calor específico de 
pressão constante 

cp 1.013 10-3 MJ kg-1.°C-1 FAO 

Taxa do peso 
molecular do vapor 
da água pelo ar seco 

 0,622 - FAO 

Densidade de fluxo 
de calor no solo 

G 0 MJ m-2.d-1 FAO 

Altura acima da 
superfície 

z 22 e 35 m Eucflux 

 

Os demais dados necessários para o cálculo da eq. 1 foram calculados de 

acordo com o relatório 56 da FAO (ALLEN et al., 1998). Os cálculos estão dispostos 

no ANEXO A, equações 2 a 7. 

A densidade de fluxo de calor no solo foi desconsiderada no calculo da ETP, 

pois trabalhou-se na escala diária (ALLEN et al., 1998). 

Os dados de precipitação foram obtidos na Estação Automática da EECF – 

Itatinga, localizada a 1.050 metros do vertedor da microbacia, que conta com um 

pluviógrafo e um datalogger para armazenamento dos dados, os quais possuem 

frequência de leitura a cada 30 minutos. Existe ainda no local do posto pluviométrico 

um pluviômetro de leitura manual, a qual é realizada todo dia na parte da manhã. 

 

2.2.4 Dados hidrológicos 

Os dados hidrológicos de vazão utilizados no estudo foram obtidos no 

Programa de Monitoramento Ambiental em Microbacias (PROMAB), desenvolvido e 

coordenado pelo Laboratório de Hidrologia Florestal (LHF), que monitora a 

microbacia em estudo. 

O PROMAB, criado em 1987, se caracteriza pelo monitoramento de 

microbacias experimentais localizadas em diversas regiões, que englobam 
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plantações de eucalipto e pinus, e microbacias com vegetação nativa. Adotando a 

microbacia como unidade de manejo, o PROMAB realiza medições de parâmetros 

físicos e químicos da água, e da vazão.  

O monitoramento do córrego do Tinga é realizado através de uma estação 

linimétrica que inclui um vertedor do tipo Calha H de 45 cm, um tanque de 

sedimentação e tranquilização de fluxo e um poço tranquilizador. O registro da 

variação da altura da lâmina de água no vertedor (cota) é realizado através de um 

sensor automático de nível (Thalimedes Shaft Enconder, OTT SE200), e 

armazenado em um datalogger acoplado. A frequência de registro da vazão é de 

quinze minutos e os dados brutos obtidos com as medições são repassados ao 

PROMAB e armazenados no sistema de gerenciamento do banco de dados do 

programa. 

A série histórica da microbacia é dividida em dois períodos: de 1991 a 1998 e 

de julho de 2009 até os dias atuais. Para o presente estudo, a série histórica 

utilizada corresponde ao segundo período de monitoramento, entre agosto de 2009 

a junho de 2012. 

Buscando obter uma série de dados sem falhas, foi realizada uma análise de 

regressão entre os dados de vazão e precipitação. Na Tabela 2.3 estão 

apresentados os períodos sem dados, assim como a metodologia utilizada para o 

preenchimento dos dados destes períodos.  
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Tabela 2.3 – Localização dentro da série histórica de períodos nos quais os dados apresentavam 
falhas e sofreram modificações de ajuste (correção) 

Dados 
Período Total de 

dias 
Falhas Correção 

Ano Dias 

Precipitação 

2009 

01 a 17 de agosto 17 Ausência  Correlação 

22 de agosto a 03 de 
setembro 

13 Ausência Correlação 

2010 

19 de abril a 06 de 
maio 

18 Ausência Correlação 

01 a 23 de setembro 23 Ausência Correlação 

30 de novembro a 31 
de dezembro 

32 Ausência Correlação 

2011 01 a 08 de fevereiro 8 Ausência Correlação 

2012 
13 de abril a 30 de 

junho 
79 Ausência Correlação 

Deflúvio 2010 

06 a 25 de janeiro 21 Ausência Regressão 

04 a 24 de fevereiro 20 Ausência Regressão 

06 de junho a 06 de 
julho 

31 Ausência Solver 

 

2.2.5 Avaliação dos efeitos do corte da cobertura florestal 

Para simular os cortes da cobertura floresta na microbacia de interesse foi 

utilizado o método proposto inicialmente por Best et al. (2003) e posteriormente 

utilizado por Brown et al. (2006), baseado na abordagem da desagregação 

(MENDIONDO; TUCCI, 1997; SIVAPALAN et al., 2003). O método consiste em 

relacionar o modelo balanço hídrico médio anual de Zhang, Dawes e Walker (2001) 

com a curva de permanência, por meio da parametrização da última para modelar os 

efeitos que as mudanças na cobertura florestal causam na curva de permanência.  

Na Figura 2.3 é possível observar um esquema dos passos necessários da 

metodologia para relacionar as mudanças da cobertura florestal com as alterações 

na curva de permanência.  
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Figura 2.3 – Esquema dos passos metodológicos utilizados para ajustar a curva de permanência com 

a mudança na cobertura florestal. Fonte: adaptado de Brown et al. (2006) 

Coleta de dados: precipitação, vazão, evapotranspiração 
potencial, porcentagem de cobertura florestal atual e novas 
porcentagens de cobertura florestal 

Passo 1 
Usar o modelo de balanço 
hidrológico médio anual para 
predizer mudanças na produção 
de água a partir da mudança da 
cobertura florestal atual para a 
nova 

Passo 2 
Dividir a vazão observada entre os 
anos hídricos e ajustar a curva de 
permanência parametrizada com 
cada uma das curvas anuais. 
Determinação do slope médio. 
Determinação do exponente 
superior médio 

Passo 3 
Determinar o CTF 
(“cease-to-flow) 
percentil para 
uma nova 
cobertura florestal 

Passo 4 
Estimativa inicial da vazão 
mediana da nova cobertura 
florestal 

Passo 5 
Estimativa inicial do 
exponente inferior 

Passo 6 
Ajustar a mediana para obter o balanço de 
massas. Ajustar o exponente inferior 

Passo 7 
Ajustar a curva de permanência para a 
nova cobertura florestal 
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Baseado nesta metodologia, no presente estudo foi utilizado o modelo “Forest 

Cover Flow Change” (FCFC), versão 1.0.0 (PODGER; FREEBAIM; BROWN, 2005). 

O FCFC é um modelo australiano de simulações dos efeitos de diferentes 

porcentagens de cobertura florestal na curva de permanência da vazão de uma 

microbacia. Foi desenvolvido com dados de microbacias entre 18 e 320 ha de 

diversas regiões como Austrália e África do Sul.  

Neste trabalho adotou-se um período de 11 dias (1% dos dados) com valores 

de deflúvio igual a zero.  

Os cenários de corte simulados foram classificados quanto à porcentagem de 

corte. Foram utilizadas sete porcentagens de corte da cobertura florestal: 10, 20, 25, 

30, 50, 75 e 100 por cento, os dados observados correspondem a 0% de corte na 

microbacia.  

 

2.2.6 Análise de eficiência das simulações 

Para cada ano hídrico testado foram calculadas as estimativas dos 

parâmetros de média, inclinação, vazões máximas e mínimas e o coeficiente de 

correlação das curvas para a análise de como o modelo estava simulando cada ano 

em particular, pois se em algum ano o ajuste da curva não estiver adequado os 

deflúvios gerados devem ser descartados (PODGER; FREEBAIM; BROWN, 2005).  

 

2.2.7 Análise das vazões mínimas 

As curvas de permanência obtidas por meio das simulações de corte foram 

plotadas em comparação com a curva da regionalização da vazão e as vazões 

mínimas de referência, Q90, Q95 e Q7,10, obtidas por meio da Regionalização das 

Variáveis Hidrológicas para o Estado de São Paulo (LIAZI et al., 1988), 

disponibilizado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 

Paulo (DAEE). Com isso buscou-se relacionar as diferenças nos deflúvios dos 

cenários de corte com as vazões mínimas de referência, e identificar as situações 

nas quais o volume de água disponível a jusante estaria abaixo do recomendado. 

Os dados para obtenção da regionalização foram: 

- área da bacia hidrográfica (km²): 0,85 

- Longitude do Meridiano Central: 51° 

- Coordenadas UTM: 743042,162; 7448932,134 



 44 

Para a comparação entre a curva regionalizada e as simuladas, assim como 

para as vazões mínimas de referência (Q90 e Q7,10), foi realizada uma transformação 

de m³/s para mm/dia. 

 

2.3 Resultados 

2.3.1 Série histórica de precipitação e deflúvio 

A série histórica de três anos para vazão e precipitação utilizada pode ser 

visualizada na Figura 2.4, na qual os dados plotados estão em escala diária. Nessa 

estão apresentados os dois anos hídricos da série histórica, sendo o primeiro ano 

hídrico do dia primeiro de novembro de 2009 a 31 de outubro de 2010, e o segundo 

de 01 de novembro de 2010 a 31 de outubro de 2011. Na Figura 2.5 estão 

representadas as curvas de permanência anuais referentes aos anos hídricos 

utilizados. 

Figura 2.4 – Série histórica da microbacia do Tinga para os dados de precipitação e vazão durante 
novembro de 2009 a novembro de 2011 
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Figura 2.5 – Curva de permanência anual do deflúvio obtida por meio dos dados de deflúvio diário da 
microbacia do Tinga para os dois anos hídricos utilizados  

 

A precipitação média anual para a região é de 1322 mm, e para os dois anos 

hídricos utilizados este valor foi de 1496,5 mm, sendo que o primeiro ano hídrico 

apresentou precipitação anual maior do que a média (1648 mm), e o segundo ano 

hídrico apresentou valor anual semelhante à média da região (1345 mm).  

As duas maiores precipitações ocorreram nos meses de janeiro para os dois 

anos, com valores de 500,7 e 416,6 mm para o primeiro e segundo ano, 

respectivamente. Sendo a menor precipitação a do mês de agosto do primeiro ano 

hídrico, com um total mensal de 1,6 mm. 

A diferença de 300 mm na precipitação entre os dados anuais é refletida nos 

valores anuais do deflúvio, 281,9 mm para o primeiro ano hídrico e 234,9 mm para o 

segundo, uma diferença de, aproximadamente, 47 mm entre os anos, sendo o 

primeiro ano aquele que apresentou maiores valores para precipitação e deflúvio.  

Esta diferença entre os anos se reflete tanto nas vazões máximas (o primeiro 

ano hídrico teve máxima de 4,2 mm.dia-1, enquanto no segundo este valor foi de 2,6 

mm.dia-1) quanto nos valores de vazão mínima. Considerando a vazão mínima como 

os valores integrados entre 70-99% do tempo (SMAKHTIN, 2001) o primeiro ano 

hídrico apresenta no deflúvio uma diferença de 5,1 mm em relação ao segundo.  

 

2.3.2 Efeito do ajuste dos dados 

Não foi observada alteração nas curvas de permanência após a substituição 

de 11 dias do deflúvio para valores nulos em relação às máximas (1 a 5% do tempo, 

BROWN et al., 2005) e médias (50% do tempo). No entanto, para o período de 
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mínima (70-99% do tempo) os valores de deflúvio se diferenciam em 2,17 mm. Em 

relação ao deflúvio anual, a diferença entre os valores dos dados originais e aqueles 

com dias de deflúvio nulo foi de 1,6 mm. 

 

2.3.3 Efeito das simulações de corte na curva de permanência 

Os parâmetros de ajuste gerados na simulação da curva de permanência 

encontram-se no ANEXO B. 

A estimativa do parâmetro de coeficiente de correlação para cada ano hídrico 

foi de 0,912 e 0,965, para o primeiro e segundo ano, respectivamente. Os 

parâmetros permitem afirmar que o modelo conseguiu simular o cenário atual de 

maneira satisfatória, podendo ser utilizado para simulações com outros cenários de 

corte. 

Na Figura 2.6a, pode-se visualizar 4 cenários propostos (30%, 50%, 75% e 

100% de corte) e o cenário observado (0% de corte) na curva de permanência do 

deflúvio de forma linear. Na Figura 2.6b é possível visualizar esta situação mais 

detalhadamente (de 0 a 10% do tempo). Em contraste com esta, na Figura 2.7 

encontra-se a curva dos cenários plotadas de forma logarítmica.  
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Figura 2.6 – (a) curva de permanência do deflúvio em formato linear para os quatro cenários de corte 
raso (100%, 75%, 50%, 30%) e no cenário observado (0%); (b) curvas de permanência 
do deflúvio para os quatro cenários simulados para os 10% iniciais de dados 

 

Figura 2.7 - Curva de permanência do deflúvio em formato logarítmica para os quatro cenários de 
corte raso (100%, 75%, 50%, 30%) e no cenário observado (0%) 

 

Quando se observa a curva no seu formato linear (Figura 2.6a), é possível 

notar que os picos do deflúvio apresentam um aumento nos valores à medida que 

ocorre a diminuição da cobertura florestal, sendo os maiores picos do deflúvio na 

curva com 100% de corte (Figura 2.6b). Para os momentos de deflúvio mínimo, a 

curva de permanência no formato logarítmica (Figura 2.7) apresenta diferença entre 

os cenários.  

(b) 

(a) 
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Na Tabela 2.4 estão resumidos os valores de deflúvio encontrados para os 

momentos de máxima e mínimo nos cinco cenários de corte, assim como para o 

dado observado.  

 
Tabela 2.4 – Valores máximos e mínimos obtidos a partir das curvas de permanência do deflúvio nos  

quatro cenários de corte simulados e no observado (Máximos: 1 - 5% do tempo; 
Mínimos: 70 - 99% do tempo) 

  
Deflúvio (mm) 

  

Máximos Mínimos 

 0% 109.18 91.95 

Cenários 
 

30% 136.14 117.28 

50% 154.26 133.22 

75% 176.91 153.15 

100% 199.55 173.09 

Observado (0%) 109.18 94.12 

 

A curva de permanência observada apresenta um deflúvio de, 

aproximadamente, 730 mm para todo o período, e um deflúvio médio anual de 250 

mm. Entre os cenários de corte simulados ocorreram variações da produção de água 

na microbacia, sendo que o deflúvio com 100% de corte apresentou o maior valor, 

1354 mm, o que representa um aumento de 85,1% (623 mm) no deflúvio quando 

comparado com os dados do cenário 0% de corte. Os cenários com cortes de 75, 50 

e 30% tiveram um aumento respectivo de 63,9%, 42,6% e 25,6%, em relação ao 

cenário observado. 

Em relação ao deflúvio médio anual, os valores para os cenários simulados 

100, 75, 50 e 30% foram de 464, 411, 357 e 315 mm/ano respectivamente. Para 

todas as simulações foi observado um aumento na produção média anual de água 

em relação ao cenário atual da microbacia, relação esta que se mostrou crescente à 

medida que se diminui a cobertura florestal (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Valores do deflúvio anual para todas as porcentagens de cobertura florestal simulada, e 
para a cobertura observada (0%) na microbacia do Tinga 

 

2.3.4 Determinação do deflúvio mínimo de referência 

A regionalização da vazão obtida pelo método de (LIAZI et al., 1988) 

apresentou os seguintes parâmetros: 

- Precipitação anual média (mm): 1322,6 

- Região hidrológica: L 

- Região hidrológica (parâmetro C): Z 

 

Para a regionalização calculada (Tabela 2.5) a Q90 e Q95 foram ambas de 0,51 

mm/dia.  
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Tabela 2.5 - Dados obtidos das curvas de permanência do deflúvio regionalizada (DAEE) e simuladas 
para os cenários com corte em 30, 50 e 100%, assim como a vazão mínima de 
referência (Q7,10) para a região calculada pelo DAEE e disponibilizada junto com a curva 
de regionalização 

Probabilidade (%) 
Regionalização 

(mm/dia) 

Q7.10 

(mm) 

Cenários de corte FCFC 

(mm/dia) 

0% 30% 50% 100% 

5 1,63 0,41 1,28 1,60 1,82 2,37 

10 1,42 0,41 1,04 1,31 1,48 1,93 

15 1,22 0,41 0,90 1,13 1,28 1,67 

20 1,22 0,41 0,85 1,07 1,22 1,58 

25 1,12 0,41 0,81 1,01 1,15 1,50 

30 1,02 0,41 0,75 0,95 1,08 1,40 

40 0,91 0,41 0,67 0,84 0,96 1,25 

50 0,81 0,41 0,60 0,75 0,86 1,11 

60 0,71 0,41 0,56 0,70 0,80 1,04 

70 0,71 0,41 0,50 0,63 0,71 0,93 

75 0,61 0,41 0,47 0,59 0,67 0,87 

80 0,61 0,41 0,45 0,57 0,64 0,84 

85 0,61 0,41 0,41 0,52 0,59 0,77 

90 0,51 0,41 0,38 0,48 0,54 0,70 

95 0,51 0,41 0,34 0,43 0,49 0,63 

100 0,41 0,41 0,31 0,40 0,46 0,60 

 

Na Tabela 2.5 é possível perceber que os valores de referência, Q7.10, Q90 e 

Q95 foram diferentes, sendo que o valor de deflúvio para a Q7.10 foi o menor entre os 

citados, evidenciando uma restrição maior dos índices que utilizam a porcentagem 

de tempo para o cálculo dos índices mínimos de referência. Os valores de Q90 e Q95 

foram os mesmo na regionalização da curva. 

Na Figura 2.9 os dados da curva de regionalização estão plotados juntos com 

as curvas de permanência do cenário 0%, 30%, 50% e 100% de corte, assim como 

as vazões mínimas de referência. 
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Figura 2.9 - Curvas de permanência do deflúvio geradas pela Regionalização do DAEE 
(Regionalização), e para os cenários simulados (30%, 50%, 100% de corte) e 
observado (0% de corte), e os deflúvios mínimas de referência Q7.10 e Q90 

 

Na Figura 2.10 estão apresentadas as diferenças entre os valores de deflúvio 

para os cenários em questão a partir do momento em que 50% do tempo o valor do 

deflúvio é igualado ou excedido na microbacia.  

Figura 2.10 – Curvas de permanência do deflúvio em formato logarítmica referentes aos cenários 
simulados de corte (30, 50, 75 e 100%) e o observado (0% de corte) comparadas a 
partir de 60% do tempo em que o deflúvio é igualado ou excedido 
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A curva de regionalização ficou compreendida entre os cenários de 50% e 

30%, sendo que os valores de deflúvio atual (0%) ficam abaixo da curva de 

regionalização, e o cenário de 100% acima. A regionalização é uma estimativa da 

dinâmica da vazão na região, utilizada para regiões que não apresentam medições 

diretas da vazão. Devido a isso, é esperado que apresentasse diferenças do 

encontrado no local, mas, como mostrado, representa uma realidade geral da 

microbacia, condizente com um cenário estimado com uma cobertura florestal entre 

50 e 70% da área. 

Quanto ao deflúvio de referência, Q7.10 e Q90, ambos ficaram acima da curva 

de 0%, após 85% do tempo e 67%, respectivamente, o que evidencia novamente  o 

Q7.10  como o índice menos restritivo entre os estudados. Para o cenário de 100% de 

corte, em nenhum momento o deflúvio ficou abaixo dos índices de referência. Para a 

Q7.10, o cenário de 30% ficou abaixo após, aproximadamente,  98% do tempo, sendo 

que a diferença em 100% do tempo foi de apenas 0,01mm. O mesmo cenário em 

relação a Q90 ficou abaixo antes, após 85% do tempo. O cenário de 50% ficou acima 

da Q7.10 em todos os momentos da curva; no entanto,  para Q90 o mesmo cenário 

apresentou valores de deflúvio abaixo desta referência após 93% do tempo.  

 

2.3.5 Regulação do deflúvio 

Para cada curva de permanência simulada foi estimado o volume necessário 

a ser armazenado para satisfazer a demanda de água pela floresta e não 

ultrapassar os valores mínimos de referência, Q7.10 e Q90. 

Os dados referentes ao volume de deflúvio que ultrapassam ou não as curvas 

geradas encontram-se na Tabela 2.6, onde os valores negativos indicam quando o 

volume de água consumido pela floresta está acima daquele indicado pelos índices 

de referência, enquanto que os valores positivos indicam os cenários em que a curva 

de permanência não fica em nenhum momento abaixo da Q7.10 e Q90. 
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Tabela 2.6 – Déficit e excedente de deflúvio (mm) obtidos pela diferença entre as curvas de 
permanência e os índices de referência (Q7,10 e Q90) para os cenários simulados (10, 
20, 25, 30, 50, 75 e 100% de corte) e observado (0% de corte) 

 Índices de referência 

Cenários de corte 
Q7.10 Q90 

Deflúvio (mm) 

0% -10,6 -27,0 

10% -4,4 -20,8 

20% 0,4 -16,0 

25% 2,8 -13,6 

30% 5,2 -11,1 

50% 14,8 -1,5 

75% 26,8 10,5 

100% 38,9 22,5 

 

Como apresentado na Figura 2.10, os cenários com as menores 

porcentagens de corte ficaram abaixo das vazões de referência Q90 e Q7.10, ou seja, 

em determinados períodos do tempo a água disponível para os usuários a jusante 

da microbacia estava aquém do recomendado. Os dados também corroboram a 

afirmação anterior de que o índice de referência Q90 é mais restritivo que o Q7.10, 

pois o primeiro apresentou valores negativos em 5 dos cenários, assim como no 

observado, enquanto o segundo teve um volume negativo apenas em dois cenários: 

0% e 10%. Para os cenários que apresentam valores negativos no volume 

calculado, pode ser afirmado que o consumo de água pela cobertura florestal é 

maior do que o volume estabelecido pelos índices. 

 

2.4 Discussão 

 Diante dos resultados obtidos nas simulações de corte, é possível notar que 

existe relação entre a diminuição da porcentagem de cobertura florestal na 

microbacia e o aumento nos valores de deflúvio. Esta relação está refletida nas 

curvas de permanências simuladas e visualizada no deslocamento das curvas 

quando se altera a porcentagem de cobertura florestal. As curvas de permanência 

simuladas nos cenários de corte corroboram as discussões a respeito da relação 

produção de água e área com cobertura florestal, resultados estes que vem sendo 

demonstrados desde Hibbert (1967). 

 O corte de 100% da área na microbacia resultou para a bacia de estudo em 

um aumento de 623 mm no deflúvio total (para uma precipitação média anual de 
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1496,5 mm). Sahin e Hall (1996) verificaram que  a mesma porcentagem de corte 

acarretou em um aumento de 178 mm no deflúvio (precipitação média anual maior 

do que 1500 mm). No entanto, considerando-se o deflúvio médio anual, o aumento 

de 250 mm com o corte total da floresta foi menor do aquele encontrado por Brown 

et al. (2005), que constataram um aumento de mais de 300 mm no deflúvio anual 

para o mesmo corte em uma bacia coberta com eucaliptos. Resultados semelhantes 

foram encontrados com o corte total de uma bacia no noroeste dos Estados Unidos, 

que resultou em aumentos de 250 a 300 mm por ano no deflúvio, atribuídos, 

principalmente, às reduções nas taxas de transpiração e interceptação (HORNBECK 

et al., 1993). Em Stednick (1996), o deflúvio aumenta após a colheita florestal na 

área apresentando, no  entanto, variações nos valores em função da localização da 

bacia, com o aumento na produção anual de água para o corte total da floresta 

variando de 250 a 400 mm.  

 Estes resultados mostram que as bacias respondem diferentemente para os 

tratamentos de corte, apresentando uma gama de valores para o deflúvio com o 

corte da floresta (BROWN et al., 2005). Além disso, a comparação dos dados entre 

estudos esbarra na falta de informações sobre as características da bacia e variáveis 

climáticas, principalmente a precipitação (BURT; SWANK, 1992). Como apresentado 

na Figura 2.5, o valor da precipitação anual influencia nas diferenças entre máximas 

e mínimas. Além da influência devido à precipitação, as diferenças encontradas 

entre os estudos podem ser explicadas também em função da localização e 

mecanismos de colheita realizada nas microbacias (STEDNICK, 1996). 

 Apesar dos diferentes valores de deflúvio encontrados nos trabalhos já 

realizados, assim como aqueles obtidos nos cenários simulados no presente estudo, 

todos os dados mostraram a mesma relação entre floresta e deflúvio: a diminuição 

da cobertura florestal aumenta a produção de água (HIBBERT, 1967; BOSCH; 

HEWLETT, 1982; STEDNICK, 1996). Este aumento no deflúvio das bacias pode ser 

explicado como consequência da diminuição da evapotranspiração e da 

interceptação na bacia devido à retirada da floresta (ZHANG; DAWES; WALKER, 

2001), uma vez que as florestas plantadas de rápido crescimento apresentam altas 

taxas de consumo de água (LIMA, et al., 2012).  

 A evapotranspiração esta diretamente relacionada tanto ao tipo de cultura, 

quanto à precipitação do local, como evidenciado em Zhang, Dawes e Walker 

(2001), no qual a “curva de Zhang” relaciona a precipitação e a evapotranspiração 
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em dois tipos de cobertura: gramíneas e florestas. As mudanças na cobertura 

vegetal de uma bacia irão causar menores impactos no deflúvio quando menor for a 

evapotranspiração da vegetação. Assim, os efeitos das alterações da cobertura 

florestal no deflúvio são maiores do que aqueles ocasionados por uma cobertura de 

gramíneas (BOSCH; HEWLETT, 1982; ZHANG; DAWES; WALKER, 2001). Por meio 

desta relação entre floresta, evapotranspiração e água disponível, as mudanças na 

cobertura florestal afetam o deflúvio tanto nos períodos de picos como nos de 

mínimas (BROWN et al., 2005; RODRIGUEZ SUAREZ et al., 2013).  

Com o corte da floresta obteve-se um aumento de quase 90% no fluxo base 

da microbacia (70 a 99% do tempo), o que vem sendo observado em diferentes 

bacias de clima temperado (HORNBECK et al., 1993; BROWN et al., 2005). Para os 

picos ocorreu um aumento de 82,7% com o corte da cobertura florestal. Em Brown et 

al. (2005), os picos aumentaram em 50% e as mínimas em 100% depois da 

conversão de floresta para pastagem, ou seja, o corte da floresta teve maior 

influência relativa nos níveis do fluxo base da microbacia do que no aumento dos 

valores de picos. No entanto, na comparação dos valores absolutos de deflúvio entre 

os cenários, as maiores mudanças ocorreram entre nas máximas. Brown et al. 

(2013) atribuíram estas diferenças principalmente aos processos de 

evapotranspiração e interceptação, sendo os picos influenciados tanto pela 

interceptação, quanto pela transpiração, enquanto o fluxo de base está relacionado 

apenas com as mudanças na transpiração. 

As mudanças relativas nos fluxos da microbacia em função da cobertura 

florestal podem afetar tanto localmente quanto as áreas a jusante (LANE et al., 

2005), portanto especial atenção deve ser tomada no manejo da colheita em regiões 

com baixa disponibilidade hídrica (RODRIGUEZ SUAREZ et al., 2013). Os índices 

hidrológicos derivados a partir das curvas de permanência podem ser utilizados para 

quantificar como o deflúvio é sensível às perturbações humanas (OLDEN; POFF, 

2003), entre estas o plantio de florestas de rápido crescimento. 

 No Brasil, os índices hidrológicos estão diretamente ligados às outorgas de 

uso da água, estas por sua vez estão condicionadas a disponibilidade hídrica da 

bacia, buscando-se sempre a utilização racional e garantia de usos múltiplos do 

recurso (ANA, 2013). Entre estes índices, os índices de referência de vazão mínima 

são utilizados na outorga com objetivo de manutenção do fluxo residual a jusante da 

coleta do recurso (ANA, 2013).  Os índices de Q90 e Q95, vazão com frequência igual 
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ou superior a 90 e 95% da curva de permanência, respectivamente, são comumente 

usados como índices de vazão mínima de referência (PYRCE, 2004). A Agência 

Nacional das Águas (ANA) usualmente adota a Q95 para definição da vazão mínima 

de referência (ANA, 2013). Também o índice da vazão mínima de 7 dias de duração 

e 10 anos de tempo de recorrência (SMAKHTIN, 2001), conhecido como Q7,10, é 

empregado na obtenção da vazão mínima de referência, sendo também utilizado em 

estudos de regularização da qualidade da água, proteção do habitat durante 

períodos de seca e para rios intermitentes (PYRCE, 2004). 

  As florestas plantadas não são enquadradas como usuárias de água 

passíveis de outorga, embora o consumo de água por floretas seja maior do que 

outras culturas quando se pensa na taxa de transpiração destes plantios (ZHANG; 

DAWES; WALKER, 2001). No entanto, mesmo os usos não sujeitos a outorgas não 

estão dispensados das obrigações de manter nos corpos hídricos as vazões 

mínimas de referência à jusante (ANA, 2013).  

 Na microbacia de estudo, a floresta plantada quando presente em toda a 

área estaria consumindo mais água do que a vazão mínima de referência (Tabela 

2.6), o que poderia vir a afetar os recursos hídricos locais e a jusante. Como conciliar 

o consumo da água por plantios florestais com os demais usos da bacia é um dos 

desafios do manejo florestal hidrologicamente sustentável (GONÇALVES et al., 

2013). 

 Em regiões onde o conflito por água é mais acentuado, a diminuição da área 

plantada com floresta pode ser uma ferramenta no manejo das microbacias, visando 

diminuir a evapotranspiração e aumentar a disponibilidade de água da microbacia. 

Outras alternativas para mitigar o impacto negativo das plantações florestais com 

espécies de rápido crescimento incluem as práticas de manejo como, por exemplo, 

os plantios em mosaico, aumento do tempo de rotação, espaçamento de plantio, etc. 

(FERRAZ et al., 2013).  

 De acordo com os dados obtidos no presente estudo, o aumento da área de 

corte mostrou aumento nos valores de deflúvio, corroborando para a ideia de que o 

manejo da colheita florestal em mosaico representa uma alternativa para diminuir o 

consumo de água nas microbacias (FERRAZ et al., 2013). Portanto, o manejo em 

mosaico das áreas plantadas se mostra como estratégia para redução do impacto no 

consumo de água, a fim de manter um equilíbrio social e ambiental nas microbacias. 

 Dentro deste contexto, conhecer a curva de permanência e suas variações 
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devido às mudanças na cobertura florestal é uma estratégia para o planejamento do 

uso do solo nos plantios florestais. A curva de permanência vem sendo utilizada 

como um método para acessar os efeitos das mudanças na cobertura florestal na 

dinâmica dos recursos hídricos (BROWN et al., 2006), e por isso, vem sendo 

empregada no gerenciamento dos recursos hídricos (BROWN et al., 2007).  

 O manejo da colheita florestal tem o potencial de diminuir ou aumentar o 

consumo de água por meio das variações de cobertura florestal. No entanto, outros 

fatores podem interferir neste processo, além da porcentagem de área coberta, 

como a idade (SCOTT; SMITH, 1997; VERTESSY et al., 2001) e a localização das 

áreas com floresta na paisagem da microbacia (HORNBECK et al., 1993). 

  Reconhecer as florestas plantadas como usuárias dos recursos hídricos 

pode ser uma estratégia para mitigar os conflitos pelo uso da água. E a partir desta 

estratégia as ferramentas de modelagem dos efeitos das mudanças de cobertura 

florestal nos processos hidrológicos podem ser utilizadas no auxílio do 

gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. 

 No presente estudo foram realizadas simulações variando a área de 

cobertura florestal, no entanto outras ferramentas podem ser utilizadas com o 

objetivo de entender a relação floresta e água na escala espacial da microbacia. 

 

2.5 Conclusões 

Por meio dos dados simulados nos cenários de corte, pode-se concluir que: 

- maiores porcentagens de corte aumentam o deflúvio, tanto nos períodos de 

máximo quanto de mínimo; 

- as vazões mínimas são relativamente mais afetadas do que as máximas 

pelo consumo de água das florestas; 

- cenários com maiores áreas cobertas com florestas podem apresentar 

deflúvio menores do que os índices mínimos de referência durante uma parte do 

tempo. 

Dentro deste contexto, o estudo mostrou que a curva de permanência é uma 

ferramenta que pode ser utilizada no manejo das florestas plantadas, pois auxilia no 

entendimento da dinâmica do deflúvio, assim como tem a possibilidade de ser 

utilizada em simulações de corte para identificar os limites de área cortada que 

menos impactariam a microbacia e os usuários de água a jusante da mesma. 
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 3 EFEITOS HIDROLÓGICOS DE CONFIGURAÇÕES DE CORTE RASO EM 
FLORESTAS PLANTADAS 

 
Resumo 

O efeito dos reflorestamentos nos recursos hídricos ocorre devido a causas 
intrínsecas e de manejo. As altas taxas de evapotranspiração das florestas com 
espécies de rápido crescimento pertencem ao primeiro grupo de causas, já a 
intensidade de plantio e sistema de colheita são causas que podem ser manejadas 
para mitigar efeitos negativos. Diante disso, o objetivo do estudo foi identificar 
melhores cenários de colheita em mosaico que diminuíssem tanto o consumo de 
água a jusante quanto os efeitos do corte no escoamento direto. Para isto foram 
simulados cenários que variavam em intensidade (30, 50 e 70% de corte) e 
configuração espacial (cotas baixas e altas da microbacia), os efeitos destes foram 
analisados quanto ao escoamento total, pico de vazão e deflúvio dos eventos. A 
altura total precipitada influenciou nas simulações dos cenários tanto de intensidade 
quanto localização. Os cenários com aumento na intensidade do corte diferiram-se 
significativamente do cenário referência nos eventos de lâminas entre quatro e doze 
mm. Quanto à localização do corte, os cenários com corte próximo ao rio resultaram 
em vazões máximas e volumes maiores em relação ao cenário referência do que a 
mesma intensidade de corte nas cotas mais distantes do rio.  Como segundo 
objetivo do estudo buscou-se analisar o efeito da vegetação ripária em um cenário 
de corte raso da cobertura florestal. Para esta análise os resultados obtidos 
mostraram que a presença da vegetação ripária diminuiu os picos de vazão e 
volume dos eventos para lâminas de chuva entre um e doze mm, portanto, a 
vegetação ripária é importante na desaceleração do escoamento superficial em 
chuvas de médio porte. Diante dos resultados pode-se concluir que a intensidade de 
corte influencia na dinâmica do deflúvio e deve ser utilizada como ferramenta para 
mitigar os efeitos da colheita florestal. 

Palavras-chave: Florestas plantadas; Modelagem hidrológica; Mosaico de corte; 
Localização de corte; Pico de vazão 

 
Abstract 

The effect of reforestation on water resources occurs due to both intrinsic 
causes and management practices. The high evapotranspiration rates of forests with 
fast-growing species belong to the group of intrinsic causes, however, the intensity of 
planting and harvesting systems are causes that can be managed to mitigate 
negative effects. Thus, this study aimed to identify the best harvest scenarios in 
mosaic that reduced both the downstream water consumption and the effects of the 
cut on direct flow. For that, scenarios that varied in intensity (30, 50 and 70% of cuts) 
and spatial configuration (downstream and upstream of watershed) were simulated. 
The effects were analyzed regarding the total flow, peak flow and runoff events. The 
size of precipitation event influenced simulations in both scenarios in terms of 
intensity and location. The scenarios with increased intensity of cut differed 
significantly from the reference scenario in the events of precipitation size between 4-
12 mm. Regarding the location, the cut scenarios near the river have resulted in 
maximum flow rates and larger volumes compared to both the reference scenario 
and upstream scenario than the same intensity of cut. The second objective of this 
study was to analyze the effect of riparian vegetation in clear-cutting scenario of 



 64 

forest cover. The results showed that the presence of riparian vegetation decreased 
the peak flow rate and volume of events for precipitation event size between 1-12 
mm. Therefore, the riparian vegetation is important to slow down runoff in mid-sized 
events. The results allow to conclude that the intensity of cuts influence the dynamics 
of runoff and could be used as a tool to mitigate the effects of forest harvesting. 

Keywords: Planted forest; Hydrological model; Clear-cutting in mosaic; Location of 
cut; Peak flow 

 
3.1 Introdução 

Os processos hidrológicos são influenciados diretamente pela cobertura 

florestal da bacia hidrográfica, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa 

(CAMPBELL; DOEG, 1989). Essa influência ocorre principalmente por meio dos 

processos de interceptação e evapotranspiração, que apresentam taxas mais 

elevadas quando comparados a outras vegetações (JOHNSON, 1998; SCOTT, 

2005). Estes processos são ainda mais acentuados nos plantios com espécies de 

rápido crescimento (Eucalyptus e Pinus), devido às elevadas taxas de produtividade 

e evapotranspiração destes gêneros, o que acarreta em diminuição da produção de 

água e da recarga do lenço freático na bacia hidrográfica (MAITRE; SCOTT; 

COLVIN, 1999; DIJK; KEENAN, 2007).  

Outras influências das florestas ocorrem tanto na diminuição do escoamento 

superficial por meio do aumento da rugosidade (KALANTARI et al., 2014), quanto no 

aumento do escoamento subsuperficial devido à maior capacidade de infiltração dos 

solos florestais (NEARY; ICE; JAKCSON, 2009). 

Na escala de microbacias, a colheita florestal atua tanto na configuração 

espacial quanto na área de cobertura, influenciando nas funções hidrológicas e nas 

respostas do pico da vazão e do deflúvio (HARR, 1979; JONES; GRANT, 1996; 

KALANTARI et al., 2014).  

As mudanças nos picos da vazão ocorrem principalmente pela diminuição da 

interceptação e evapotranspiração, alterando, consequentemente, o armazenamento 

de água no solo (GRANT et al., 2008), e o escoamento superficial (KALANTARI et 

al., 2014). O uso do solo nas bacias, portanto, pode influenciar os potenciais 

impactos dos picos de vazão no canal, em especial as implicações biológicas, como 

as mudanças no ambiente aquático e o transporte de sedimentos (HARR, 1979; 

GRANT et al., 2008), mas também os impactos em infraestruturas de drenagem 

(YEO et al., 2004), sendo necessário conhecer por meio de quais mecanismos é 

possível evitar esses danos. 
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A produtividade elevada dos reflorestamentos com espécies de rápido 

crescimento está associada às taxas de evapotranspiração e consumo de água, o 

que pode proporcionar conflitos em alguns lugares (SCOTT, 2005), principalmente 

em regiões nas quais os recursos hídricos já estão sob pressão (CALDER, 2007). 

Diante desse cenário, o manejo florestal se coloca como peça fundamental na 

tentativa de conciliar produção e conservação do serviço ecossistêmico de 

disponibilidade de água a jusante da bacia. 

Portanto, ferramentas que ajudem a entender os efeitos negativos destas 

variáveis são importantes no planejamento tanto da microbacia quanto da região. No 

entanto, medir as alterações que diferentes configurações de colheita poderão ter 

sobre os processos antes de terem sido, de fato, implementadas é um dos 

problemas enfrentados (KALANTARI et al., 2014), tornando necessária a utilização 

de modelos que possam simular estas mudanças (ANDRÉASSIAN, 2004), sendo a 

espacialização dos dados fundamental para nortear as tomadas de decisões (YEO 

et al., 2004).  Por isso, os efeitos da colheita vêm sendo aplicados com modelos 

distribuídos de base física para interpretar e prever os impactos das mudanças no 

uso do solo (XU; YANG, 2010).  

A utilização dos modelos em microbacias surgiu com o intuito de representar 

os processos hidrológicos por meio de inúmeras variáveis (BEVEN, 2001) e se 

desenvolveu como ferramenta para entender os impactos causados nos recursos 

hídricos (COLLISCHONN, 2001), possibilitando simulações de efeitos, geralmente, 

impossíveis de serem mensuráveis em campo. Por isso a ferramenta da modelagem 

hidrológica no manejo florestal deve ser parte fundamental dos planos de manejo 

(DEFRIES; ESHLEMAN, 2004). 

Dentro desse contexto, o principal objetivo do estudo é conhecer a melhor 

configuração de corte que reduza os picos de vazão e aumente o deflúvio, de modo 

a minimizar os danos causados pelo primeiro e aumentar a oferta de água à jusante. 

Como objetivos secundários buscam-se: 

- identificar os efeitos da intensidade de corte e configuração espacial da 

colheita nas respostas hidrológicas; 

- compreender como a manutenção da área de preservação permanente 

atenua os efeitos do corte raso na regulação da vazão. 
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3.2 Material e métodos 

3.2.1 Área de estudo 

O estudo foi conduzido na microbacia do ribeirão do Tinga, a descrição da 

área de estudo, assim como sua localização, encontram-se no Capítulo 2 (item 2.2.1 

Área de estudo). 

 

3.2.2 Uso do solo 

O uso do solo na microbacia, como citado anteriormente (Capítulo 2, item 

2.2.2 Uso do solo), é composto predominantemente por espécies exóticas de rápido 

crescimento, implantadas em talhões para experimentos. 

No entanto, o limite da microbacia utilizado foi diferente daquele apresentado 

na Figura 2.1. Para este estudo a delimitação da microbacia, assim como a rede de 

drenagem, foi obtida a partir do modelo numérico do terreno pelo método automático 

TOPAZ (MARTZ; GARBRECHT, 1992) no software “Watershed Modeling System” 

(WMS), versão 9.1. 

Na Figura 3.1 pode ser visualizado o novo limite da área de estudo, com, 

aproximadamente, 78,6 hectares. Na Tabela 3.1 encontram-se as classes de uso do 

solo discriminadas quanto ao tamanho dentro da microbacia. 

Figura 3.1 – Classes de uso do solo na microbacia de estudo 
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Tabela 3.1 – Classes de uso do solo presentes na microbacia do ribeirão Tinga, assim como as 
respectivas áreas (hectares) de cada uma das classes 

Uso do solo 
Área 

ha % 

Eucalipto 63,1 80,3 

Pinus 4,0 5,1 

Vegetação nativa 7,5 9,5 

Estradas 4,0 5,1 

Total 78,6 

 

Por apresentarem classe de idades diferentes, as áreas plantadas com 

Eucalipto foram divididas em duas idades: maiores e menores do que dez anos. 

Sendo que a estimativa da idade foi realizada da data de plantio até o dia 

31/12/2011 de modo a obter as idades para o ano de 2011. A porcentagem que 

cada classe ocupa na microbacia foi de 66,5 e 33,5% para os talhões com mais de 

10 anos e com menos de 10 anos, respectivamente. 

Os valores para as características de uso do solo como albedo, coeficiente de 

radiação, resistência estomática, coeficiente de interceptação e volume de retenção, 

foram obtidos em literatura para cada classe de uso do solo e encontram-se 

resumidos na Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 – Valores obtidos na literatura para caracterização das classes de uso do solo 
encontradas na microbacia do Tinga 

Processo Parâmetros 

Uso do solo 

Pinus 
Vegetação 

nativa 
Estradas 

Eucalipto 

>10 
anos 

<10 
anos 

E
v
a

p
o
tr

a
n

s
p

ir
a

ç
ã

o
 Albedo 0,10(1) 0,175(2) 0,10(1) 0,11(5) 0,2(1) 

Coeficiente de 
radiação 

0,15(3) 0,24(4) 1,0(9) 0,15(3) 0,15(3) 

Resistência 
estomática  

(s.m-1) 

100(5) 100(5) 200(6) 100(5) 100(5) 

In
te

rc
e
p

ta
ç
ã

o
 

Coeficiente de 
interceptação 
(mm.h-1) 

0,06(7) 0,16(8) 0,001 0,057(10) 0,11(11) 

R
e
te

n
ç
ã

o
 

d
a

 á
g

u
a
 

Volume de 
retenção 
(mm) 

3,5(3) 5,0(3) 1,0(3) 3,5(9) 3,5(9) 

(1) Zhang, Dawes e Walker (1999); (2) Lima (2008); (3) Silva (2012); (4) Spolador,Sanches e Costa 
(2006); (5) Shuttleworth (1993); (6) Collischonn (2001); (7) Lima (1976); (8) Fujieda et al. (1997); (9) 
Downer, Ogden e Byrd (2008); (10) Sacramento Neto (2001); (11) Almeida e Soares (2003). 

 

As características dos diferentes usos do solo, como capacidade de 

armazenamento do dossel, altura da vegetação e rugosidade do solo foram 

calculados com base em equações da literatura (eq. 1 a 3). 

O Índice de Área Foliar (IAF) está relacionado à capacidade de 

armazenamento de água na copa (a), esta pode ser calculada por meio de um 

parâmetro denominado lâmina de interceptação (eq. 1) (WIGMOSTA; VAIL; 

LETTENMAIER, 1994). 

 

        (1) 
 

onde, 

a = capacidade de armazenamento máximo (mm); 
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IAF = índice de área foliar (adimensional); 

α   lâmina de interceptação (mm). 

 

Para o estudo, o parâmetro α foi adotado como 0,2. Os IAFs utilizados estão 

apresentados na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Parâmetros de índice de área foliar (IAF) e lâmina de interceptação (α) encontrados em 

literatura para o cálculo da capacidade de armazenamento em cada uma das classes de 
uso do solo 

Uso do solo IAF Alfa (α) (4) 

Eucalipto > 10 anos 1,6(1) 0,2 

Eucalipto < 10 anos 3,2(2) 0,2 

Pinus 6,0(3) 0,2 

Vegetação nativa 6,0(3) 0,2 

Estradas 1,0(3) 0,2 

(1) Almeida et al. (2007); (2) Cabral et al. (2010); (3) Collischonn (2001); (4) Wigmosta, Vail e 
Lettenmaier (1994). 

 

As alturas dos indivíduos arbóreos encontrados nas classes de uso Pinus e 

vegetação nativa foram obtidas em Silva (2012), 16 e 10 metros, respectivamente. A 

altura para as os talhões de eucalipto foram calculadas com base no trabalho 

realizado por Christina et al. (2011), no qual os autores relacionaram o crescimento 

da floresta em altura (eq. 2) com a idade dos indivíduos. 

 

          (    (             ))       (2) 

 

onde, 

h = altura, em metros; 

idade = idade, em meses. 

 

No trabalho, o índice de rugosidade da superfície de Manning foi baseado nas 

medições realizadas por Lourenção (2006) em vegetação nativa e eucalipto, que 
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foram de 0,3463 e 0,1324, respectivamente.  Para pinus e estradas o índice foi 

calculado de acordo com Mingoti (2012), por meio da eq. (3). 

 

  

 (
    

        

     )

   

  
 

(3) 

   
  
    [(

    
     )   ]

   

       
    

 

onde, 

n = índice de rugosidade (s.m-1/3); 

P2 = 1,651 (polegadas); 

i = declividade média do percurso (pés.pés-1); 

LP = LB = comprimento do percurso (pés); 

IB = declividade média da bacia (%); 

CN = curva número. 

 

A curva número utilizada para pinus e estradas foi 45 e 72 respectivamente, 

ambos pertencem ao grupo hidrológico A (SARTORI; NETO; GENOVEZ, 2005). 

 

3.2.3 Modelos numéricos de elevação 

Foram elaborados três modelos numéricos para a área de estudo, sendo eles: 

Modelo Numérico do Terreno (MNT); Modelo Numérico do Topo Rochoso (MNTR); 

Modelo Numérico do Lençol Freático (MNLF). 

O MNT foi gerado a partir das cartas plani-altimétricas, escala 1:10.000, 

disponibilizadas pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo 

(IGC). Nessas cartas as informações de curva de nível, limite da bacia, rios e pontos 

cotados foram vetorizadas no software ArcGis 9.3 para a área de interesse. Por meio 

do algoritmo de interpolação Topo to Raster, foi gerado um modelo numérico do 

terreno, com resolução espacial de 5 metros. 

A partir do MNT foram gerados os modelos numéricos do topo rochoso e do 

lençol freático. O primeiro passo foi a geração de um raster a partir do MNT que, no 

entanto, variou dentro de uma cota máxima e mínima para cada modelo. 
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A cota mínima do MNLF foi definida como sendo igual à cota do rio e a 

máxima foi baseada em Christina et al. (2011),  no qual os autores mediram o lençol 

freático da EECFI até, aproximadamente, 15 metros, sendo portando 15 metros 

definido como a maior profundidade do MNLF. 

Para o MNRT a máxima foi definida como sendo de 30 metros, baseada no 

dobro da profundidade máxima do lençol freático. Já a cota mínima seguiu a 

espessura mínima para o tipo de solo, no caso Latossolo vermelho, de 2 metros 

(EMBRAPA, 2006). 

A partir desses rasters, e por meio da ferramenta Raster calculator, foram 

realizadas subtrações entre os rasters gerados e o MNT. Como resultado obteve-se 

dois mapas com valores mínimos e máximos de cotas, mas que no entanto 

apresentavam as variações de cota do MNT. 

 

3.2.4 Solos 

Quanto aos solos da microbacia, podem ser classificados como Latossolos 

Vermelho Distrófico e Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico (GONÇALVES, 

2003). O mapa de solo utilizado foi elaborado por Gonçalves (2003), com escala 

1:10.000 e resolução de 5 metros (Figura 3.2). 

Foram realizadas amostragens de solo na microbacia para determinação de 

dois parâmetros: curva de retenção da água e condutividade hidráulica do solo.  

Primeiramente, foi realizada a coleta em campo de oito amostras 

indeformadas do solo em duas profundidades, e posteriormente deu-se a análise em 

laboratório para a obtenção dos parâmetros. 

 A coleta de amostras indeformadas foi realizada em oito pontos da 

microbacia, de modo a abranger o máximo possível as diferentes classes de solo e 

altitude do terreno. Na Figura 3.3 encontra-se ilustrada a localização espacial dos 

pontos amostrados, quatro dos quais se localizam em regiões de maior altitude 

(amostras 3, 4, 6 e 7), e quatro em regiões mais baixas (1, 2, 5 e 8), buscou-se 

também a divisão dos pontos quanto às classes de solo. 

Dois métodos de coleta do solo foram realizados no campo. Para o ensaio da 

curva de retenção foram necessárias coletas com anel volumétrico de dimensões 

4,89 cm de diâmetro e 3,00 cm de altura (Figura 3.4). Em relação ao ensaio de 

condutividade hidráulica, a coleta foi efetuada com trado de Uhland, cujo anel possui 

diâmetro de 6,95 cm e altura de 7,10 cm (Figura 3.5). 
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Figura 3.2 - Mapa das classes de tipo de solo na microbacia do ribeirão Tinga (Fonte: Gonçalves, 
2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3 - Localização dos pontos onde foi realizada a coleta de amostras indeformadas para 

análise de parâmetros físicos dos solos (LVd – 1: Latossolo Vermelho Distrófico típico; 
LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico) 
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Figura 3.4 - Amostragem em campo de amostras indeformadas em duas profundidades (15 e 45 cm) 
para ensaio da curva de retenção da água no solo com anel volumétrico de dimensões 
4,89 cm de diâmetro e 3,00 cm de altura 

Figura 3.5 - Amostragem em campo de amostras indeformadas em duas profundidades (15 e 45 cm) 
com trado de Uhland (cujo anel possui diâmetro de 6,95 cm e altura de 7,10 cm) para 
ensaio da análise de condutividade hidráulica  

 

Em cada um dos oito pontos a coleta foi realizada em duas profundidades: 15 

e 35 cm. Totalizando um total de 4 amostras por ponto, e 32 amostras em toda a 

microbacia. As amostras foram analisadas e processadas no Laboratório de 

Hidráulica do Departamento de Biossistema da ESALQ/USP. Os testes em 

laboratório seguem o método de Libardi (2005), em que as amostras foram 

colocadas em funis de Haines e saturadas com água deionizada por 24 horas e, 

posteriormente, levadas para câmara de Richards para obtenção da curva de 

retenção (Figura 3.6). Para a obtenção dos dados de condutividade hidráulica foi 

realizado o método de permeâmetro de carga constante (Figura 3.7) (LIBARDI, 

2005). 
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Figura 3.6 - Etapas de análise das amostras em laboratório para a construção da curva de retenção 
da água no solo por meio de saturação das amostras e posterior aplicação de pressão 
em câmara de Richards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7 - Etapas de análise em laboratório das amostras coletadas em campo para ensaio de 
condutividade hidráulica do solo por meio do permeâmetro de carga constante 

 

Os dados obtidos no laboratório foram ajustados ao modelo de Brooks e 

Corey (1964) utilizando o software Soil Water Retention Curve, versão 3.0 beta, 

desenvolvido por Dourado-Neto et al. (2000), para a determinação dos parâmetros 

de solo.  

Os dados da camada com profundidade de 15 cm foram utilizados para as 

rotinas de cálculo do processo de infiltração da água na zona não saturada. Para a 

movimentação da água na zona saturada não foram mensurados dados no campo, 
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portanto, foram utilizados os dados de condutividade hidráulica (Ks_gw) e porosidade 

total (θs_gw) obtidos nas amostras coletadas na profundidade de 35 cm. 

Para cada ponto amostrado em campo foram definidas manchas 

representativas pelo método dos polígonos de Thiessen, com o intuito de definir 

parâmetros de condutividade e curva de retenção da água para toda a microbacia. 

 

3.2.5 Dados hidrológicos e meteorológicos 

Os dados de precipitação e vazão utilizados fazem parte do banco de dados 

do PROMAB, e estão sendo coletados na microbacia com frequência de registro de 

30 minutos e 15 minutos, respectivamente, como  descrito nos itens 2.2.3 e 2.2.4.  

Os dados meteorológicos foram obtidos na Torre de fluxo (Eucflux), localizada 

a, aproximadamente, 13 km da EECFI, com frequência de registro de 30 minutos, 

como descrito anteriormente no item 2.2.3.  

A cobertura de nuvens é uma variável necessária e não disponível 

diretamente pela torre de fluxo, sendo necessário o cálculo da mesma. Para tal, foi 

empregada a metodologia descrita por Silva (2012), na qual o autor utilizou os dados 

de radiação direta para determinar a porcentagem da cobertura de nuvem, por meio 

da eq. (4) e (5). 

 

                ( )   (   
  
 
)      (4) 

 

onde,  

ni = insolação; 

N = fotoperíodo, em número de horas. 

 

          [     (
 

 
)] (5) 

 

onde, 

Qg = radiação solar diária (W.m-2); 

Qo = radiação solar extraterrestre diária (W.m-2); 

a = 0,25 (SHUTTLEWORTH, 1993) 

b = 0,5 (SHUTTLEWORTH, 1993) 
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3.2.6 Parâmetros do canal de drenagem 

Para o canal de drenagem da microbacia foram definidos parâmetros com 

base em rios de ordem 1 e 2, e baseados naqueles usados por Mingoti (2012): 

 profundidade do canal 0,50m;  

 largura da base 0,50m;  

 inclinação lateral 2,00H:1V; 

 formato trapezoidal.  

 

O coeficiente de Manning utilizado para o trecho do canal foi baseado em 

Chow (1959), em que o intervalo para rios limpos e retilíneos com vegetação é de 

0,030 – 0,040; neste trabalho foi utilizado um coeficiente de 0,035 para o cálculo do 

escoamento na calha do rio. 

 

3.2.7 Simulações dos efeitos do corte em mosaico 

As simulações dos eventos chuva/vazão foram realizadas por meio do modelo 

hidrológico distribuído de base conceitual “Gridded Surface Subsurface Hydrological 

Analysis” (GSSHA), versão 5.71, por meio da plataforma “Watershed Modeling 

System” (WMS), versão 9.1. 

 

3.2.7.1 Histórico 

O modelo GSSHA é uma reformulação do Two-dimention physically-based 

rainfall-runoff model (CASC2D), desenvolvido por Julien, Saghafian e Ogden (1995), 

sendo que a grande diferença entre os dois é a simulação de processos em bacias 

não hortonianas, possibilitando a inclusão de processos contínuos (DOWNER; 

OGDEN; BYRD, 2008). A nova formulação permitiu simular a geração do deflúvio a 

partir do escoamento superficial, das zonas saturadas, exfiltração e fluxo base do 

lençol freático (DOWNER, 2002).   

 

3.2.7.2 Formulação do modelo 

O GSSHA é um modelo hidrológico de base conceitual, com parâmetros 

distribuídos em grid uniforme, que simula respostas hidrológicas da bacia a partir de 

informações hidro meteorológicas (DOWNER; OGDEN; BYRD, 2008).  
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Os processos são calculados antes, durante e depois dos eventos de 

precipitação para cada célula do “grid” e as respostas integradas destas células 

produzem a reposta da bacia (DOWNER; OGDEN; BYRD, 2008).  

 Os principais componentes do modelo são: precipitação, acumulação de 

neve, interceptação, infiltração, evapotranspiração, retenção de água na superfície, 

escoamento superficial, fluxo no canal, fluxo da zona não saturada e saturada, 

transporte e deposição de sedimentos, e fluxo de sedimentos no canal (DOWNER; 

OGDEN; BYRD, 2008).   

 

3.2.7.3 Processos simulados 

Os processos simulados pelo GSSHA e os dados de entrada necessários 

estão apresentados no ANEXO B. Os métodos e técnicas de aproximação utilizados 

neste trabalho para os referidos processos encontram-se no ANEXO C. 

A variável de precipitação foi inserida no modelo a partir de um único ponto 

representando o posto meteorológico da EECFI, por isso não foram utilizados os 

métodos disponíveis para distribuição da chuva.  

A seguir estão detalhados os processos simulados neste estudo, assim como 

os métodos utilizados pelo modelo para o cálculo. 

 

3.2.7.4 Interceptação 

A interceptação modelada pelo GSSHA segue um modelo empírico de duas 

variáveis, como apresentado na eq. (6) de acordo com Mingoti (2012): 

 

     a   b.P  (6) 

 

 onde, 

SI = lâmina interceptada (mm); 

a = capacidade de armazenamento (mm); 

b = coeficiente de interceptação (adimensional); 

P = lâmina de chuva (mm).  

  

A chuva interceptada inicialmente pela copa é calculada pelo modelo por meio 

dos parâmetros de capacidade de armazenamento, já a fração de chuva retida como 
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água interceptada depois de satisfazer a capacidade de armazenamento é 

especificada por meio do coeficiente de interceptação (DOWNER; OGDEN; BYRD, 

2008). 

  

3.2.7.5 Evapotranspiração 

No presente estudo a ETP foi calculada pelo método de Penman-Monteith 

(MONTEITH, 1965), apresentada na eq. (7), que é um dos modelos disponíveis mais 

avançados para predições de evaporação e transpiração de áreas com vegetação 

(SHUTTLEWORTH, 1993).  
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(7) 

onde, 
 
ETP = evapotranspiração potencial [mm.s-1]; 

  = calor latente de evaporação da água [2,50036 MJ.kg-1]; 

Δ = declividade da curva de pressão de vapor no ponto de T [kPa.°C-1]; 

Rn = radiação líquida [w.m-2]; 

ρa = densidade do ar seco [kg.m3]; 

cp = calor específico do ar (1,013 MJ.kg-1.°C-1]; 

ra   resistência aerodinâmica para o transporte do vapor d’água da superfície 

do nível de referência, 2 metros [s.m-1]; 

ei = pressão de saturação do vapor [kPa]; 

e = pressão parcial de vapor [kPa]; 

   = constante psicométrica [kPa °C-1]; 

rc = resistência do dossel ao transporte da água de alguma região dentro ou 

abaixo da superfície evaporante para a superfície propriamente dita ou 

resistência estomática das folhas [s.m-1]. 

 

Para os cálculos dos parâmetros  , Δ, ra e Rn o GSSHA utiliza as equações 

apresentadas no ANEXO D. 
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3.2.7.6 Infiltração na zona não saturada 

No modelo GSSHA existem quatro métodos para a simulação do processo de 

infiltração na zona não saturada: equação de Richards (ER), “Green & Ampt (GA) 

tradicional”, “GA multi-camadas”, e GA com redistribuição (GAR) (DOWNER; 

OGDEN; BYRD, 2008). 

No presente estudo foi utilizado o método GAR, uma vez que simulações de 

longos e contínuos períodos são necessárias. Para bacias nas quais o fluxo 

hortoniano não é o predominante, a ER é mais indicada, no entanto para texturas de 

solos finas o método GAR apresenta uma boa aproximação com a solução obtida 

com a equação de Richard e pode ser utilizadas em bacias não hortonianas 

(OGDEN; SAGHAFIAN, 1997). 

A técnica de infiltração GAR utilizada pelo GSSHA é baseada em Ogden e 

Saghafian (1997), na qual a redistribuição da água no solo ocorre durante o período 

de hiato de precipitação, ou seja, nos momentos de intervalos entre os eventos. Este 

período de hiato se inicia quando após o evento a taxa de precipitação é menor do 

que a condutividade hidráulica saturada do solo, e toda a água do evento foi 

infiltrada, e a redistribuição da água no solo se inicia. A eq. (8) representa a base da 

GAR. 

 

   
  

 
 

 
[    (  )  ( (  )  

   (     )

 
)] (8) 

 

onde, 

θ0 = umidade do solo acima da frente de molhamento; 

Ks = condutividade hidráulica do solo saturado; 

θi = umidade do solo abaixo da frente de molhamento (inicial); 

Z = profundidade da frente de molhamento (m) 

rh = taxa de entrada de água na superfície do solo durante a redistribuição de 

água no solo; 

G(θi,θo) = valor efetivo do potencial de capilaridade na frente de redistribuição 

de água (m) . 

 

Durante o período sem chuva a umidade no solo (θ0) torna-se menor do que a 

umidade natural de saturação do solo (θe), a formulação assume que a frente de 
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molhamento percorre a zona não saturada devido as ações de capilaridade e 

gravidade, e à medida que esta profundidade aumenta durante a redistribuição a 

umidade ao longo do perfil decresce uniformemente, resultando assim em uma 

forma retangular do perfil de água no solo (Figura 3.8) (OGDEN; SAGHAFIAN, 

1997). 

Figura 3.8 – Esboço mostrando um perfil de água no solo submetido à redistribuição GAR. (Fonte: 
Ogden e Seghafian, 1997) 

 

3.2.7.7 Escoamento e amortecimento no canal  

No modelo GSSHA o cálculo de escoamento e amortecimento na calha é 

descrito em Downer (2002), no qual a vazão entre duas células na direção 

longitudinal (x), Qi-1/2 e Qi+1/2 (m³.s-1), é calculada usando a equação de Manning, 

como apresentado na eq. (9): 

 

     ⁄
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 )  ⁄ (      ⁄
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  ⁄
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onde, 

n = coeficiente de rugosidade de Manning (s.m-1/3); 

A = área molhada (m²); 

R = raio hidráulico (m); 

Sf = declividade de fricção (m.m-1). 

 

A declividade de fricção por sua vez é calculada com base na eq. (10), 

também para a direção x: 
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      ⁄
        ⁄  

    
    

 

  
 (10) 

 

onde, 

S0 = declividade da superfície na direção longitudinal x (m.m-1); 

d = profundidade d (m); 

t = tempo (s). 

 

A direção do escoamento é determinada em cada vértice do corpo d’água, 

devido a possíveis valores negativos de vazão durante o início da chuva, portanto o 

volume total escoado é calculado em cada nó (eq. 11). 

 

  
       

    (    
               

           ⁄
       ⁄

 ) (11) 

 

onde, 

Vi = volume total escoado no nó i (m³); 

qlat = total de escoamento na superfície das células vizinhas ao segmento de 

reta (m².s-1); 

qrecharge = resultado de troca entre escoamento subterrâneo (LF) e o canal 

(m².s-1); 

Δx = extensão do segmento de reta (m); 

Qi-1/2 = vazão do vértice anterior (m³.s-1); 

Qi+1/2 = vazão do vértice posterior (m³.s-1). 

 

3.2.7.8 Escoamento superficial 

O método de Alternating Direction Explicit (ADE) (DOWNER, 2002), que foi 

utilizado neste trabalho para o cálculo do escoamento superficial, usa a técnica 

conhecida como up-gradient difference para o cálculo do escoamento na direção 

montante - jusante, apresentada na eq. (12).  
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No método ADE para simular o processo de escoamento primeiramente são 

calculadas as vazões na direção latitudinal (x) e então as lâminas de escoamento na 

mesma direção, eq. (13) e (14), respectivamente. Posteriormente os mesmo cálculos 

são realizados agora para a direção longitudinal (y), eq. (15) e (16), respectivamente. 

 

   
   

 

 
(   
 )
  ⁄
(    
 )

  ⁄
 (13) 

 

onde, 

p = vazão na direção x em cada célula ij; 
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 ) (14) 

 

onde, 

d = lâmina na direção x em cada célula ij (m) 
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onde, 

q = vazão na direção y em cada célula ij; 

 

   
       

     
 
  

  
(      
     

    
     

) (16) 

 

onde, 

d = lâmina na direção y em cada célula ij (m) 

 

Os processos de evaporação direta, infiltração e exfiltração são calculados 

antes do processo de escoamento (DOWNER; OGDEN; BYRD, 2008). 
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3.2.7.9 Escoamento subterrâneo 

No escoamento subterrâneo em duas dimensões o modelo GSSHA assume 

que a transmissividade pode ser expressa pela condutividade hidráulica saturada da 

zona saturada (Ks_gw) e a porosidade total da zona saturada (θs_gw), portanto, a 

equação controle passa a ser a eq. (17).  

 

 

  
(          
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)   
    
  

  (     ) (17) 

 

 onde, 

 Ews = altitude da superfície da água (m); 

 S = termo de armazenamento (adimensional); 

 F = fluxos de entradas e saídas (m.s-1). 

 

3.2.7.10 Intervalos de processamento 

Neste estudo foi utilizado um intervalo de 30 minutos para os eventos de 

precipitação, 300 segundos para a zona saturada e 10 segundos para o 

processamento global. Sendo que para a definição do último foi necessário 

contabilizar o tempo de processamento que o modelo levaria para intervalos mais 

refinados. O modelo possibilita ao usuário definir os intervalos de processamento 

global e na zona saturada, no entanto para os processos de evapotranspiração o 

intervalo é fixo de 1 hora (DOWNER; OGDEN; BYRD, 2008). 

 

3.2.7.11 Distribuição das células de processamento 

Para a distribuição espacial dos parâmetros foi utilizado mapas de grade 

(grid), nos quais cada célula do grid possui valores de parâmetros especificados 

pelos mapas de uso do solo e tipo de solo (DOWNER; OGDEN; BYRD, 2008). Para 

este estudo o tamanho da célula utilizada foi de 5 por 5 metros, pois optou-se por 

manter o mesmo tamanho utilizado no MNT. O total de células ativas na microbacia 

foi, portanto, 46.800. 

 

3.2.8 Calibração e validação 

No presente estudo o processo de calibração utilizado foi o manual. Os 

períodos utilizados para os processos foram: 



 84 

- janeiro de 2011 a abril de 2011 para a calibração do modelo; 

- janeiro de 2012 a abril de 2012 para a validação do modelo. 

 

Em ambos os processos, os três meses antes do período descrito foram 

simulados, para o “aquecimento” do modelo. Os dados resultantes destes meses 

foram descartados. Foi também realizada uma simulação de um ano anterior para 

estabelecer o nível inicial do lençol freático a ser utilizado nas etapas de calibração, 

validação e simulação, como recomendado por Dower (2002). 

O período de calibração foi de 120 dias, o qual apresenta um volume final de 

816,07 mm de precipitação, com precipitação máxima de 30,59 mm; o deflúvio do 

período foi de 91,9 mm, o que corresponde a 11,3% da precipitação total do período 

de calibração. 

Os parâmetros calibrados se concentraram na zona saturada do solo, pois 

neste local os dados estimados inicialmente não correspondiam a uma medição in 

situ. Portanto, foram calibrados os oito parâmetros de condutividade hidráulica 

saturada da zona saturada (Ks_gw). 

O período de validação do modelo foi de 121 dias, o que abrange um total de 

689,81 mm de precipitação total, sendo que a precipitação máxima durante o 

período foi de 30,88 mm. O deflúvio durante o período foi de 77,00 mm, 

representando um total de 11,16% da precipitação. 

 

3.2.8.1 Avaliação de eficiência do modelo 

Foram analisadas as médias diárias do período simulado e observado para a 

avaliação do desempenho do modelo. Para esta avaliação foram utilizados seis 

índices de eficiência, a saber: coeficiente de determinação de Bravais-Pearson (R²) 

(LEGATES; MCCABE JR, 1999); coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS) (NASH; 

SUTCLIFFE, 1970); coeficiente dos logaritmos das vazões de Nasch-Sutcliffe 

(CNS_log) (KRAUSE et al., 2005); índice de Willmot “d” (KRAUSE et al., 2005); e a 

porcentagem de viés (PBIAS).  

As equações utilizadas nos cálculos encontram-se no APÊNDICE D. 

O ajuste do modelo teve como objetivo maximizar os coeficientes de 

eficiência. O coeficiente de determinação (R²) varia de 0 a 1, e explica quanto da 

dispersão observada é explicada pela predita (KRAUSE et al., 2005), sendo que 
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apresenta maior sensibilidade a pontos extremos (outliers) (LEGATES; MCCABE JR, 

1999). 

O CNS pode variar de 1 a menos infinito, e é influenciado principalmente pelas 

vazões máximas, proporcionando um bom ajuste dos picos para resultados próximos 

a 1 (COLLISCHONN, 2001). No entanto, não é muito sensível durante as vazões 

mínimas, subestimando o desempenho do modelo nestes períodos (KRAUSE et al., 

2005). Diferentemente do CNS, o logaritmo das vazões do coeficiente de Nasch-

Sutcliffe (CNS_LOG) sofre maior influência dos períodos de mínima, apresentando 

melhor ajuste (próximo a 1) quando o modelo simula adequadamente as vazões 

mínimas (COLLISCHONN, 2001).  

A porcentagem de viés, PBIAS, estima à tendência média dos dados 

simulados apresentarem valores de vazão maiores ou menores do que os 

observados; valores positivos indicam uma subestimativa e valores negativos 

representam uma superestimava dos dados, sendo o valor zero considerado ótimo 

(GUPTA et al., 1999). Finalmente, o índice “d” apresenta variação similar ao R², de 0 

a 1 (ajuste perfeito). 

Para a determinação da eficiência do modelo os valores de CNS > 0,75 são 

considerados muito bons, para os valores 0,65 < CNS < 0,75 o modelo é considerado 

bom, entre 0,50 < CNS < 0,65 a classificação é de satisfatório, abaixo destes valores 

o modelo não é recomendado para simulações (MORIASI et al., 2007). Para os 

valores de R² acima de 0,5 o modelo pode ser considerado aceitável (MORIASI et 

al., 2007). 

Para o valor de PBIAS, o modelo é considerado muito bom com valores 

menores do que 10%, bom para valores entre 10 e 15%, satisfatório quando os 

valores situam-se entre 15 e 25%, acima de 25% a simulação é classificada como 

insatisfatória e o modelo não deve ser utilizado (MORIASI et al., 2007). 

Além dos coeficientes citados, foi utilizada a análise gráfica das simulações 

por meio do hidrograma simulado, pois as ferramentas gráficas são essenciais para 

uma avaliação adequada do modelo (LEGATES; MCCABE JR, 1999). 

 
3.2.9 Cenários de corte 

Foram realizadas simulações de corte em nove cenários, esses variaram em 

função da porcentagem de corte da cobertura florestal e localização desta em 

relação ao riacho. As porcentagens de corte foram: 30, 50, 70 e 100%. As 
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localizações de corte foram: próximas (Figura 3.9) e distantes do rio (Figura 3.10), e 

aleatório na microbacia (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Cenários de corte com localização próxima ao riacho (cotas baixas) em três 
porcentagens: (a) 30%; (b) 50%; (c) 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - Cenários de corte com localização afastadas do riacho (cotas altas) em três 
porcentagens: (a) 30%; (b) 50%; (c) 70%. 

Figura 3.11 - Cenários de corte com localização aleatória dentro da microbacia em três porcentagens: 
(a) 30%; (b) 50%; (c) 70%. 

(a) (b) (c) 

(b) (c) (a) 

(b) 
(a) (c) 
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Os cenários aleatórios foram dimensionados de acordo com a unidade de 

manejo florestal da área (talhões), de modo a representarem áreas viáveis de corte 

na microbacia. Os talhões a serem cortados foram selecionados aleatoriamente no 

software Microsoft Excel. 

A fim de se testar o efeito da mata ripária na atenuação dos efeitos da 

colheita em área total, dois cenários foram propostos para 100% de corte da 

cobertura: com mata ripária ao redor do rio (Figura 3.12a) e sem mata ripária ao 

redor do rio (Figura 3.12b).  Sabe-se que o termo “zona ripária” refere-se não apenas 

as regiões ao redor do rio, sendo esta apenas uma das zonas ripárias, e que sua 

definição depende das características de saturação do solo mais do que da 

localização. No entanto, buscando facilitar à compreensão do texto, nesse estudo 

toda a citação referente à “zona ripária” será considerada como a vegetação nativa 

encontrada ao redor do rio na microbacia. 

Para as simulações os parâmetros utilizados para o uso do solo após o corte 

(área cortada) encontram-se na Tabela 3.4. 

 
Tabela 3.4 – Valores dos parâmetros obtidos em literatura para a classe de uso do solo após o corte 

da floresta, denominada “área cortada” 

Processo Parâmetros 
Uso do solo 

Área cortada 

Evapotranspiração 

Albedo 0,25(1) 

Coeficiente de radiação 1,0(2) 

Resistência estomática (s.m-1) 545,2(3) 

Altura da vegetação (m) - 

Interceptação 
Capacidade de armazenamento (mm) - 

Coeficiente de interceptação (mm.h-1) - 

Retenção da água Volume de retenção (mm) 1,0(4) 

(1) Shuttleworth (1993); (2) Downer, Ogden e Byrd (2008); (3) Correia, Alvalá e Manzi (2004); (4) 
Silva (2012). 

 

O coeficiente de rugosidade também foi calculado com base na eq. 23 

(MINGOTI, 2012), o CN utilizado foi de 77 (USDA-NRCS, 2004). Os parâmetros de 

altura, capacidade de armazenamento e coeficiente de interceptação foram 

considerados desprezíveis para este uso, sendo seus valores menores do que 

0,0001. 
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A análise das simulações dos cenários de corte foram realizadas em relação 

ao cenário referência (Figura 3.13), que consistiu em cobertura florestal total da 

microbacia com Eucalipto (0% de corte) mantendo-se a faixa de zona ripária já 

existente na microbacia com vegetação nativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.12 – Cenários de corte total (100%): (a) com floresta ripária; (b) sem floresta ripária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Cenário utilizado como referência (0% de corte), cobertura total da microbacia com 
florestas de eucalipto mantendo-se a zona ripária com vegetação nativa 

 
3.2.9.1 Simulações hidrológicas dos cenários 

Após a calibração e validação do modelo hidrológico foram realizadas 

simulações de um ano para todos os cenários propostos. Os dados utilizados foram 

obtidos na Torre de fluxo (Eucflux) e abrangem o período de janeiro a dezembro de 

2010.  

 
3.2.9.2 Parâmetros de análise das simulações realizadas 

(a) (b) 
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Durante o período foram simulados 130 eventos, no entanto apenas 72 

destes foram selecionados para análises, pois os três primeiros meses foram 

considerados “aquecimento” do modelo. As informações analisadas resultantes das 

simulações foram: 

- escoamento total (mm) para o período; 

- hidrogramas com dados de vazão (m³.s-1) a cada 30 minutos. 

 

De modo a analisar as alterações provocadas pelos cenários, foram gerados 

parâmetros da hidrógrafa que permitissem a comparação entre os diferentes cortes 

na microbacia, foram eles: vazão máxima relativa e volume relativo. Para o cálculo 

dos parâmetros foi necessário realizar a separação e escolha dos eventos a serem 

utilizados, para o que alguns critérios foram considerados: 

- intervalo de tempo mínimo sem chuva entre eventos de 6 horas (ISTOK; 

BOERSMA, 1986); 

- separação dos eventos de acordo com a altura total precipitada (JONES; 

GRANT, 1996), para tal os dados foram primeiramente ordenados crescentemente 

de acordo com a lâmina de precipitação total, e posteriormente divididos em 

percentis de 25%. 

 

Portanto, ao final da separação, em cada percentil havia 18 eventos, a 

caracterização destes pode ser encontrada no ANEXO E. Uma vez que primeiro 

percentil apresenta chuvas inferiores a 1,00 mm, esse percentil não foi utilizado na 

análise. Os outros três percentis foram utilizados no cálculo dos parâmetros de 

análise e na comparação com o cenário atual. Os testes utilizados para 

comparações entre médias foram ANOVA e Tukey (comparação múltipla de 

médias).  

A vazão máxima relativa foi obtida de acordo com a eq. (18), e o volume 

relativo de acordo com a eq. (19): 

 

       
    
    

 (18) 
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 (19) 

onde, 

      = vazão relativa (adimensional); 

     = vazão máxima simulada do evento selecionado para o cenário em 

análise (m3.s-1); 

     = vazão máxima simulada do evento selecionado para o cenário 

referência (m3.s-1); 

     = volume relativo (adimensional); 

     = volume do evento selecionado para o cenário em análise (m3); 

     = volume do evento selecionado para o cenário referência (m3). 

 
3.2.9.3 Curva de permanência da vazão 

Para cada cenário simulado, os dados de vazão a cada 30 minutos foram 

sumarizados em dados diários e ordenados decrescentemente; posteriormente foi 

realizada a classificação dos mesmos em classes de frequências, obtidas por meio 

da divisão da ordem de cada classe pelo total de registros, de modo a obter a 

porcentagem do tempo em que a vazão é igualada ou excedida (BURT; SWANK, 

1992).   

 

3.3 Resultados 

3.3.1 Caracterização da microbacia 

Os dados obtidos durante o estudo da microbacia correspondem à base 

cartográfica da área, amostragem e caracterização das propriedades físicas do solo,  

e cálculo dos parâmetros de uso do solo. 

Na primeira categoria se enquadram os modelos numéricos de elevação do 

terreno e estão apresentados nas Figuras 3.14. 

O MNT da microbacia de estudo apresenta uma altitude máxima de 852,5 

metros, e uma cota mínima de 794,6 metros, apresentando um amplitude de 57,9 

metros entre os divisores topográficos e o talvegue principal. A variação de altitude 

no MNTR foi de 792,6 a 822,5 metros, enquanto que no MNLF as cotas ficam entre 

794 e 837,5, evidenciando, portanto, que o lençol freático localizou-se entre os dois 

modelos como pretendido. Por meio da diferença entre MNT e MNTR é possível 
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notar ainda que a profundidade mínima do solo foi mantida em 2 metros, de acordo 

com a classificação do solo (EMBRAPA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14 – Modelos numéricos de elevação obtidos para a microbacia do Tinga, onde: (a) Modelo 

numérico de elevação do terreno (MNT); (b) Modelo numérico da profundidade do 
lençol freático (MNLF); (c) e modelo numérico da profundidade do topo rochoso 
(MNTR)  

  

Por meio das amostras coletadas em campo e posterior análise em 

laboratório, foi possível tabelar os dados das curvas de retenção da água no solo e 

da condutividade hidráulica, que estão apresentados nos APÊNDICES A e B, 

respectivamente. Na Figura 3.15 é possível visualizar as unidades homogêneas 

definidas após amostragem na microbacia e utilizadas como mapa de solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 – Unidades homogêneas definidas após amostragem de pontos na microbacia do Tinga 
 

(a) (b) (c) 



 92 

Para o ponto 2 na profundidade A (15 centímetros) não foi possível a 

realização do teste para condutividade hidráulica, pois não houve saturação da 

amostra. Foi, portanto, utilizada uma média aritmética de todas as condutividades na 

primeira camada para este ponto.  

A partir dos valores das curvas de retenção foi possível obter os coeficientes 

de ajuste para cada mancha de solo estabelecida em função das amostras. Estes 

parâmetros estão apresentados no APÊNDICE C. Para o parâmetro de potencial 

matricial na frente de umedecimento (ψf) foram utilizados os valores sugeridos em 

Downer, Ogden e Byrd (2008).  

Na Figura 3.16 é possível visualizar as curvas de retenção obtidas na camada 

A para todas as manchas de solo da microbacia. 

Figura 3.16 – Curva de retenção da água no solo obtidas por meio da amostragem de oito pontos na 
área de estudo (profundidade de 15 cm) 

 

 As curvas de retenção apresentadas na Figura 3.16 ilustram a relação entre a 

umidade do solo em determinado volume em equilíbrio com uma tensão aplicada 

(LIBARDI, 2005).  

Embora as unidades de solo apresentem uma dinâmica semelhante, 

diminuição da umidade à medida que se aumenta a pressão, as características 

texturais de cada amostra diferenciam-se entre si e em relação a media, mesmo com 

amostras pertencentes à mesma classe de solo (Latossolo).  
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 Essa distinção se reflete nos parâmetros de solo utilizados, evidenciando a 

importância da mensuração dos dados em campo, de modo a obter resultados mais 

próximos da realidade observada. 

Os parâmetros calculados para a capacidade de armazenamento da copa, 

altura da vegetação e rugosidade de Manning para a superfície estão apresentados 

na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Parâmetros de uso do solo calculados para as classes de uso do solo presentes na 
microbacia do Tinga 

Uso do solo 
Altura da 

vegetação 
(m) 

Capacidade de 
armazenamento 

(mm) 

Coeficiente de 
rugosidade 

(m.s-1/3) 

Estradas 0,0001 0,001 0,046 

Pinus 16 1,2 0,149 

Nativas 10 1,2 0,346 

Eucalipto>10 anos 24 0,32 0,132 

Eucalipto<10 anos 5 0,65 0,132 

 

3.3.2 Calibração e validação 

O hidrograma final simulado em contraste com o hidrograma dos dados 

observados para o período de calibração está apresentado na Figura 3.17, e para o 

período de validação na Figura 3.18. 
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Figura 3.17 – Hidrograma simulado e observado para o período de calibração do modelo (janeiro a 
abril de 2011) (dados diários) 

 

 
Figura 3.18 – Hidrograma simulado e observado para o período de validação do modelo (janeiro a 

abril de 2012) (dados diários). 

  

Por meio dos hidrogramas apresentados pode-se observar que os dados 

simulados na calibração foram na maior parte do tempo subestimados tanto para as 

vazões máximas quanto para as mínimas nos dois períodos, observa-se também 
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que a dinâmica dos dados observados foi corretamente representada pelos 

simulados. 

Os índices de eficiência obtidos na calibração (Tabela 3.6) também permitem 

afirmar que os dados simulados foram subestimados em 1,94%, uma vez que o 

PBIAS apresentou valores positivos, no entanto para o período de validação o 

PBIAS apresentou valores negativos, indicando uma superestimação de 12,97% no 

modelo, mas ainda considerado bom (MORIASI et al., 2007).  

 

Tabela 3.6 – Índices de eficiência do modelo para o período de calibração e validação 

Índices Calibração Validação 

R² 0,86 0,49 

CNS 0,79 0,29 

CNS_log 0,74 0,11 

d 0,92 0,74 

PBIAS 1,94 -12,97 

 

Os parâmetros obtidos após a calibração e utilizados, portanto, durante as 

simulações encontram-se na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Parâmetros de condutividade hidráulica saturada da zona saturada (Ks_gw) utilizados 
inicialmente e calibrados para as simulações  

Amostras Ks_gw inicial Ks_gw calibrado 

1B 5,24 0,67 

2B 1,04 0,65 

3B 16,82 0,91 

4B 7,59 0,74 

5B 9,38 0,45 

6B 8,15 2,22 

7B 18,12 0,95 

8B 8,06 0,20 

 

3.3.3 Efeito da intensidade e configuração espacial do corte 

Os resultados dos efeitos simulados pelos cenários de corte quanto ao 

escoamento total durante o período simulado encontram-se na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 – Resultados dos escoamentos totais, em valores absolutos (mm) e relativos 
(adimensional), para os cenários de corte raso realizados nas cotas baixas e altas do 
terreno, cenário referência (0% de corte) e cenário com 100% de corte com 
vegetação ripária 

Cenários % corte Escoamento total (mm) 
Escoamento total 

relativo 

Referência 0 180,9 1,0 

Cotas baixas 

30 202.4 1,1 

50 200.3 1,1 

70 209,1 1,2 

Cotas altas 

30 180.2 1.0 

50 183,3 1,0 

70 188,6 1,0 

Aleatório 

30 182,8 1,0 

50 187,1 1,0 

70 183,0 1,0 

Corte raso com 
vegetação ripária 

100 199,5 1,1 

 

Os resultados da Tabela 3.8 mostram que o escoamento total apresenta 

valores maiores quando o corte ocorre nas cotas baixas da microbacia (por exemplo, 

20% de aumento no cenário com corte em 70% de área), em comparação com os 

cenários de corte nas cotas altas e aleatórios, sendo que nestas duas últimas 

configurações de corte os valores foram similares ao cenário referência. 

Ainda analisando a Tabela 3.8 é possível verificar um aumento de 10% no 

escoamento total com o corte raso em área total contra um aumento de 20% quando 

foi cortado 70% da floresta plantada nas cotas baixas. Essa diferença entre os 

cenários também pode ser observada na curva de permanência da vazão para as 

cotas baixas (Figura 3.19), altas (Figura 3.20) e no corte aleatório (Figura 3.21). 

A diferença encontrada entre os deflúvios dos cenários de corte em 100% e 

70% nas cotas baixas também se repete na curva de permanência, onde ainda é 

possível verificar que a curva do cenário de 30% de corte nas costas baixas teve um 

ligeiro aumento em relação ao corte raso, no entanto, apresentou menor deflúvio e 

vazão mínima do que o cenário com 70% de corte. 
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Figura 3.19 – Curva de permanência da vazão para os cenários com corte nas cotas baixas da 
microbacia, cenário referência (0% de corte) e cenário com 100% de corte com 
vegetação ripária ao longo do canal 

Figura 3.20 – Curva de permanência da vazão para os cenários com corte nas cotas altas da 
microbacia, cenário referência (0% de corte) e cenário com 100% de corte com 
vegetação ripária ao longo do canal 
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Figura 3.21 – Curva de permanência da vazão para os cenários com corte aleatório na microbacia, 
cenário referência (0% de corte) e cenário com 100% de corte com vegetação ripária 
ao longo do canal 

 

A configuração espacial de corte nas cotas altas da microbacia apresentou 

efeitos menores do que o corte em 100% da área, ficando as curvas de 

permanências mais próximas ao cenário referência. Para as vazões mínimas a 

intensidade de 70% de corte foi a que apresentou os maiores valores. 

Para os cortes aleatórios as curvas de permanência das intensidades 30%, 

50% e 70% ficaram abaixo daquela obtida no corte total da área (100%), sendo o 

cenário com 70% de corte o que teve vazões mínimas mais elevadas entre as três 

intensidades testadas. 

Na Tabela 3.9 encontram-se os resultados para os testes de médias entre as 

intensidades de corte do cenário aleatório quanto ao pico de vazão e volume 

relativo. 
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Tabela 3.9 – Valores médios relativos de vazão máxima e volume, e diferenças estatísticas entre as 
médias dos três cenários com corte aleatório (30, 50 e 70%) em comparação com o 
cenário referência e com o cenário de corte em 100% da área mantendo-se a vegetação 
ripária, para os três percentis de altura total precipitada analisados (P2 = 1 a 4 mm; P3 = 
4 a 12 mm; P4 = 15 a 84 mm) 

Parâmetros Percentis Referência 
30% de 
corte 

50% de 
corte 

70% de 
corte 

100% de 
corte 

Vazão máxima 
relativa P2 

1,0 b 1,01 b 1,02 ab 1,00 b 1,03 a 

Volume relativo 1,0 b 1,01 b 1,04 b 1,01 b 1,11 a 

Vazão máxima 
relativa P3 

1,0 b 1,10 a 1,11 a 1,00 b 1,07 a 

Volume relativo 1,0 c 1,03 bc 1,04 b 1,01 bc 1,08 a 

Vazão máxima 
relativa P4 

1,0 a 1,22 a 1,23 a 1,06 a 1,15 a 

Volume relativo 1,0 a 1,06 ab 1,08 ab 1,02 ab 1,11 a 

obs: diferentes letras indicam diferença estatística entre cenários (p <   0,05) 

 

Os valores de vazão máxima relativa foram estatisticamente iguais ao cenário 

referência para lâminas de precipitação entre 1,0 e 4,0 mm (P2) e também para as 

maiores lâminas com variações entre 15 e 84 mm (P4), os únicos cenários que 

foram diferentes da referência e iguais ao corte em 100% da área foram o corte de 

30 e 50% para lâminas entre 4 e 12 mm. No último percentil (P4) não foram 

observadas diferenças nem quanto ao cenário com 100% de corte, nem quanto ao 

cenário referência.  

Em relação ao volume relativo, apenas o cenário de 50% de corte no P3 foi 

diferente significativamente do cenário referência, sendo também diferente do 

cenário de 100% de corte; todos os cenários apresentaram diferença estatística do 

corte em 100% da área, a não ser as precipitações maiores do que 15 mm (P4). 

Quanto à localização do corte e os efeitos desta no pico de vazão e volume, 

os resultados estão apresentados na Figura 3.22 para os picos de vazão relativos e 

Figura 3.23 para o volume relativo.  
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Figura 3.22 – Pico de vazão relativo para os cenários de corte nas cotas altas e baixas em três 
intensidades (30, 50 e 70%), cenário referência (0%) e cenário de corte raso (100% 
com vegetação ripária) para os três percentis de altura total precipitada analisados 
(P2 = 1 a 4 mm; P3 = 4 a 12 mm; P4 = 15 a 84 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.23 – Volume relativo para os cenários de corte nas cotas altas e baixas em três intensidades 

(30, 50 e 70%), cenário referência (0%) e cenário de corte raso (100% com vegetação 
ripária) para os três percentis de altura total precipitada analisados (P2 = 1 a 4 mm; P3 
= 4 a 12 mm; P4 = 15 a 84 mm) 
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Por meio dos gráficos apresentados na Figura 3.22 pode-se perceber que o 

corte de 50% das cotas baixas apresentou os maiores valores de vazão máxima 

relativa nos dois últimos percentis, ou seja, para os maiores eventos analisados, no 

entanto, o mesmo cenário não repetiu esta dinâmica para o volume relativo (Figura 

3.23). 

A análise das vazões máximas relativa permite perceber que os valores dos 

cenários com corte perto do rio são superiores aos cenários com corte mais 

afastados do rio, e que em alguns percentis são também superiores ao cenário com 

100% de corte da floresta. A análise estatística das diferenças entre estas médias 

está apresentada na Tabela 3.10. 

 

Tabela 3.10 - Valores médios relativos de vazão máxima e volume, e diferenças estatísticas entre as 
médias dos cenários com configurações de corte nas cotas baixas e altas da 
microbacia em comparação com o cenário referência (0% de corte) e com o cenário de 
corte em 100% da área mantendo-se a vegetação ripária, para os três percentis de 
altura total precipitada analisados (P2 = 1 a 4 mm; P3 = 4 a 12 mm; P4 = 15 a 84 mm) 

Parâme
tros 

Ref. 

30% de corte 50% de corte 70% de corte 
100% de 

corte Cotas 
baixas 

Cotas 
altas 

Cotas 
baixas 

Cotas 
altas 

Cotas 
baixas  

Cotas 
altas 

P2 

Vazão 
máxima 
relativa 

1,0 d 1,10 ab 1,00 d 1,13 a 1,01 d 1,14 a 1,03 cd 1,07 bc 

Volume 
relativo 

1,0 c 1,12 ab 1,00 c 1,11 ab 1,01 c 1,15 a 1,04 bc 1,11 ab 

P3 

Vazão 
máxima 
relativa 

1,0 e 1,15 bc 1,00 e 1,25 a 1,04 de 1,18 b 1,09 cd 1,07 d 

Volume 
relativo 

1,0 d 1,07 ab 1,01 cd 1,08 ab 1,02 cd 1,11 a 1,05 bc 1,08 a 

P4 

Vazão 
máxima 
relativa 

1.0 c 1.20 abc 1.03 bc 1.32 a 1.12 abc 1.22 ab 1.18 abc 1.15 abc 

Volume 
relativo 

1.0 c 1.08 abc 1.03 bc 1.10 ab 1.05 abc 1.12 a 1.08 abc 1.11 ab 

obs: diferentes letras indicam diferença estatística entre cenários (p <   0,05) 

 

Os cenários com corte nas cotas altas da microbacia apresentaram diferenças 

estatísticas nos valores de vazão e volume relativos em relação aos cenários de 
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cotas baixas, as exceções foram para o percentil com lâminas de chuva maiores do 

que 15 mm.  

Em relação ao cenário referência, as configurações de corte nas cotas altas 

da microbacia não apresentou diferenças estatísticas em nenhuma das lâminas de 

chuva analisadas nem para as vazões máximas relativas e nem para o volume 

relativo. No entanto, o cenário de 70% de corte (lâminas entre 4 e 12 mm) não 

apresentou semelhanças com o referência em nenhum dos parâmetros analisados. 

Para os cenários com cortes nas cotas baixas as diferenças em relação ao 

cenário referência foram mais acentuadas, sendo que os cenários de 50 e 70% 

foram diferentes, estatisticamente, em todos os quartis tanto para a vazão máxima 

relativa quanto para o volume relativo; o cenário de 30% por outro lado, só não 

apresentou diferenças no percentil de lâminas maiores (P4) para a vazão máxima e 

volume. 

 

3.3.4 Efeito da retirada da vegetação ripária 

O corte raso da floresta plantada ocasionou um aumento nos valores de 

deflúvio, sendo esses valores maiores no cenário em que a vegetação ripária foi 

suprimida. Houve um aumento de 10% no deflúvio da bacia com o corte total da 

floresta, quando a floresta ripária também foi cortada esse aumento foi de 20%, o 

que também pode ser visualizado nas flutuações diárias (Figura 3.24), que 

aumentaram o fluxo base após o corte da floresta ripária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 – Exemplo de hidrógrafa dos cenários de corte raso (100% da área) com e sem 
vegetação ripária evidenciando a diminuição das flutuações diárias com o corte da 
vegetação ripária (10 dias simulados) 
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Na curva de permanência dos dois cenários com corte em 100% da área é 

possível notar as diferenças entre cenários quanto às vazões máximas e mínimas 

(Figura 3.25). 

Figura 3.25 – Curva de permanência da vazão para o cenários referência (0% de corte) e 100% de 
corte com e sem vegetação ripária, 

 
Na Figura 3.26 e 3.27 estão representadas as vazões máximas relativas e 

volume relativo, respectivamente, em cada um dos percentis de altura total 

precipitada, para os cenários de 100% de corte com e sem floresta ripária. 
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Figura 3.26 – Representação gráfica da vazão máxima relativa para os cenários com 100% de corte 
com e sem vegetação ripária para cada um dos percentis representando a altura total 
precipitada 

Figura 3.27 – Representação gráfica do volume relativo para os cenários com 100% de corte com e 
sem vegetação ripária para cada um dos percentis representando a altura total 
precipitada 

 
Com base na Figura 3.26 pode-se visualizar um aumento da vazão máxima 

relativa em relação ao cenário referência após o corte da floresta, no entanto esse 

aumento foi menor no cenário em que a zona ripária foi mantida com floresta. Em 

relação aos valores relativos de volume (Figura 3.27) o comportamento entre 

cenários foi semelhante aos picos de vazão, ou seja, o corte total da floresta 

aumentou o volume em todos os intervalos de lâminas em relação ao referência, 

sendo que para o cenário sem vegetação ripária esse aumento apresentou valores 

maiores do que o cenário com vegetação ripária. 

As diferenças entre as médias dos cenários estão apresentados na Tabela 

3.11 para cada um dos percentis. 
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Tabela 3.11 – Valores médios relativos de vazão máxima e volume, e diferenças estatísticas entre as 
médias dos cenários com100% de corte com e sem vegetação ripária, e o cenário 
referência (0% de corte), para os três percentis de altura total precipitada (P2 = 1 a 4 
mm; P3 = 4 a 12 mm; P4 = 15 a 84 mm) 

Parâmetros Referência 
100% de corte sem 

vegetação 
100% de corte com 

vegetação 

P2 

Vazão máxima relativa 1,00 b 1,19 a 1,06 b 

Volume relativo 1,00 b 1,21 a 1,09 b 

P3 

Vazão máxima relativa 1,00 c 1,23 a 1,07 b 

Volume relativo 1,00 c 1,22 a 1,08 b 

P4 

Vazão máxima relativa 1,00 a 1,33 a 1,15 a 

Volume relativo 1,00 b 1,28 a 1,11 ab 

obs: diferentes letras indicam diferença estatística entre cenários (p <   0,05) 

 

Como mostrado na Tabela 3.10 os cenários de corte com e sem vegetação 

ripária apresentaram diferenças entre si e entre o cenário referência de acordo com 

a altura total precipitada analisada. O cenário sem a vegetação ripária apresentou 

diferenças estatísticas em relação ao cenário referência para todas as alturas totais 

precipitadaa nos dois parâmetros analisados, com exceção dos eventos com 

lâminas de 12 a 84 mm.. O cenário com vegetação ripária foi, ao contrário do cenário 

sem vegetação, estatisticamente igual ao referência, com exceção do percentil 3 

(lâminas entre 4 e 12 mm). 

 

3.4 Discussão 

 
Os resultados obtidos por meio das simulações com cenários de corte raso 

mostram que a intensidade e a configuração espacial do corte influenciam o deflúvio 

e os parâmetros do hidrograma (pico e volume). No entanto, o efeito do corte está 

relacionado à altura total precipitada, uma vez que foram encontradas diferenças 

significativas entre os cenários de acordo com o total de precipitação analisado. 

O aumento de 20% de deflúvio no cenário de 100% de corte está de acordo 

com o observado por Hibbert (1967) e Kalantari et al. (2014), em que a retirada da 
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cobertura florestal causou aumento da produção de água devido a redução de 

processos como a interceptação, transpiração e evaporação (MAITRE; SCOTT; 

COLVIN, 1999), Abdelnour et al. (2011) observaram um aumento de 29% no deflúvio 

anual com 100% de corte da floresta, Ferraz et al. (2013) obteve 72% de aumento 

para o ano hídrico após o corte na microbacia do Tinga. Esses aumentos no deflúvio 

podem também ser consequências da maior infiltração da água no solo após a 

retirada da cobertura (Kalantari et al., 2014). O deflúvio obtido neste estudo, no 

entanto, não é referente há um ano hídrico.   

Bosch e Hewlett (1982) encontraram um aumento constante no deflúvio anual 

(~45 mm) a cada 10% de área cortada. Na microbacia do Tinga o aumento da 

intensidade de corte também resultou em aumentos lineares do deflúvio, exceto pelo 

cenário de 70% de corte, o qual apresentou resultados inferiores ao de 50% de 

corte. Os resultados destes cenários poderiam ser explicados pela influência nesta 

microbacia de outros processos comandando a geração de deflúvio além da 

evapotranspiração (JONES, 2000), como é o caso de bacias com condições de 

umidade elevada, com  atmosfera saturada, nas quais o processo de transpiração 

não é predominante no balanço hídrico, com isto a intensidade de remoção da 

floresta teria um efeito menor na produção de água (KALANTARI et al., 2014). 

Abdelnour et al. (2011) também citam a localização do corte como uma importante 

variável nos efeitos do deflúvio, principalmente em bacias nas quais o solo e a 

topografia possuem papel principal nos processos hidrológicos. Stednick (1996) 

apresentam uma série de estudos a respeito da intensidade do corte e aumentos no 

deflúvio anual, no entanto, para algumas regiões o aumento do corte da floresta nem 

sempre gerou maiores deflúvios, os autores atribuem estes resultados a fatores 

como localização e tipo da colheita.  

As intensidades de corte apresentaram poucas diferenças nos picos de vazão 

e volume, com resultados semelhantes ao cenário referência nos eventos com 

menores lâminas de chuva, nos maiores eventos de precipitação os valores não 

diferiram estatisticamente do cenário de 100% de corte. Estes resultados ressaltam 

a afirmação anterior de que eventos de precipitação maiores alteram a dinâmica do 

riacho independentemente da cobertura florestal. Os resultados também corroboram 

com Bruijnzeel (1990) que atribuem às florestas o papel de mitigar os efeitos dos 

picos de vazão somente em eventos pequenos, para Calder (2007) as florestas 



 107 

podem ter algum efeito na mitigação dos picos de vazão, no entanto para as 

grandes cheias de estações chuvosas este efeito não é observado.  

Neste estudo, o deflúvio foi maior para cortes próximos ao riacho do que para 

aqueles localizados perto dos divisores topográficos. Abdelnour et al. (2011) 

encontraram uma forte relação entre a geração de escoamento e a distância do 

corte em relação ao riacho, este comportamento poderia ser explicado pela distância 

que a água precisa percorrer até chegar ao exutório da bacia, segundo os autores 

quanto maior este caminho maiores serão as chances da água ser utilizada pelas 

plantas e não chegar ao rio. Os dados de deflúvio obtidos no Tinga para os cortes 

nas cotas altas para todas as intensidades foram semelhantes ao cenário de 

referência, evidenciando novamente que o grau de intensidade do corte não é única 

responsável pelas variações no deflúvio do rio. 

 As unidades homogêneas de solo nas cotas altas da microbacia possuem 

maior condutividade hidráulica em relação aquelas das cotas baixas, o que poderia 

aumentar a infiltração nestes locais para o cenário de 100%. O escoamento 

superficial e subsuperficial das áreas cortadas nas partes altas percorre um caminho 

maior, em oposição aquele percorrido pelos escoamentos gerados em áreas 

cortadas na parte baixa (KALANTARI et al., 2014), o que também poderia aumentar 

a retenção da água no solo. Esta explicação pode ser reforçada ao analisar as 

quantidades de água restantes na microbacia. Ao final da simulação, o cenário de 

corte raso apresentou 10% de água no solo a mais do que o cenário de 70% de 

corte.  

Os picos de vazão dos cenários com corte da floresta nas cotas baixas 

também são maiores, tanto em relação ao cenário referência quanto aos cenários 

com corte nas cotas alta. No entanto, na microbacia do Tinga o cenário com corte de 

50% da área nas cotas baixas apresentou vazões máximas superiores ao cenário 

com corte em 70% da área, com valores que diferiram significativamente apenas 

para os eventos com lâminas entre 4 e 12 mm. Esta diferença entre as intensidades 

pode ser consequência do processo de infiltração na bacia, pois ao invés de 

aumentarem o escoamento superficial devido à retirada de uma maior área de 

floresta as simulações resultaram em maiores taxas de infiltrações, como pode ser 

visto no aumento do volume (Figura 3.23), caracterizando um escoamento 

subsuperficial na microbacia. A baixa relação entre a intensidade de corte e os picos 

de vazão podem ser resultados da falta de parametrização do uso do solo quanto à 
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infiltração, sendo este processo comandado, neste estudo, unicamente pela textura 

do solo, o que poderia ter levado a altas taxas de infiltração com a retirada da 

floresta. 

A diferença entre cotas baixas e altas também ocorre nas vazões mínimas da 

bacia, como mostrado por meio das curvas de permanência. As diferenças entre as 

vazões mínimas das intensidades de corte são menores do que as diferenças 

encontradas nas configurações de corte em uma mesma intensidade, evidenciando 

a importância da localização florestal na topografia da bacia (HARR, 1979). Essa 

importância pode ser exemplificada quando ao comparar os efeitos dos corte de 30 

e 50% nas cotas altas com o cenário referência não se percebe diferenças para pico 

e volume, no entanto, para um corte de 30% nas cotas próximas ao canal de 

drenagem os efeitos são, na maioria das vezes, superiores ao corte de 70% nas 

cotas maiores. 

A simulação com um corte raso em 100% da floresta plantada – com a 

presença da floresta ripária ao redor do riacho - resultou em aumentos em relação 

ao cenário referência (0% de corte) nos valores de vazão máxima e volume do 

evento em todas as quantidades de precipitação avaliadas, com exceção do pico de 

vazão para lâminas acima de 15 mm. Jones (2000), Grant (1996) e Thomas e 

Megahan (1998) também sugerem aumento significativo dos picos após o corte de 

100% da área para os eventos de menor magnitude.  

 A retirada de 100% da floresta é responsável por modificações em outros 

parâmetros da hidrógrafa que não apenas o pico de vazão, como pode ser 

evidenciado nos resultados de volume obtidos, nos quais o deflúvio do evento 

também foi significativamente diferente do cenário referência em todas as altura total 

precipitada. Este resultado corrobora a hipótese de que a diminuição do processo de 

evapotranspiração resultante do corte da cobertura florestal aumenta a água nas 

camadas sub-superficiais do solo, o que modifica ainda parâmetros como tempo de 

pico, recessão da hidrógrafa, entre outros (JONES; GRANT, 1996). 

Os resultados mostram que o corte de 100% da área de floresta plantada tem 

como consequência um aumento no escoamento total, como dito anteriormente, 

sendo que este é ainda maior no cenário sem a presença da vegetação ripária. 

Como esclarecido por Salemi et al.  (2012) a presença da vegetação ao longo dos 

rios promove uma redução na produção de água, consequência do aumento das 

taxas de evapotranspiração. Este aumento na produção de água com a retirada da 
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vegetação ripária, aproximadamente 10% em relação ao cenário referência se 

desconsiderarmos o efeito do corte da floresta plantada, evidencia o importante 

papel da localização destas florestas, pois em uma área de corte menor (9,5% da 

área total) os efeitos foram maiores do que aqueles obtidos pelo corte de 70% da 

área nas partes mais altas da microbacia. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Scott (1999) com aumentos no deflúvio maiores devido à remoção da vegetação 

ripária do que aqueles obtidos com o corte de uma área de igual tamanho em 

regiões mais afastadas do rio.  

No cenário com corte da vegetação ripária observou-se ainda uma redução 

das flutuações diárias nos valores de vazão (Figura 3.24).  Dunford e Fletcher (1947) 

mostraram que a remoção da vegetação ao longo do rio diminui a flutuação diurna 

da vazão, embora não a elimine completamente. Uma vez que estas flutuações 

estão intimamente relacionadas com a também diminuição das taxas de 

evapotranspiração (BURT, 1979), as florestas ripárias podem ser consideradas 

grandes consumidoras de água, pois suas raízes estão continuamente em contato 

com o lençol freático (DUNFORD; FLETCHER, 1947).  

A presença da vegetação ripária também apresentou efeitos nos parâmetros 

de pico e volume relativos. A diminuição nos valores destes parâmetros devido à 

presença da floresta ao longo do riacho está, no entanto, relacionada a altura total 

precipitada analisada. Resultados semelhantes foram encontrados por Jones e 

Grant (1996), ao analisarem eventos de chuvas para diferentes tempos de retorno, e 

por Bruijnzeel (1990) e Kalantari et al. (2014), que concluíram que o aumento relativo 

dos picos de vazão é maior para os eventos com menores lâminas de chuva. Neste 

estudo as diferenças significativas nas vazões máximas ocorreram apenas para 

lâminas de chuva entre 0,51 e 4,00 mm e entre 4,00 e 12,00 mm, sendo que para 

lâminas maiores que 15 mm não houve diferença entre os cenários com e sem 

vegetação ripária. 

Talvez o aspecto mais importante da presença da vegetação ripária, e, 

consequentemente, da diminuição do escoamento direto como observado nos 

resultados, é a proteção desta zona de convergência de fluxos superficiais e 

subsuperficiais, onde as regiões próximas ao rio podem ser áreas hidrologicamente 

sensíveis, passando a maior parte do tempo saturadas (WALTER et al., 2000). A 

desaceleração do escoamento superficial devido à rugosidade do solo, presença de 

serapilheira e raízes aumenta a deposição dos sedimentos e, consequentemente, 
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diminui a entrada de sedimentos nos canais de drenagem (SALEMI, 2014). Portanto 

a diminuição dos picos de vazão e volume apresentados pelo cenário com floresta 

ripária em relação aquele em que está foi suprimida indica uma diminuição do 

escoamento superficial ocasionado exatamente pela presença da vegetação, 

contribuindo para a melhoria da qualidade da água no canal, evidenciando assim a 

importância da mata ripária na bacia. A importância da presença de vegetação nas 

zonas ripárias abrange não apenas as áreas ao redor do rio, como simulado na 

microbacia do Tinga, mas também a áreas saturadas durante longos períodos de 

tempo (LIMA et al., 2012). 

Apesar dos inúmeros benefícios da vegetação ao longo dos rios, apenas a 

presença desta não é suficiente para garantir a proteção dos recursos hídricos 

(SALEMI et al., 2011), este fato fica evidenciado ao se comparar os dois cenários 

com corte total e o cenário referência, pois apesar da presença da vegetação ripária 

ocorreram aumentos significativos nos picos e volume. Portanto, apenas a 

manutenção da zona ripária não é suficiente sendo necessário um manejo do solo 

adequado em toda a área, estudos realizados em microbacia evidenciam a 

importância da proporção de mata nativa na paisagem (FERRAZ et al., 2013). No 

estudo realizado por Lima et al. (2012), os autores propõem a utilização de novos 

designs nas plantações florestais com o intuito de minimizar os impactos na água e 

contribuir para a manutenção do fluxo de água para usuários a jusante. Os autores 

ainda concluem que estratégias de manejo são importantes nas áreas florestais, 

uma vez que, além dos efeitos na vazão, a colheita tem o potencial de minimizar os 

impactos na qualidade da água e ecossistemas aquáticos (HARR, 1979), como já 

demonstrado em estudo com diferentes intensidades de corte (SIEMION et al., 2011) 

e localização (MARTIN; PIERCE, 1980). Por meio dos dados obtidos na microbacia 

do Tinga pode-se afirmar que é possível minimizar os efeitos da colheita nos 

recursos hídricos por meio do corte em mosaico, variando sua localização e 

intensidade. 

 
3.5 Conclusões 

 
O aumento da intensidade de corte resultou em aumentos lineares nos 

parâmetros de pico e volume do evento somente nas precipitações de menor 

magnitude. Para eventos maiores, outros fatores como localização e condições do 
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solo podem estar influenciando a geração de escoamento, reduzindo-se a 

importância da vegetação florestal.  

A proximidade do riacho modifica fortemente os efeitos hidrológicos do corte-

raso, sendo que os cortes realizados distantes do rio geram menores picos de 

vazões e volume de evento, assemelhando-se a condição de cobertura total de 

floresta, diferentemente daqueles realizados nas cotas baixas, que geraram as 

maiores vazões máximas e volume. 

O efeito do corte raso total da floresta plantada pode ser reduzido com a 

manutenção da mata ripária ao redor dos riachos, mas em eventos com maior 

magnitude de precipitação, o papel regulador da floresta ripária é reduzido em 

termos relativos.  

A colheita em mosaico utilizando-se de estratégias de intensidade e 

configuração espacial pode ser utilizada como ferramenta para reduzir os efeitos do 

manejo de florestas plantadas nos processos hidrológicos em riachos. 
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A colheita florestal é uma das etapas que mais influenciam nas características 

dos recursos hídricos, mas também umas das práticas que podem ser manejadas 

para minimizar os efeitos dos reflorestamentos na bacia hidrográfica. Os resultados 

obtidos na microbacia do Tinga mostram que a colheita em mosaico pode alterar e 

reduzir os efeitos do manejo florestal na dinâmica hidrológica do riacho.  

Na primeira parte do estudo foram utilizadas curvas de permanência e vazões 

mínimas de referência para analisar o consumo de água pela floresta na bacia. Esta 

metodologia se mostrou adequada para a quantificação do volume de água que está 

sendo utilizado pela floresta manejada e sua comparação com volumes de 

referência a serem deixados a jusante, e a partir destas informações tomar decisões 

a respeito da necessidade ou não de redução da cobertura florestal.  

A simulação dos cenários de corte possibilitou estimar a proporção da bacia a 

ser manejada com plantio florestal de modo a não causar problemas hídricos aos 

usuários a jusante da bacia. Assim como o tempo em que este valor máximo a ser 

consumido é igualado ou excedido ao longo do tempo, possibilitando classificações 

de consumo como baixo, moderado ou elevado à medida que a porcentagem de 

tempo em que a vazão fica abaixo da referência for aumentando. 

O modelo é dependente das características de evapotranspiração potencial 

da região e por isso responde linearmente a diminuição da cobertura florestal, 

podendo ser aplicado em decisões de manejo a partir de dados de monitoramento 

hidrológico. 

Já a modelagem hidrológica distribuída de base física, mostrou que o deflúvio 

não é influenciado apenas pela transpiração da floresta, mas que as interações entre 

solo e água regulam o balanço hídrico nesta microbacia. Por meio destes resultados 

foi possível entender que o corte de áreas próximas ao canal de drenagem pode 

aumentar a quantidade de escoamento superficial que chegará ao riacho, o que é 

menos evidente nos cortes próximos aos divisores topográficos, uma vez que o 

escoamento possui um caminho maior a percorrer e menores quantidades chegam 

ao canal. 

As simulações de cenários realizadas são importantes ferramentas no manejo 

das florestas uma vez que possibilitam conhecer as respostas e os impactos nos 

recursos hídricos que de outra forma seriam inviáveis de serem testadas. Portanto, a 
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modelagem hidrológica distribuída é uma ferramenta potente no estudo dos 

processos hidrológicos que ocorrem na bacia, no entanto é exatamente seu grau de 

detalhamento e complexidade de respostas que as tornam difíceis de serem 

utilizadas, e por vezes impossíveis de serem aplicadas. Considerando estas 

peculiaridades da ferramenta de modelagem, assim como a quantidade numerosa 

de parâmetros que são necessários para a modelagem, a utilização desta técnica se 

torna restrita a bacias que possuam séries históricas de vazão, e parâmetros físicos 

do solo e uso do solo necessários para a caracterização da área. 

Diante das dificuldades encontradas na utilização dos modelos hidrológicos 

distribuídos, e buscando a generalização dos dados e aplicação da metodologia em 

novas áreas, é possível visualizar algumas recomendações práticas em relação à 

colheita em mosaico. Parece evidente que o corte em mosaico minimiza os efeitos 

dos plantios florestais nos recursos hídricos. O que pode ser alcançado pela 

intercalação de cobertura florestal em diferentes idades. 

A partir deste estudo, algumas recomendações práticas a serem adotadas na 

colheita em mosaico são: 

- utilização da curva de permanência para caracterizar o consumo de água 

nas bacias a partir de dados de monitoramento hidrológico; 

- redução da quantidade de área coberta com floresta quando o consumo de 

água ultrapassar o limite máximo definido pelas vazões mínimas de referência; 

- priorização do corte raso das áreas próximas dos divisores topográficos 

durante períodos de chuva para minimizar os impactos do escoamento superficial; 

- manutenção das zonas ripárias devidamente protegidas com vegetação 

nativa para redução dos impactos, e aumento da proteção das áreas 

hidrologicamente sensíveis para evitar os impactos do escoamento superficial. 
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APÊNDICE A – Dados obtidos em laboratório dos pontos amostrados para o cálculo das curvas de permanência da água no solo 

Amostra 
Tipo de 

Solo 

Peso (g) 
Peso do 

solo seco 

(g) 

Tara do 

anel (g) 

Volume do 

Anel (cm³) 

Densidade 

(g,cm
-
³) 

Umidade (cm³,cm
-
³) 

Saturada 
10 

kPa 

30 

kPa 

100 

kPa 

1500 

kPa 
Saturada 

10 

kPa 

30 

kPa 

100 

kPa 

1500 

kPa 

1A  LVd-1 
(1) 

145,10 136,42 133,57 132,09 130,26 121,19 38,15 55,92 1,48 0,43 0,27 0,22 0,19 0,16 

1B  LVd-1 
(1)

 143,51 132,86 130,02 128,14 126,36 117,98 38,41 56,11 1,42 0,45 0,27 0,21 0,18 0,15 

2A LVd-1 
(1)

 145,77 141,00 139,35 137,86 135,40 122,84 38,29 55,92 1,51 0,41 0,32 0,30 0,27 0,22 

2B LVd-1 
(1)

 149,50 144,47 142,54 140,65 137,72 125,31 38,61 55,92 1,55 0,43 0,34 0,31 0,27 0,22 

3A LVAd 
(2) 

149,45 138,13 135,81 134,53 133,08 127,93 38,30 56,11 1,60 0,38 0,18 0,14 0,12 0,09 

3B LVAd 
(2)

 148,30 135,48 133,59 132,47 131,16 125,98 38,29 55,92 1,57 0,40 0,17 0,14 0,12 0,09 

4A LVAd 
(2)

 145,73 133,45 131,34 129,89 128,18 122,00 38,62 56,11 1,49 0,42 0,20 0,17 0,14 0,11 

4B LVAd 
(2)

 148,25 137,88 135,65 134,29 132,71 126,96 38,66 56,11 1,57 0,38 0,19 0,15 0,13 0,10 

5A LVd-1 
(1)

 146,14 135,02 132,75 131,46 130,20 123,55 38,69 56,11 1,51 0,40 0,20 0,16 0,14 0,12 

5B LVd-1 
(1)

 145,66 136,10 133,17 131,52 129,89 122,67 38,31 55,92 1,51 0,41 0,24 0,19 0,16 0,13 

6A LVAd 
(2)

 142,07 130,21 127,82 126,50 125,10 117,65 38,71 55,92 1,41 0,44 0,22 0,18 0,16 0,13 

6B LVAd 
(2)

 146,40 134,36 132,07 130,83 129,50 122,15 38,78 56,11 1,49 0,43 0,22 0,18 0,15 0,13 

7A LVAd 
(2)

 149,50 138,01 135,86 134,64 133,37 127,57 38,63 55,92 1,59 0,39 0,19 0,15 0,13 0,10 

7B LVAd 
(2)

 148,66 136,62 134,33 133,08 131,61 125,70 38,70 56,11 1,55 0,41 0,19 0,15 0,13 0,11 

8A LVd-1 
(1)

 149,06 142,47 140,91 139,64 138,03 130,39 38,29 55,92 1,65 0,33 0,22 0,19 0,17 0,14 

8B LVd-1 
(1)

 142,03 131,17 129,54 128,41 127,00 119,04 44,48 56,11 1,33 0,41 0,22 0,19 0,17 0,14 

Obs: (1) LVd – 1: Latossolo Vermelho Distrófico típico; (2) LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 
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APÊNDICE B – Dados para o cálculo da condutividade hidráulica do solo com base nos parâmetros obtidos no laboratório para 
cada um dos pontos amostrados 

Amostra 
Tipo de 

Solo 
Volume 

(cm³) 
Tempo 
(min) 

Altura (cm) 
Diâmetro 

(cm) 
L = Dx (cm) Área (cm²) k0 (cm,h-1) 

1A LVd-1 (1) 132 21 2,10 6,98 7,10 38,26 7,61 

1B LVd-1 (1) 92 21 2,20 6,98 7,10 38,26 5,24 

2B LVd-1 (1) 26 30 2,20 6,98 7,10 38,26 1,04 

3A LVd-1 (1) 185 21 2,30 6,98 7,10 38,26 10,43 

3B LVAd (2) 278 20 2,10 6,98 7,10 38,26 16,82 

4A LVAd (2) 139 20 2,10 6,98 7,10 38,26 8,41 

4B LVAd (2) 124 20 2,00 6,98 7,10 38,26 7,59 

5A LVAd (2) 114 27 2,00 6,98 7,10 38,26 5,17 

5B LVd-1 (1) 216 27 2,40 6,98 7,10 38,26 9,38 

6A LVd-1 (1) 561 27 2,00 6,98 7,10 38,26 25,42 

6B LVAd (2) 178 27 1,90 6,98 7,10 38,26 10,79 

7A LVAd (2) 190 21 2,20 6,98 7,10 38,26 10,83 

7B LVAd (2) 400 27 2,00 6,98 7,10 38,26 18,12 

8A LVAd (2) 38 20 2,10 6,98 7,10 38,26 2,30 

8B LVd-1 (1) 202 30 2,20 6,98 7,10 38,26 8,06 
Obs: (1) LVd – 1: Latossolo Vermelho Distrófico típico; (2) LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 
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APÊNDICE C – Parâmetros de solos obtidos por meio da curva de retenção da água no solo para cada ponto amostrado 

Amostra 
Tipo de 

solo 
Porosidade 

(m³/m³) 

Índice de 
distribuição 
dos poros  
(cm/cm) 

Umidade 
residual 
(m³/m³) 

Umidade 
inicial do 

solo 
(m³/m³) 

Capacidade 
de campo 

(m³/m³) 

Ponto de 
murcha 

permanente 
(m³/m³) 

Potencial matricial 
na frente de 

umedecimento 
(cm)(3) 

1A LVd-1 (1) 0,43 0,57 0,16 0,15 0,19 0,16 23,9 
1B LVd-1 (1) 0,45 0,57 0,15 0,22 0,18 0,15 23,9 
2A LVd-1 (1) 0,41 0,42 0,22 0,22 0,27 0,22 23,9 
2B LVd-1 (1) 0,43 0,42 0,22 0,12 0,27 0,22 23,9 
5A LVAd (2) 0,40 0,60 0,12 0,13 0,14 0,12 21,9 
5B LVAd (2) 0,41 0,60 0,13 0,14 0,16 0,13 21,9 
8A LVAd (2) 0,33 0,48 0,14 0,14 0,17 0,14 21,9 
8B LVAd (2) 0,41 0,51 0,14 0,09 0,17 0,14 21,9 
3A LVd-1 (1) 0,38 0,58 0,09 0,09 0,12 0,09 23,9 
3B LVd-1 (1) 0,40 0,55 0,09 0,11 0,12 0,09 23,9 
4A LVAd (2) 0,42 0,52 0,11 0,10 0,14 0,11 21,9 
4B LVAd (2) 0,38 0,55 0,10 0,13 0,13 0,10 21,9 
6A LVAd (2) 0,44 0,59 0,13 0,13 0,16 0,13 21,9 
6B LVAd (2) 0,43 0,59 0,13 0,10 0,15 0,13 21,9 
7A LVd-1 (1) 0,39 0,59 0,10 0,11 0,13 0,10 23,9 
7B LVd-1 (1) 0,41 0,57 0,11 0,00 0,13 0,11 23,9 

Obs: (1) LVd – 1: Latossolo Vermelho Distrófico típico; (2) LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 
(3) Downer, Ogden e Byrd (2008) 
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APÊNDICE D – Funções utilizadas no cálculo dos índices de avaliação da 

calibração manual as seguintes equações (eq, 1 a 5): 

 Coeficiente de determinação de Bravais-Pearson “ r² ” 

     

[
 
 
 

∑ (      )(     )
 
   

√∑ (      )
 

 
    √∑ (      )

 
 
   ]

 
 
 
 

 
(1) 

onde, 

O = valores observados; 

P = valores preditos, 

 

 Índice de eficiência “E” de Nash-Sutcliffe 

      
∑ (      )

  
   

∑ (     )
 

 
   

 
(2) 

onde, 

O = valores observados; 

P = valores preditos, 

 

 Logaritmo do índice de eficiência “Eln” 

        
∑ (          )

  
   

∑ (         )
 

 
   

 
(3) 

onde, 

O = valores observados; 

P = valores preditos, 

 

 Índice de Willmot “d” 

    
∑ (      )

  
   

∑ (|    |  |    |)
 

 
   

 
(4) 
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onde, 

O = valores observados; 

P = valores preditos, 

 

 PBIAS 

       [
∑ (     )(   )
 
   

∑ (  )
 
   

] 
(5) 

onde, 

O = valores observados; 

P = valores preditos, 
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ANEXO A – Equações utilizadas no cálculo da evapotranspiração potencial, 

baseado no método de Penman-Monteith/FAO (Allen et al., 1998). 

 

O coeficiente psicométrico (foi calculado com base na eq.2: 

  
     

   
 (2) 

 
onde, 

 = constante psicométrica (kPa °C-1); 

P = pressão atmosférica (kPa); 

calor latente de vaporização (MJ kg-1); 

cp = calor específico de pressão constante (MJ kg-1 °C-1); 

ε   taxa do peso molecular do vapor da água pelo ar seco. 

 

A pressão atmosférica foi calculada com base na eq. 3: 

        (
                   

   
)
    

 (3) 

onde, 

P = pressão atmosférica (Mak et al.);  

Altitude = elevação a cima do nível do mar, em metros. 

 

Para obter as pressões de vapor, saturação (es) e atual (ea), foram utilizados 

as equações 4 e 5, respectivamente: 

   
  (    )     (    ) 

 
 

(4) 

onde, 

es = pressão de saturação do vapor média diária [kPa]; 

e0 (T) = pressão de saturação do vapor na temperatura T do ar (Mak et al.); 

T = temperatura do ar (°C). 

    
  (    ) 

     
       (    ) 

     
   

 
 

(5) 

onde,  

ea = pressão atual de vapor media diária [kPa]; 

RH = umidade relativa (%). 
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A declividade da curva de pressão do vapor no ponto de T (∆) foi obtida com o 

cálculo da eq. 6: 

   
     [          (

       
(        )

)]

(       ) 
 

(6) 

onde, 

∆   declividade da curva de pressão do vapor na temperatura T do ar (kPa °C-

1), 

T = temperatura do ar (°C). 

 

O método modificado pela FAO (Allen et al., 1998) assume que a velocidade 

do vento (u2) foi media a 2 metros de altura. A torre de fluxo variou sua altura à 

medida que a vegetação crescia, para 2009 foi utilizada uma altura de 35 metros, e 

para 2010, 2011 e 2012 foi utilizada 22 metros. Portanto, para o cálculo de 

velocidade do vento a diferentes alturas, foi utilizada a eq. 7. 

       
    

  (           )
 

(7) 

onde, 

u2 = velocidade do vento a 2 metros do solo (m.s-1); 

uz = velocidade do vento a Z metros do solo (m.s-1); 

z = altura medida acima do solo (m). 
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ANEXO B - Processos simulados no GSSHA e os dados de entrada necessários 
(continua) 

Processos Nome Símbolo Unidade 

Escoamento 

superficial 
Índice de rugosidade de Manning  n s,m-1/3 

Interceptação 
Capacidade de Armazenamento  a mm 

Coeficiente de Interceptação  b - 

Retenção Lâmina de Retenção (mm) dretencao mm 

Evapotranspiração 

Albedo - - 

Altura da Vegetação  h m 

Coeficiente de Radiação - - 

Resistencia Estomática do dossel  - s·m-1 

Infiltração da água 

na zona não 

saturada 

Condutividade Hidráulica  Ks cm·hora-1 

Potencial matricial na frente de 

umedecimento 
ψf cm 

Porosidade total  θs m3·m-3 

Umidade Residual  θr m3·m-3 

 Umidade Inicial do solo θi m3·m-3 

Umidade no ponto de murcha 

permanente 
θwp m3·m-3 

Umidade no ponto de capacidade de 

Campo  
θfc m3·m-3 

Índice de Distribuição de tamanho de 

poros  
λ cm·cm-1 

Escoamento no 

canal 

Formato e dimensões do canal por 

trecho 
- - 

Índice de rugosidade de Manning por 

trecho 
n s,m-1/3 

Condutividade hidráulica saturada do 

sedimento no fundo da calha do canal 
Ks_canal cm,h-1 
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ANEXO B - Processos simulados no GSSHA e os dados de entrada necessários 
 

(conclusão) 

Processos Nome Símbolo Unidade 

 
Espessura do sedimento no fundo da 

calha do canal 
M_canal cm 

Zona saturada 

Condutividade hidráulica saturada da 

zona saturada 
Ks_gw cm,h-1 

Porosidade total da zona saturada θs_gw m3·m-3 

Altitude do topo rochoso - m 

Altitude do lençol freático - m 

Fonte: Downer, Ogden e Byrd (2008) 
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ANEXO C – Métodos e técnicas de aproximação utilizados no modelo hidrológico para o presente 
estudo 

Processos Métodos e técnicas de aproximação 

Interceptação Método empírico com dois parâmetros 

Retenção Lâmina retida especificada 

Evapotranspiração Penman-Monteith 

Infiltração da água na zona 

não saturada 
Green & Ampt com redistribuição (GAR) 

Escoamento superficial 
Onda difusa 2-D com algoritmo explícito alterando as 

direções (ADE) 

Escoamento e 

amortecimento no canal 
Onda difusa 1-D com gradiente de declividade explícito 

Escoamento subterrâneo Trescott-Larson 

Interação zona saturada e 

canal 
Lei de Darcy 

Exfiltração Lei de Darcy 

Umidade do solo na zona 

não saturada 
Modelo de duas camadas 

Fonte: Downer, Ogden e Byrd (2008) 
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ANEXO D – Equações utilizadas no cálculo da evapotranspiração potencial pelo 

modelo GSSHA (DOWNER; OGDEN; BYRD, 2008), 

 

A constante psicométrica (foi calculado com base na eq,1: 

 

  
     

   
 (1) 

 

onde, 

P = pressão atmosférica (kPa); 

ε   razão molecular de proporção vapor da água pelo ar seco, 

 

A declividade da curva de pressão do vapor (∆) foi obtida por meio da eq, 2: 

 

   
       
       

 
(2) 

 

onde, 

T = temperatura média do dia (°C), 

 

Para o cálculo da resistência aerodinâmica para o transporte do vapor d’água 

da superfície do nível de referência (ra) foi utilizada a eq, : 

 

    
  [
(    )
   

]   [
(    )
   

]

(    )   
 

(3) 

 

onde, 

Zu = altura de medição da velocidade do vento (m); 

Ze = altura de medição da umidade do vento (m); 

Uz = velocidade do vento (m,s-1); 

m = 0,67,hc, sendo que hc é a altura média do dossel (m); 

Zom = 0,123,hc; 

Zov = 0,0123,hc, 
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A radiação líquida (Rn) é obtida pelo método através da eq,4: 

 

    (     )    (4) 

 

onde, 

R1 =radiação líquida de ondas curtas ao nível de referência (w,m-2); 

RS = radiação líquida de ondas curtas na superfície do solo (w,m-2); 

G = fluxo de calor no solo (w,m-2), 
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ANEXO E – Caracterização dos percentis de precipitação 
(continua) 

Percentil Data 
Precipitação 

total (mm) 

Precipitação 
máxima 

(mm) 

Tempo 
(hora) 

Intensidade 
(mm/h) 

1 4/25/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 4/29/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 5/12/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 5/19/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 5/26/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 9/30/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 10/3/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 10/7/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 10/24/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 10/26/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 10/31/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 11/16/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 11/20/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 11/22/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 11/26/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 11/30/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 12/6/2010 0,25 0,25 1,50 0,17 

1 6/10/2010 0,51 0,25 3,00 0,17 

Média 0,27 0,25     

2 12/25/2010 0,51 0,25 2,00 0,25 

2 11/18/2010 0,51 0,51 1,50 0,34 

2 10/23/2010 0,76 0,51 5,50 0,14 

2 10/18/2010 0,76 0,25 4,00 0,19 

2 11/16/2010 1,02 0,51 6,50 0,16 

2 9/29/2010 1,02 0,51 3,50 0,29 

2 5/9/2010 1,02 0,51 3,00 0,34 

2 6/16/2010 1,02 1,02 1,50 0,68 

2 7/16/2010 1,27 0,51 5,00 0,25 

2 9/24/2010 1,27 0,51 3,00 0,42 

2 4/4/2010 1,27 1,27 1,50 0,85 

2 9/23/2010 1,27 1,27 1,50 0,85 

2 12/23/2010 1,78 0,51 5,00 0,36 

2 10/22/2010 1,78 1,78 1,50 1,19 

2 12/3/2010 2,29 1,27 5,50 0,42 

2 9/28/2010 2,29 1,02 3,50 0,65 

2 5/11/2010 2,54 1,27 2,50 1,02 

2 7/16/2010 3,56 1,02 3,50 1,02 

Média 1,44 0,80     

3 9/7/2010 4,06 1,27 9,50 0,43 

3 6/22/2010 4,83 3,56 5,50 0,88 

3 11/17/2010 5,08 4,06 5,00 1,02 
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ANEXO E – Caracterização dos percentis de precipitação 
(conclusão) 

Percentil Data 
Precipitação 

total (mm) 

Precipitação 
máxima 

(mm) 

Tempo 
(hora) 

Intensidade 
(mm/h) 

3 12/2/2010 5,59 2,54 7,00 0,80 

3 5/30/2010 5,59 2,79 4,00 1,40 

3 4/27/2010 6,10 3,30 2,50 2,44 

3 5/18/2010 7,11 2,29 7,00 1,02 

3 10/7/2010 7,37 5,84 6,00 1,23 

3 4/6/2010 7,62 2,29 7,00 1,09 

3 12/14/2010 7,87 3,81 8,00 0,98 

3 10/1/2010 8,13 2,79 3,50 2,32 

3 11/30/2010 8,38 3,81 2,50 3,35 

3 12/18/2010 8,89 4,06 9,50 0,94 

3 11/5/2010 9,91 4,06 16,00 0,62 

3 11/22/2010 10,67 3,56 4,00 2,67 

3 9/27/2010 10,92 1,78 11,50 0,95 

3 12/14/2010 11,43 4,32 10,50 1,09 

3 12/21/2010 12,19 5,08 14,50 0,84 

Média 7,87 3,40     

4 12/17/2010 15,24 10,41 14,50 1,05 

4 12/22/2010 15,75 3,81 12,50 1,26 

4 10/15/2010 16,51 5,59 7,00 2,36 

4 4/2/2010 17,27 1,52 23,50 0,73 

4 11/25/2010 19,56 11,18 6,50 3,01 

4 10/2/2010 20,83 10,92 16,00 1,30 

4 5/8/2010 22,10 3,81 20,00 1,10 

4 10/30/2010 22,61 8,89 10,50 2,15 

4 4/23/2010 25,40 14,22 9,00 2,82 

4 6/4/2010 25,40 8,64 9,50 2,67 

4 10/25/2010 28,20 20,83 3,00 9,40 

4 9/26/2010 29,21 4,57 26,50 1,10 

4 12/5/2010 31,24 14,73 7,00 4,46 

4 12/16/2010 33,27 7,11 19,50 1,71 

4 12/26/2010 39,63 29,72 6,00 6,60 

4 7/13/2010 46,99 4,32 59,50 0,79 

4 12/11/2010 50,81 24,64 6,50 7,82 

4 12/12/2010 84,32 35,05 26,00 3,24 

Média 30,24 12,22     

 


