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RESUMO 

Balanço hídrico climático distribuído como suporte a decisão para 

ações de restauração florestal na bacia do rio Piracicaba 

 

A escassez hídrica devido às baixas vazões e problemas de captação de água 
são objeto de debates e conflitos na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. A 
restauração florestal é tida como uma alternativa para a minimização destes 
conflitos. No entanto, as florestas modificam significativamente os processos 
hidrológicos, influenciando a dinâmica da água na bacia hidrográfica. Portanto, a fim 
de se obter disponibilidade hídrica a longo prazo, é necessário identificar as áreas 
aptas para a restauração florestal, onde os efeitos sejam positivos para os recursos 
hídricos. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo utilizar um 
modelo hídrico climático distribuído para espacializar as características hídricas e 
climáticas favoráveis, ou não, à restauração florestal. Para isto, foi utilizada a bacia 
hidrográfica do rio Piracicaba como área de estudo (12.500 km²). Foram obtidos 
dados mensais normais de precipitação, temperatura, radiação solar, topografia e 
capacidade de armazenamento de água no solo, distribuídos espacialmente na bacia 
hidrográfica.  A partir destas informações, foi calculado o balanço hídrico climático 
distribuído (BHCD) através da ferramenta “Water Balance”, que calcula a 
evapotranspiração potencial e real, o déficit e o excedente hídrico em um ambiente 
SIG (Sistema de Informações Geográficas). Os resultados foram comparados com o 
balanço hídrico climático (BHC), tradicional ou pontual, e uma análise estatística de 
agrupamentos de áreas com características hidrológicas semelhantes foi realizada. 
A divisão da bacia hidrográfica em classes (ou grupos) com características 
semelhantes permite compreender a sensibilidade natural das áreas e possíveis 
efeitos na disponibilidade hídrica. A capacidade de determinar, em diferentes escalas 
de estudo, a dinâmica dos recursos hídricos possibilitou melhores condições de 
análise diante da heterogeneidade natural da bacia hidrográfica. Os dados gerados 
permitiram identificar áreas onde as recomendações locais podem ser feitas com 
base nas variáveis do balanço hídrico. Dessa forma, a espacialização das variáveis 
e o agrupamento por características hidrológicas são ferramentas que podem ser 
utilizadas em projetos de restauração florestal, uma vez que podem subsidiar 
decisões a respeito das áreas mais favoráveis a restauração florestal.  

 
Palavras-chave: Disponibilidade hídrica; Balanço hídrico; Reflorestamento; 

Restauração florestal 
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ABSTRACT 

Climatic water balance distributed as decision support for forest 

restoration in Piracicaba river basin 

Water shortage due to low flows and water basin capitation problems are 
subject of debates and conflicts in Piracicaba river basin.  Forest restoration is an 
alternative to minimize these conflicts. However, forests significantly modify the 
hydrological processes, influencing the dynamics of the water in the watershed. 
Therefore, in order to obtain water availability in the long term, it is necessary to 
identify suitable areas for forest restoration, where effects are positive for water 
resources. In this context, this study aimed at using a climatic model water to 
spatialize the water features and favorable climate, or not, to forest restoration. For 
this purpose, the Piracicaba river basin was used as study area (12,500 km²). Monthly 
data were obtained from precipitation, temperature, solar radiation, topography, and 
water storage capacity in the soil. Trough these data, distributed climatic water 
balance was calculated by the Water Balance tool, integrated in a GIS (Geographic 
Information System) which calculates the potential and actual evapotranspiration, 
deficit and the surplus water. Results were compared with traditional climatic water 
balance.  Later statistical analyses was performed to identify areas with similar 
hydrological characteristics. This division of the watershed into classes (or groups) 
with similar characteristics allows us to understand the natural sensitivity of the areas 
and possible effects on water availability. The ability to determine, in different study 
scales, the dynamics of water resources, has enabled better analysis of conditions 
on the natural heterogeneity of the basin. Raised info has identified areas where local 
recommendations can be made based on the variables of water balance. Thus, 
spatial distribution of variables and grouping by hydrological characteristics are tools 
that can be used in forest restoration projects as it can subsidize decisions regarding 
the most favorable areas for forest restoration.  

 

Keywords: Water Crisis; Water balance; Afforestation; Forest restoration 
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1 INTRODUÇÃO 

A escassez hídrica regional registrada no Brasil, particularmente no Estado 

de São Paulo, provocada pela diminuição das chuvas e pelo aumento da demanda 

de água em locais com alta densidade populacional e concentração industrial, tem 

reforçado a ideia de que o plantio de florestas proveria água em quantidade suficiente 

para atender às demandas existentes. Essa perspectiva pressupõe que a 

restauração florestal (aqui também entendida como sinônimo de reflorestamento), 

sendo executada a partir do presente momento, resolveria o problema atual. Além 

disso, a atribuição da responsabilidade de produzir água às áreas restauradas gera 

uma demanda para esse uso do solo que pode entrar em conflito com os usos já 

existentes (LATAWIEC et al., 2015). 

Para suprir a demanda crescente de abastecimento de água da cidade de São 

Paulo desde 1860 há estudos que apontavam a região da Serra da Cantareira como 

opção viável. O Cantareira Velho agregou continuamente aduções de seus recursos 

hídricos até se tornar ineficiente para acompanhar o crescimento econômico e 

populacional da metrópole paulista da década de 1960. A partir de 1969, com a 

reversão da vazão dos rios Jaguari e Jacareí, o sistema Cantareira atingiu a 

capacidade de 33 metros cúbicos por segundo em uma área de aproximadamente 

28 mil hectares que abrange 12 municípios, sendo 4 deles em Minas Gerais.  

As águas produzidas pelo sistema Cantareira são em sua maioria 

provenientes da bacia hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 

responsáveis por 31 metros cúbicos por segundo e o restante, apenas 2 metros 

cúbicos por segundo, são transpostas da bacia hidrográfica do Alto Tietê, a partir do 

rio Juquery, na região metropolitana de São Paulo. A situação de demanda maior 

que a disponibilidade foi agravada com o crescimento urbano, econômico e 

populacional da região e a consequente degradação que os recursos naturais 

sofreram de modo intenso neste processo (PASCHOALOTTI; NETO, 2013). 

Principalmente em períodos de eventos climáticos de forte estiagem e elevadas 

temperaturas, como os registrados no verão de 2013-2014, resultando em crise 

hídrica combinando fatores climáticos e condições naturais com a falta de eficiência 

da gestão dos recursos naturais.  

No ano de 2000 o Estado de São Paulo possuía cerca de 13% de sua 

cobertura florestal nativa, posteriormente estes remanescentes de Mata Atlântica 
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foram estimados entre 11% a 16%, indicando uma estabilização do desmatamento 

(RIBEIRO et al., 2009). Outros estudos, por exemplo, Molin (2014) e Kronka et al. 

(2005), também indicaram uma estabilização da conversão de áreas florestais 

nativas para outros usos do solo, seguida por um possível ganho de área florestal a 

partir de 2010 (SÃO PAULO, 2013).  

O levantamento do uso do solo, para o ano de 2010, da bacia hidrográfica 

identificou a seguinte distribuição de classes (MOLIN, 2014): 33,63% de pastagem; 

27,14% de áreas agrícolas, com predominância da cultura da cana-de-açúcar; 

21,75% de áreas com florestas nativas; 7,32% de área urbana; 4,23% com florestas 

plantadas (Eucalyptus e Pinus); 4,15% de área ocupada com culturas perenes, 

caracterizada por produção de frutas; e 1,66% de corpos d’água. Na área de estudo 

o uso do solo é predominantemente de pastagens, que, por sua vez, apresentam-se 

em muitos casos com baixa produtividade ou degradadas. Sendo, portanto, áreas 

potenciais para restauração florestal (BRANCALION et al., 2013).  

Estudos realizados indicam que é possível que haja desenvolvimento rural e 

reflorestamento em larga escala através do aumento da produtividade das 

pastagens, investindo em técnicas de aumento de produção é possível manter a 

produtividade local em uma área menor para liberar parte das áreas para os projetos 

de recuperação, deve-se observar a economia local poupando regiões com alto 

potencial para agricultura e pecuária evitando deslocar a produção de gado, como 

resultado da escassez de terras e, consequentemente  gerar novos desmatamentos 

em outras regiões (LATAWIEC et al., 2015). 

Dividida em cinco sub-bacias (Piracicaba, Corumbataí, Jaguari, Camanducaia 

e Atibaia) a bacia hidrográfica do rio Piracicaba está inserida na região do interior 

brasileiro com a maior ocupação do território e desenvolvimento econômico (SILVA 

et al., 2007), com destaque para as atividades químicas, têxteis, metalúrgicas e 

eletroeletrônicas em cidades com alta densidade populacional. Na área rural, 

destacam-se as culturas de cana-de-açúcar, de laranja, de pinus e de eucalipto. Os 

conflitos dos diferentes usos da água para o abastecimento público, industrial, 

irrigação, geração de energia e recreação são cada vez mais intensos, 

principalmente a partir da década de 1970 e 1980 com processo de metropolização 

do espaço (LENCIONI, 2011). Vários fatores como o crescimento populacional, 

aumento do consumo, ineficiência da gestão ou mesmo mudança climática 
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completam o quadro da grave crise hídrica que atinge a região (TAMBOSI et al., 

2015). 

O lado social do conflito sobre o uso da água é visto como crítico para a 

compreensão das implicações dos diferentes tipos de demandas que podem ocorrer 

quando um grande número de pessoas tem que compartilhar uma quantidade 

limitada de água disponível. Os agentes de decisão precisam ser informados das 

complexidades dos dados, e principalmente da ausência destes, para calcular a 

disponibilidade de água e da natureza geográfica da variação espacial e temporal 

dos recursos hídricos e das métricas de vulnerabilidade (PERVEEN; JAMES, 2011). 

A expansão de outros usos do solo, como agricultura e áreas urbanas, leva a 

uma competição pela ocupação de áreas, ocorre a diminuição das áreas potenciais 

para restauração, sendo improvável que as florestas consigam avançar por áreas 

com aptidão agrícola (BAUHUS et al., 2010). 

O papel da floresta no ciclo hidrológico tem sido alvo de estudos e debates 

nas últimas décadas (HIBBERT, 1967; BOSCH; HEWLETT, 1982; ANDRÉASSIAN, 

2004; BRUIJNZEEL, 2004) e, apesar de não totalmente resolvido, já conta com 

evidências experimentais acumuladas de que a cobertura florestal interfere 

diretamente nos processos físicos relacionados à dinâmica da água em uma bacia 

hidrográfica. Essas interferências alteram de modo real a produção de água, com 

variações no deflúvio, com alteração na dinâmica da vazão ao longo do tempo.  

A influência da cobertura florestal no processo hidrológico se inicia na 

interceptação da água da chuva, quando uma parcela da precipitação é retida 

temporariamente pelo dossel e redistribuída entre evaporação para a atmosfera e 

precipitação efetiva, que alcança o piso da floresta por gotejamento e escoamento 

pelo tronco (HELVEY; PATRIC, 1966). Existe uma relação entre a capacidade de 

retenção do dossel e a biomassa da parte aérea (BALBINOT et al., 2008), sendo que 

maiores extensões da copa e quantidade de folhas aumentam a interceptação 

(MAITRE; SCOTT; COLVIN, 1999). Em geral, a cobertura florestal promove maior 

interceptação em relação a outras coberturas (JOHNSON, 1998; SCOTT, 2005), 

além de aumentar a evapotranspiração decorrente do processo de fotossíntese 

(SMAKHTIN, 2001; CABRAL et al., 2010) e do maior volume de solo explorado 

através do sistema radicular, geralmente profundo. Segundo Zhang et al. (2001), 

durante a estação chuvosa as plantas extraem mais água das camadas superficiais, 

onde a densidade de raízes é maior. Porém, conforme a umidade do solo diminui 
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durante a estação seca, mais água é extraída das camadas profundas para manter 

os estômatos abertos. Dessa forma, as árvores são capazes de manter uma taxa de 

evapotranspiração relativamente constante ao longo do tempo, mesmo quando a 

umidade do solo nas camadas superficiais é limitada. Sob tais condições, plantas 

com raízes mais superficiais tendem a fechar os estômatos e reduzir as taxas de 

evapotranspiração. 

Como resultado das maiores taxas de interceptação e evapotranspiração, o 

consumo de água tende a ser maior em florestas se comparado às vegetações 

herbáceas. Hibbert (1967), analisando 40 microbacias, concluiu que a retirada da 

cobertura florestal aumenta a vazão anual, enquanto o aumento da mesma a reduz. 

Bosch e Hewlett, (1982) confirmaram o aumento da vazão anual em microbacias de 

região temperada, sendo esse aumento proporcional à área desmatada e mais 

acentuado em regiões com maior precipitação.  

Utilizando-se dados obtidos em mais de 250 microbacias experimentais 

localizadas em diferentes partes do mundo, Zhang et al. (2001), desenvolveram um 

modelo para estimar a evapotranspiração média anual na escala de microbacias 

hidrográficas de acordo com o tipo de vegetação (florestas vegetação mista ou 

pastagens). Esse modelo permitiu observar que a evapotranspiração anual é 

geralmente maior em microbacias hidrográficas com vegetação florestal 

comparativamente às microbacias com vegetação de menor porte. Essa diferença é 

maior em regiões com altos índices de precipitação e diminui em regiões que 

apresentam valores anuais de precipitação abaixo de 500 mm (Figura 1). 

A água que chega efetivamente ao solo pode escoar superficialmente até o 

leito do rio ou infiltrar. O escoamento superficial contribui para o deflúvio que ocorre 

durante e imediatamente após um evento de chuva. A velocidade com que o 

escoamento direto chega ao rio é um fator determinante para a ocorrência de picos 

de vazão, além de influenciar na degradação do solo através dos processos erosivos. 

 

 



 19 

 

Figura 1 - Relação entre evapotranspiração e precipitação anuais para diferentes tipos de 

vegetação. Adaptado de Zhang et al. (2001) 
 

O solo coberto por floresta possui condições adequadas para infiltração 

(PRITCHETT, 1979) devido à maior condutividade hidráulica e capacidade de 

retenção promovida pela camada de serapilheira, matéria orgânica e porosidade do 

solo. Em condições de cobertura florestal nativa não perturbada, a taxa de infiltração 

é normalmente mantida em seu máximo. Nestas condições, raramente ocorre a 

formação de escoamento superficial (PIERCE, 1965).  

Dessa forma, a partir da precipitação efetiva, há uma tendência de aumento 

do processo de infiltração e redução no processo de escoamento superficial, 

promovendo a recarga das águas subterrâneas e a liberação mais lenta para os rios, 

o que proporciona maior regularidade e distribuição temporal da vazão (NEARY et 

al., 2009), contribuindo dessa forma para a regulação do regime hidrológico. 

Simulações de mudanças no uso do solo mostraram que existe uma tendência 

a não modificação das áreas agrícolas encontradas atualmente na área de estudo, 

principalmente devido ao consolidado setor de cana-de-açúcar, altamente 

desenvolvido. Por outro lado, em regiões com predominância de usos como florestas 

plantadas e pastagem, a tendência encontrada é o aumento das áreas com florestas 

nativas, podendo ser consideradas áreas com maior potencial para restauração 

(MOLIN, 2014). 

Estudos acerca do aumento das áreas potenciais para restauração florestal 

apontam que existe um consenso de que o aumento dessas áreas não deve ocorrer 
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nos locais com presença de agricultura, uma vez que isto ocasionará o deslocamento 

desse uso para outros lugares e provável desmatamento de vegetação nativa 

(MEYFROIDT et al., 2010; LATAWIEC et al., 2015). Portanto a implementação da 

restauração deve procurar áreas marginais a agricultura, nas quais a competição 

pelo uso do solo não limite a conversão de áreas degradadas em florestas 

(BRANCALION et al., 2013). 

Os pactos elaborados para restauração florestal preveem o aumento das 

áreas com florestas nativas devido a alterações da legislação, pagamento por 

serviços ambientais, aumento das pressões por certificações, entre outros; 

alcançando o total de 15 milhões de hectares restaurados na Mata Atlântica até 2050 

(BRANCALION et al., 2013). 

A conversão de áreas com pastagens em vegetação arbórea tem ocorrido em 

extensas áreas do hemisfério sul e, provavelmente, vai continuar aumentando devido 

aos incentivos advindos de políticas públicas e de mercado para reduzir as 

concentrações atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) (FARLEY et al., 2005; 

JACKSON et al., 2005). Da mesma forma, no Brasil, inúmeros projetos envolvendo 

restauração florestal têm sido financiados pelo poder público e iniciativa privada, a 

exemplo do projeto “Produtores de Água” em Minas Gerais, e dos Programas “Mina 

D’água” em São Paulo, e “Produtores de Água” no Espírito Santo (BRASIL, 2011), 

convertendo geralmente áreas ocupadas por pastagem em áreas com cobertura 

florestal nativa.  

De maneira constante, a percepção pública de que as florestas são em todas 

as circunstâncias, solução única para vários dos problemas é questionada pela 

comunidade científica. Apesar das evidências, muitos aspectos do ciclo hidrológico 

parecem ainda não compreendidos pela população. A observação de corpos d’água 

em áreas com cobertura florestal tem levado a crença, por empirismo, de que a 

floresta possui a capacidade de produzir água, sempre de boa qualidade. As 

relações entre os tipos de florestas e solos e os processos concorrentes podem 

mover os resultados em ambas as direções, positivas e negativas (CALDER, 2007). 

Para não frustrar a expectativa de dezenas de projetos de restauração, é 

necessário considerar a escala temporal e compreender que a floresta modifica os 

processos hidrológicos ao longo de seu crescimento, exigindo período significativo 

de tempo para que ocorra o adensamento do dossel, a cobertura do solo por 

serapilheira, o crescimento das raízes e o aumento da porosidade, principalmente 
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em solos com longo histórico de degradação (NEARY et al., 2009; SALEMI et al., 

2012). 

Em extensa revisão sobre a relação floresta-água, Neary et al. (2009) ressalta 

que os solos florestais, comparativamente aos solos agrícolas ou urbanos, são 

essenciais para a hidrologia devido às características físicas que promovem maior 

infiltração, e que solos intensamente cultivados, quando recobertos por florestas, se 

modificam muito lentamente.  A resiliência e a capacidade de auto regeneração do 

solo, assim como a extensão da degradação definirão se a restauração florestal será 

promissora em conseguir o retorno das condições naturais ou se os resultados serão 

nulos (LIMA, 2015). 

Nos primeiros anos, a maior evapotranspiração promovida pelas maiores 

taxas de crescimento das árvores leva a um declínio substancial no deflúvio anual 

(BRUIJNZEEL, 2004; FARLEY et al., 2005). Conforme a floresta atinge a maturidade, 

o deflúvio tende a aumentar novamente (KUCZERA, 1987; FERRAZ; LIMA; 

RODRIGUES, 2013), mas o tempo necessário para que a maturidade seja atingida 

é variável e geralmente ocorre na escala de décadas.  

Dessa forma, entende-se que os serviços advindos da restauração florestal 

não ocorrerão imediatamente após a implementação dos projetos, e que os 

benefícios de regulação da dinâmica hidrológica terão o ônus do maior consumo de 

água, ao menos na fase de crescimento da floresta (LIMA et al., 2012). 

A alocação de áreas para restauração florestal depende dos objetivos 

descritos no próprio projeto de restauração (BRANCALION et al., 2013). Por 

exemplo, no Pacto de Restauração da Mata Atlântica foram realizados estudos para 

a identificação de áreas potenciais para servir como guia para restauração (CALMON 

et al., 2011) entre os objetivos usualmente encontrados nos projetos de restauração, 

pode-se citar a regulação e produção hídrica das bacias hidrográficas 

(BRANCALION et al., 2013).  

No entanto, as definições de áreas potenciais dos planos de restauração não 

consideram as variáveis hidrológicas no processo de escolha da localização, 

desconsideraram, portanto, os diferentes efeitos que as florestas restauradas 

poderão ter nos processos hidrológicos (MOLIN, 2014).     

Diante disso, se torna necessário conhecer as variáveis que podem ser 

utilizadas para estabelecer áreas com vulnerabilidade hídrica, ou seja, conciliar a 

disponibilidade de água a jusante e a regulação ao longo do tempo. Dentro deste 
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contexto, as variáveis do Balanço hídrico climático HC (evapotranspiração, déficit e 

excedente) podem ser utilizadas na caracterização das áreas aptas à restauração 

com o objetivo hidrológico em vista. De fato, estudos já foram realizados utilizando 

informações como inclinação do relevo, aspecto da vertente, altitude, radiação solar, 

precipitação e uso e cobertura do solo em modelos para a definição de áreas 

potenciais de regeneração natural de florestas, por exemplo Príncipe et al. (2014), 

que estudou o efeito da regeneração em áreas agrícolas abandonadas por longo 

período (60 anos). 

No entanto, as variações na topografia do terreno influenciam os 

componentes do balanço hídrico (BARTHOLOMEUS et al., 2011; ANNING et al., 

2014). Utilizando ferramentas do sistema de informações geográficas (SIG), como o 

modelo digital de elevação do terreno, é possível determinar essa influência 

distribuída na paisagem (DYER, 2009). O BHCD, por sua vez, permite conhecer as 

taxas de entrada e saída de água de um modo espacializado na bacia hidrográfica, 

com identificações de relevo como a declividade e orientação da vertente por meio 

de sistemas de informação geográfica (DYER, 2009).  

A abordagem do BHC é utilizada para diferentes fins, como na distribuição de 

nichos ecológicos das espécies (PIEDALLU et al., 2013), localização de áreas 

críticas para incêndio (KANE et al., 2015); assim como suas variáveis que podem 

ser utilizadas, por exemplo, na identificação da demanda de umidade e déficit hídrico 

em uma floresta (DYER, 2009), taxas de produtividade e de decomposição e 

modelagem de padrões de umidade potencial. Esta última é realizada 

independentemente da vegetação estabelecida no local, e identifica a magnitude e 

a sazonalidade da umidade do solo em diferentes condições na área de estudo e 

dos cenários de mudança climática (DYER, 2013). 

O balanço hídrico climático (BHC) tradicional é calculado de forma pontual 

com dados coletados de estações meteorológicas e posteriormente são aplicadas 

técnicas de interpolação espacial somente para os elementos de saída do BHC para 

representar sua distribuição em grandes áreas como municípios ou em polígonos 

planos, denominado de Método dos Polígonos de Thiessen que extrapola as 

condições controladas da estação pluviométrica de maneira homogênea sem 

considerar as características do relevo como inclinação e orientação, apresentando 

bons resultados apenas para paisagens levemente onduladas e com número 

suficiente de postos de medição.  
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Assim, primeiramente se faz o cálculo e depois a interpolação, abordagem 

denominada de método de cálculo-interpolação, de uso muito criticado para a 

interpolação espacial de estimativas distribuídas geograficamente. A estimativa 

espacial dos elementos do BHCD deve ser feita a partir da espacialização das 

variáveis de entrada e posteriormente o cálculo dos elementos, o que se faz 

inicialmente pela interpolação e depois por cálculos, sendo essa abordagem 

denominada de método de interpolação-cálculo (CECÍLIO et al., 2012). 

A evapotranspiração é um dos principais componentes do cálculo do BHC, e 

dependente da disponibilidade energética e da temperatura, sendo estas 

influenciadas diretamente pela topografia (CECÍLIO et al., 2012).  A 

evapotranspiração pode ser dividida em potencial ou real, sendo ambas estimadas 

nos cálculos do BHC. A evapotranspiração potencial (ETP) representa a quantidade 

de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração, na unidade de 

tempo, de uma superfície extensa completamente coberta de vegetação de porte 

baixo e bem suprida de água. A evapotranspiração real (ETR) é quantidade de água 

transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração, nas condições reais 

(existentes) de fatores atmosféricos e umidade do solo. A evapotranspiração real é 

igual ou menor que a evapotranspiração potencial (ETR <= ETP) (DYER, 2013). 

Conceitualmente é simples calcular a evapotranspiração, mas na prática há 

mais de 50 métodos, adaptados para regiões geográficas distintas, variando em 

complexidade e requisitos (DYER, 2009; LU et al., 2005). Estes métodos demandam 

uma grande variedade de dados como temperatura, umidade relativa do ar, radiação 

solar e velocidade do vento, que nem sempre estão disponíveis, sendo necessário 

desenvolver equações ajustadas com o intuito de aperfeiçoar seu uso (CARVALHO 

et al., 2011). Na ausência de fatores de correção de qualidade em escala regional, é 

preferível utilizar um método alternativo, o qual demande um número menor de 

variáveis de entrada (AMATYA et al., 1995). A principal vantagem de poder  escolher 

o método a ser utilizado é utilizar os dados disponíveis para os objetivos propostos, 

por exemplo, possibilitar a estimativa dos padrões de umidade na paisagem 

independentemente da vegetação existente (AMATYA et al., 1995). 

Os solos apresentam várias características que alteram sensivelmente a 

qualidade do cálculo do BHC tradicional como textura, estrutura, densidade, 

porosidade, variações como a profundidade do sistema radicular da cultura de 

interesse alteram significativamente a qualidade da informação que influenciam 



 24 

diretamente a capacidade de armazenamento de água do solo (CAD). Diante da 

escassez de dados reconhecidamente confiáveis uma alternativa é considerar 

valores ponderados que variem em função do tipo de solo (CECÍLIO et al., 2012). 

A dinâmica dos diferentes fluxos de água na bacia hidrográfica permite 

classificar os componentes hidrológicos em água azul, a qual identifica o escoamento 

superficial e subterrâneo, e a água verde que caracteriza o escoamento 

subsuperficial e a evapotranspiração (Figura 2), sendo fluxos hídricos 

complementares dentro do balanço hídrico (ROCKSTRÖM; FALKENMARK, 2006). 

Em escala global, 65% da precipitação total acaba gerando a água verde, e os outros 

35% a água azul. A água verde retorna para a atmosfera na forma de vapor e a água 

azul é escoada da bacia hidrográfica (FALKENMARK; ROCKSTRÖM, 2010). 

Figura 2 – Ilustração da distribuição da água azul e da água verde na bacia hidrográfica 

(LIMA, 2015) 
 

Diante do exposto, espera-se que exista uma variabilidade climática espacial 

na escala da bacia hidrográfica que resulte em diferentes disponibilidades hídricas. 

O modelo distribuído permite identificar essa variabilidade em uma escala mais 

detalhada, ou seja, na escala das microbacias hidrográficas. Os valores do BHCD 

diferem do BHC tradicional, o qual apresenta somente as variações de máximas e 

mínimas, sem, contudo, evidenciar a dinâmica da água na paisagem. O BHCD 
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permite ainda gerar informações que posteriormente podem ser utilizadas para o 

agrupamento das variáveis entre os seus componentes, e então obter grupos com 

maior ou menor disponibilidade hídrica.  

Por meio das variáveis do BHCD é possível inferir a respeito do efeito da 

conversão de uso do solo de pastagem para florestas em relação à disponibilidade 

hídrica do local, em diferentes escalas espaciais,  mensalmente (DYER, 2009). 

A análise dos vários componentes hidrológicos que determinam a escassez e 

criticidade da disponibilidade hídrica abrange vários enfoques e pode ser mais 

construtivo realizar estudos que examinem simultaneamente o efeito de processos 

em diferentes escalas espaciais ao mesmo tempo e interpretar qual a importância 

relativa de cada aspecto estratégico através dessas informações, auxiliando assim 

a resolução de conflitos e o desenvolvimento de políticas públicas com enfoque nos 

recursos hídricos.  

O objetivo geral do trabalho foi espacializar a correlação da disponibilidade 

hídrica na bacia hidrográfica do rio Piracicaba considerando os aspectos de 

ocupação e uso, naturais e suas interações através de dados públicos de livre 

acesso, servindo de subsídio para ações de manejo e conservação da natureza em 

uma paisagem com elevado grau de transformação, através das relações naturais 

de clima, relevo e solo diante do aumento da demanda por áreas a serem 

restauradas. Entre os objetivos específicos pode-se citar: 

-Aplicar um modelo de BHCD no espaço e no tempo em uma bacia 

hidrográfica com longo histórico de ocupação para diferentes escalas de 

planejamento visando ações de restauração florestal; 

-Comparar o BHCD com o BHC tradicional existente e de uso corrente na 

região; 

-Realizar agrupamento hidrológico para identificar possíveis características 

naturais e influências através das relações entre as variáveis de entrada e as 

de respostas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  Área de estudo 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Piracicaba (Figura 3) 

localizada entre os paralelos 22º00´ e 23º00´ de latitude sul e os meridianos 46º00´ 

e 48º30´ de longitude oeste. A área da bacia hidrográfica é de, aproximadamente, 

12.500 km² com 11.400 km² no estado de São Paulo e 1.100 km² no Estado de Minas 

Gerais (COBRAPE, 2010). 

Figura 3 – Hidrografia e localização da área de estudo e a divisão das sub-bacias que a 
compõe, no contexto da divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais 

 

A bacia hidrográfica do rio Piracicaba está inserida na borda lisa da bacia 

sedimentar do rio Paraná e possui estruturas geológicas de grande diversidade, 

principalmente de rochas metamórficas e graníticas, sedimentares mesozoicas e 

paleozoicas, rochas efusivas e corpos intrusivos básicos e coberturas sedimentares 

cenozoicas, que podem ser divididas em duas grandes zonas em função das 

características geomorfológicas, desde as cabeceiras situadas a leste com cotas de 

altitude variando de pouco mais de 2.000 metros em relevo montanhoso, com 

declividade média a alta, drenagem de alta densidade até os 600 metros. Na região 

das rochas sedimentares há outra zona distinta que forma a depressão periférica 

onde o relevo é do tipo colinoso, predominando as baixas declividades, cotas 

variando desde os 600 metros até pouco mais de 400 metros e drenagem de média 
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a baixa densidade. O limite oeste da bacia é constituído por relevo característico de 

transição com as cuestas ou escarpas festonadas de alta declividade acima de 30%, 

produto da erosão regressiva que atua sobre a sequência de basaltos e sedimentos 

sotopostos, formando anfiteatros separados por espigões com vertentes de perfis 

retilíneos (AB´SABER et al., 1990).  

 

2.2  Balanço Hídrico Climático Distribuído (BHCD) 

Para o cálculo do BHCD foi utilizada a ferramenta “Water Balance Tool – 

versão 2.0” (WBt), desenvolvida e aperfeiçoada para capturar com precisão padrões 

de umidade do solo em diferentes gradientes de relevo (DYER, 2009). As variáveis 

de entrada para iniciar o balanço são: o MDE; o CAD; os dados mensais de 

temperatura, precipitação e radiação solar. Os dados, por serem espacializados, 

precisam apresentar a mesma resolução espacial, limites de extensão e sistema de 

coordenadas geográficas (DYER, 2013).  

A ferramenta utilizada para estimar a evapotranspiração potencial (ETP), a 

evapotranspiração real (ETR), e através da variação do armazenamento de água no 

solo (∆ARM), estimar o déficit hídrico (DEF) e o excedente hídrico (EXC), considera 

a complexidade da paisagem através do modelo de elevação do terreno (MDE), da 

variação da radiação solar global e da capacidade de armazenamento de água do 

solo (CAD) em ambiente SIG (DYER, 2009) 

A abordagem utilizada pelo WBt quantifica as relações entre as variáveis de 

demanda de umidade (evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, 

excedente e déficit) no espaço e no tempo, baseada em dados publicados 

disponíveis (temperatura mensal, precipitação mensal, radiação solar global mensal, 

mapas digitais de elevação e dados de capacidade de armazenamento de água) e 

permite a aplicação dessa metodologia áreas geográficas tanto de pequena área 

(microbacia) quanto de áreas maiores (bacia hidrográfica). 
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2.3  Métodos  

A abordagem utilizada no cálculo do BHCD pelo WBt foi a de Thornthwaite & 

Mather (1955), o qual fornece informações sobre a disponibilidade hídrica local ou 

regional (DYER, 2013). 

A primeira etapa do BHCD utiliza as variáveis de temperatura mensal (ºC) e 

radiação global mensal (Wh/m²) para o cálculo da evapotranspiração potencial, pelo 

método de Turc (1961), através da eq. 1. 

 

ETP = 0,0013 × [
T

T + 15
]  × (R + 50)  (1) 

 

onde, 

ETP = Evapotranspiração potencial mensal (mm) 

T = Temperatura mensal (ºC) 

R = Radiação Global mensal (Wh/m²) 

 

Os dados mensais de ETP gerados em milímetros permitem calcular o saldo 

entre essa variável e a precipitação e, a partir destes dados, determinar qual o 

primeiro mês que apresenta valores negativos para P-ETP, considerando-o como o 

início do ano hídrico, o que geralmente ocorre imediatamente após o período 

chuvoso quando a capacidade de armazenamento de água no solo é máxima 

(DYER, 2013). 

Após a estimativa da ETP e a definição do início do ano hídrico (primeiro mês 

com P-PET < 0) é possível calcular a variação do armazenamento de água no solo 

(∆ARM). Quando a precipitação é insuficiente para atender a demanda de água, as 

plantas utilizam a água armazenada disponível no solo. Essa variação é calculada 

em intervalo de tempo diário e, posteriormente sumarizado, em escala mensal. O 

valor final é igual ao último dia do mês, assim após calcular para cada mês do ano 

hídrico o ∆ARM é estimada a evapotranspiração real (ETR), o excedente hídrico 

(EXC) e o déficit hídrico (DEF) em escalas mensal e anual (DYER, 2013). 
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2.4  Modelo digital de elevação 

O modelo digital de elevação (MDE) foi elaborado a partir das imagens de alta 

resolução obtidas na missão “Shuttle Radar Topography Mission -  SRTM 1 Arc-

Second Global” cortesia do United State Geological Survey – USGS, projeto de 

cooperação internacional com resolução espacial de 30m (Figura 4). A altitude média 

da bacia hidrográfica é de 760m com altitudes mínimas e máximas de 445m e 

2023m, respectivamente. 

Figura 4 – Modelo digital de elevação (MDE) a partir dos dados do SRTM da bacia 
hidrográfica do rio Piracicaba 
 

2.5  Solos 

O mapa de solos foi obtido a partir do mapa pedológico do Estado de São 

Paulo do Instituto Agronômico de Campinas na escala 1:500.000 (OLIVEIRA, et al. 

1999). A partir das classes de textura obtidas na legenda estendida do mapa foi 

realizada a reclassificação em três grandes classes de textura: Arenosa, Média e 

Argilosa (Figura 5). Para cada classe de textura classificada foram definidos 

parâmetros referentes a capacidade de armazenamento de água no solo (CAD) 

(Tabela 1). Os valores de CAD foram obtidos a partir de Doorenbos e Kassam (1994). 
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Tabela 1 – Classes de textura do solo reclassificadas a partir das classes de tipo de solo 
obtidas por meio do mapa pedológico do IAC (1999). Assim como a área (km² 
e %) e a capacidade de água disponível no solo (CAD) para cada uma das 
classes dentro da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba 

Classes de 
textura 

Área 
CAD (mm.m-1) 

Km² % 

Argilosa 9.555 78,0 200 

Média 2.008 16,4 140 

Arenosa 685 5,6 60 
 
 

Figura 5 – Espacialização das classes de textura do solo definidas para a bacia hidrográfica 
a partir da legenda estendida e descrição dos diferentes tipos de solo encontrados no local.  
 

2.6  Variáveis atmosféricas 

Para a obtenção dos valores espacializados de temperatura e precipitação 

média anual para o Brasil, Alvares et al. (2013) utilizaram 2400 estações 

meteorológicas que tivessem mais de 10 anos de medições no período de 1950 até 

1990. Mais de 50% das estações apresentavam 30 anos de dados; destas 75% 

foram usadas para a construção do modelo, e as outras 25% foram usadas para a 

validação do modelo resultado da integração e combinação da temperatura estimada 

e observada de acordo com as modelos mensais de regressão linear múltipla 

desenvolvidos por Pedro Júnior et al. (1991) a partir das variáveis independentes de 

latitude, longitude, altitude e suas combinações, eq. 2.  
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Yts = at +  btXs  + ct x2s (2) 

 

onde, 

Y = Temperatura média mensal máxima ou mínima (ºC) 

X = Altitude do local (m) 

x2 = Latitude em minutos (valores positivos) 

a, b e c = Coeficientes estatísticos do modelo 

Os mapas são resultado da integração e combinação de valores de 

temperatura estimada e observada corrigidos com base em valores coletados em 

estações meteorológicas. Informações mais detalhadas sobre modelos estimadores 

e as técnicas podem ser encontradas em Alvares et al. (2013). 

A precipitação média anual varia de 1200 mm a 1600 mm com inverno seco 

(abril a setembro) e verão chuvoso (outubro a março), apresentando significativa 

variação espacial e temporal (Figura 6). 

 
Figura 6 – Dados espacializados de precipitação média anual (P) em milímetros (mm), sobre 

relevo, para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba  
 

A temperatura média anual varia de 12ºC a 21ºC (Figura 7) sendo o clima 

caracterizado por três faixas de ocorrências de acordo com a classificação 

internacional de Köeppen do subtipo Cfb (temperado húmido com verão temperado) 
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nas altitudes baixas da bacia, do subtipo Cfa (temperado úmido com verão quente) 

nas altitudes médias e do subtipo Cwa (temperado úmido com inverno seco e verão 

quente) nas maiores altitudes (ALVARES et al., 2013). 

 

Figura 7 – Dados espacializados de temperatura média anual (T) em graus Celsius (ºC), 
sobre relevo, para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

 

Para a estimativa da radiação solar global para o Brasil, Alvares (2011) 

realizou os procedimentos de acordo com a método de Pereira et al. (2002) através 

das variáveis de latitude, altitude, declividade e orientação da vertente em passo 

mensal, calculando   somente para o 15 dia de cada mês, considerando com a média 

mensal.  

Primeiramente calcula-se o dia Juliano (15), de acordo com a eq. 3. 

 

Dia Juliano = número inteiro [(30,42 ×  mês)]  −  15,23 (3) 

  

onde, 

Dia Juliano = Número de dia no ano (Janeiro 1 = 1;Junho 1 = 181);  

número inteiro = Número natural (1,2,3,...) 

mês = Número do mês (1 a 12) 
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Então é calculado o angulo de declinação solar, de acordo com a época do 

ano, conforme a eq. 4. 

 

σts = 23,45 ×  sen[0,9863 x (0,284 +  Dia Juliano)] (4) 

  

onde, 

σ =  Declinação solar (radiano). No hemisfério sul a declinação solar é positiva 

para a primavera e verão e negativa no outono e inverno e zero nos equinócios. 

O fotoperíodo é o intervalo entre o nascer e o pôr do sol,  varia de acordo com 

a latitude e a época do ano, é calculado nas eq. 5, 6 e 7. 

 

Nascer do sol (hn)ts  = 12 −
cos−1  (−tan(σts) ×  tan (φs))

15
 (5) 

  

onde, 

hn = Hora do nascer do sol (horas) 

φ = Latitude do local (grau) 

 

Pôr do sol (hp)ts  = 12 +
cos−1  (−tan(σts)  ×  tan (φs))

15
 (6) 

  

onde, 

hp = Hora do pôr do sol (horas) 

N(h)ts = Pôr do sol (hn)ts − Nascer do sol (hn)ts (7) 

  

onde, 

N (h) = Duração do dia (horas) 

 

O ângulo horário ao nascer do sol é calculado conforme a eq. 8 sendo o valor 

de 90º nos equinócios, para N(h) = 12 horas. 

 

hn ts =  cos−1  (−tan(σts)  ×  tan (φs) (8) 
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onde, 

hn = Ângulo horário na hora do nascer do sol (grau) 

 

A correção da irradiância solar em função da distância entre a Terra e o Sol é 

calculada para obter qual intensidade da radiação solar extraterrestre no topo da 

atmosfera para determinado dia do ano, menor no afélio e maior no periélio, 

conforme a eq. 9. 

 

(d
D⁄ )

ts

2

=  1 + 0,0033 ×  [(
360

365
) ×  Dia Juliano ]  (9) 

 

onde, 

(d
D⁄ )

ts

2

 = Fator de correção para a distância média Terra-Sol 

 

A radiação solar no topo da atmosfera é função apenas da latitude e da época 

do ano, conforme a eq. 10 

 

Qots = 37,586 × (d
D⁄ )ts

2  × [hnts × sen(φs) + sen(φs) + cos(φs) + cos(φs) × sen(hnts) ] (10) 

 

onde, 

Qo = radiação solar extraterrestre (MJ m-2 dia-1) 

 

A eq. 11 foi utilizada para corrigir a radiação solar extraterrestre de acordo 

com as variáveis topográficas de declividade e orientação das vertentes, que afetam 

a incidência dos raios solares como latitude e época do ano de acordo com o modelo 

digital de elevação do terreno. A eq. (12) é a radiação solar extraterrestre corrigida 

pelo efeito do relevo. 

 

 

cos (i)ts = cos ( Ss)  ×   cos ( Zsts) + sen ( Ss)  ×   sen ( Zsts) × cos(ψ
ts

−  ψ
s
)  (11) 
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onde, 

cos(i) = Cosseno do ângulo de correção do relevo 

s = Declividade da vertente (grau) 

Zs = Ângulo zenital (grau) 

Ψ = Azimute solar (grau) 

Ψs = Orientação da vertente (aspecto em grau) 

 

Qoc =  Qots × cos (i)ts  (12) 

 

onde, 

Qoc = Radiação solar extraterrestre corrigida (MJ m-2 dia-1)  

 

Para o cálculo da radiação solar global aplicou-se a eq. 13. 

 

Qgts =  [(0,29 × cos( φ
s
)) +  (0,52 × 

nt

N(h)ts
 )] × Qots  (13) 

 

onde, 

Qg = Radiação solar global (MJ m-2 dia-1) 

n = Insolação (horas de brilho solar) 

N(h) = Duração do dia (horas) 

 

O valor de Qg (estimado na eq. 13) é corrigido pelo valor de Qg observado 

nas estações meteorológicas.  
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Figura 8 – Dados espacializados de radiação média anual (R) em Watt hora por metro 

quadrado (Wh/m²), sobre relevo, para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba  
 

A radiação solar média anual normal da bacia hidrográfica é de 105.580 

Wh/m² variando de 66.239 Wh/m² até 128.882 Wh/m² influenciada principalmente 

pela orientação do terreno (Figura 8). 

O resumo das variáveis de entrada para o WBt são sumarizados na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Variáveis de entrada para a ferramenta WBt para a área de estudo 

 Dados exigidos Sigla Características 

Modelo digital de elevação do 

terreno 
MDE SRTM – 1 Arc-Second Global(30m) 

Capacidade de armazenamento 

de água no solo 
CAD Mapa pedológico de São Paulo (1:500.000) 

Precipitação  PREC Mapa de precipitação média mensal (100m) 

Temperatura  TEMP Mapa de temperatura média mensal (100m) 

Radiação solar  RAD Mapa de radiação média mensal (100m) 
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2.7  Análise de agrupamento 

Através das variáveis respostas foi realizada uma análise de agrupamento 

(cluster), para reduzir a dimensão do conjunto de dados espacialmente, de maneira 

natural e de acordo com as características comuns encontradas no conjunto de 

dados utilizados neste trabalho para a classificação de padrões.  

As áreas com características semelhantes foram agrupadas de acordo com a 

precipitação, evapotranspiração potencial e real, déficit e excedente hídricos anuais 

da bacia hidrográfica de estudo consideras como críticas para a disponibilidade 

hídrica em escala decrescente de prioridade (Tabela 3) e descritos na sequência. 

 

Tabela 3 – Variáveis climáticas utilizadas na análise de agrupamento (cluster), selecionadas 
de acordo com suas características e importância no BHCD 

Variáveis anuais Sigla Características 

Precipitação P 
Quantidade de água que entra na bacia 
hidrográfica. 

Evapotranspiração potencial ETP 

Calculada pelo método de Turc (1961).  
Relaciona o potencial máximo de saída de água 
na bacia de acordo com a radiação, temperatura 
e considerando as variações do relevo e 
orientação das vertentes. 

Evapotranspiração real ETR 
Calculada por meio da ETP e da quantidade de 
água disponível no solo, considerando as 
variações do relevo e orientação das vertentes. 

Déficit DEF 
Quantidade de água que falta na bacia. 
Diferença entre a quantidade de água que entra 
na bacia (P) menos a que sai (ETR). 

Excedente EXC 
Quantidade de água que sobra na bacia. 
Diferença entre a quantidade de água que entra 
na bacia (P) menos a que sai (ETR). 

 

Os procedimentos operacionais utilizados na análise dos grupos e identificação 

das áreas foram: 
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i. Mapas das variáveis climáticas anuais resultantes do BHCD da precipitação, 

e posterior normalização dos mapas resultantes para distribuição de valores 

mínimos e máximos entre zero e um; 

ii. Cálculo e análise da matriz de correlação e covariância entre as variáveis 

climáticas, por meio dos mapas climáticos normalizados, para verificar a 

estrutura de dependência entre as variáveis e a viabilidade de aplicação de 

técnicas de análise multivariada;  

iii. Extração dos valores de cada mapa para uma amostra de 10.000 pontos 

gerados aleatoriamente; 

iv. Determinação do número ótimo de grupos de maneira interativa e visual, 

observando-se em um gráfico o ponto de mínima inflexão entre a soma de 

quadrados e diferentes soluções de agrupamento (“regra do cotovelo”);  

v. Análise de agrupamento hierárquico para os pontos amostrais, calculando-

se as distâncias dos grupos pelo método de médias; 

vi. Cálculo da matriz cofenética e de sua correlação com a matriz de distâncias 

originais, e posterior aplicação do Teste de Mantel com 1.000 permutações 

entre as matrizes para verificar a significância da correlação; 

vii. Aplicação dos parâmetros de agrupamento de maneira distribuída para os 

cinco mapas climáticos, resultando em um mapa com as classes de 

agrupamento; 

viii. Reordenamento das classes em função dos valores médios das variáveis 

climáticas dentro de cada grupo. 

 

2.8  Uso do solo 

O mapa de uso do solo foi elaborado a partir do mapeamento de uso e 

cobertura da terra do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (CBH-PCJ), material desenvolvido a partir de imagens SPOT (Satellite Pour 

l'Observation de la Terre), ortorretificadas e mosaicadas com cenas variando entre 

2007 e 2009. Com alto nível de detalhamento das atividades. Para a classificação 

do uso do solo foram utilizadas principalmente técnicas de interpretação visual de 

recortes de imagem, trabalho de campo, informações do mapeamento dos projetos 
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CANASAT e CAFESAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e 

dados sobre cultivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A partir do mapa do CBH-PCJ, neste trabalho, o sistema de classificação foi 

readequado para 8 classes conforme exemplificadas na Figura 9 e recortado para a 

área de estudo. O mapa disponibilizado pelo CBH-PCJ, no entanto não classifica o 

uso do solo no estado de Minas Gerais, tendo as classes definidas apenas para a 

parte da bacia hidrográfica dentro do estado de São Paulo.  

 

 
 
Figura 9 – Uso do solo na bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, apenas para a porção 

localizada no Estado de São Paulo, obtido por meio de imagens (2007 a 2009) 

disponibilizado pelo CBH-PCJ 
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3 RESULTADOS 

3.1  Balanço hídrico climático distribuído (BHCD) 

A evapotranspiração potencial anual na bacia hidrográfica representa a 

integração das médias mensais calculada pelo método de Turc (1961) com variáveis 

normalizadas mensais de temperatura e precipitação. Os mapas das médias 

mensais de ETP encontram-se no ANEXO A. Os valores de ETP variaram de 437,6 

mm nas regiões com maiores taxas até 976,3 mm. É possível ainda perceber uma 

diferenciação no eixo leste-oeste da área de estudo, com as menores taxas de ETP 

localizadas na porção leste, e as maiores na parte oeste. 

 

 
Figura 10 – Dados espacializados de evapotranspiração potencial média anual (ETP) em 

milímetros (mm), sobre relevo, calculado pelo BHCD para a bacia hidrográfica 
do rio Piracicaba 

 



 42 

 

Figura 11 – Dados espacializados de evapotranspiração real média anual (ETR) em 
milímetros (mm), sobre relevo, calculado pelo BHCD para a bacia hidrográfica 
do rio Piracicaba 

 

Assim como caracterizado para a ETP, a evapotranspiração real média anual 

é a integração dos valores médios mensais (os mapas da ETR média mensal 

encontram-se no ANEXO B). Os valores de ETR variaram de 437,5 mm a 924,1 mm, 

apresentando a mesma dinâmica descrita para ETP, ou seja, variação ao longo do 

eixo leste-oeste da área de estudo, sendo que as menores taxas se concentram nas 

regiões mais declivosas, notadamente a parte leste.   
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Figura 12 – Dados espacializados de déficit hídrico médio anual (DEF) em milímetros (mm), 
sobre relevo, calculado pelo BHCD para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

 

A variável de déficit hídrico representa a integração dos déficits mensais 

médios anuais (dados referentes as médias mensais encontram-se no ANEXO C). A 

Figura 12 é caracterizada por uma nítida diferenciação entre as regiões com menores 

e maiores déficits, com variação de 0 mm a 100,2 mm. A porção leste da área de 

estudo, que já apresentava menores taxas de ETP e ETR apresentou os menores 

valores de déficit, sendo o eixo Campinas-Piracicaba e principalmente a bacia 

hidrográfica do Corumbataí, os locais com maiores déficits hídricos anuais. 
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Figura 13 – Dados espacializados de excedente hídrico médio anual (EXC) em milímetros 
(mm), sobre relevo, calculado pelo BHCD para a bacia hidrográfica do rio 
Piracicaba 

 

Diferentemente do déficit médio anual, mas complementando este dado, o 

BHCD resultou em um excedente médio anual variando de 1,1 mm nas regiões mais 

montanhosas até 1087,6 mm nos locais da bacia hidrográfica com menores 

disponibilidades hídricas (parte central e oeste). 

Os mapas das variáveis distribuídas mostraram uma variabilidade espacial na 

escala de bacia hidrográfica, com as menores concentrações de ETP, ETR e DEF 

localizadas na parte leste da bacia, principalmente, nas áreas mais elevadas, 

conforme o MDE apresentado na Figura 4. Em relação ao excedente hídrico a 

relação foi a inversa, com os maiores valores de excedente localizados na porção 

oeste da área de estudo. 

A variação no tempo pode ser visualizada nos dados mensais das variáveis 

supracitadas. No entanto, pode-se representar esta variação temporal por meio das 

variáveis mensais como, por exemplo, a Figura 14, que sintetiza o BHCD por meio 

das médias mensais das variáveis utilizadas. 
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Figura 14 – Climograma gerado através do BHCD, com médias mensais das variáveis 
climáticas na bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

 

Ainda na Figura 14 pode-se observar que as variáveis climáticas se distribuem 

ao longo do tempo, com período seco e chuvoso diferenciando-se ao longo do ano. 

O período seco corresponde aos meses de maio a setembro, em decorrência da 

diminuição na precipitação e maior demanda por água do que disponibilidade, 

consequentemente, há o aumento do déficit hídrico e diminuição do excedente de 

água. A evapotranspiração real, assim como a evapotranspiração potencial, são 

menores nos meses com déficit, pois este período corresponde aos menores índices 

de radiação solar na área de estudo. Os meses chuvosos, por outro lado, 

correspondem as maiores taxas de ETP e ETR, com precipitações maiores do que 

a demanda e maior excedente de água no solo. 
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3.2  Comparação entre o BHC e o BHCD  

De modo a verificar a adequação do modelo para a bacia hidrográfica do Rio 

Piracicaba foi realizada uma comparação entre o BHCD realizado através do WBt 

com os resultados apresentados no trabalho elaborado por Sentelhas et al. (1999).  

Por meio do BHC baseado em Thornthwaite & Mather (1955), e publicado por 

Sentelhas et al. (1999), foram obtidas as variáveis de evapotranspiração potencial e 

real para 33 dos 61 municípios presentes na área de estudo. Para o cálculo da 

evapotranspiração potencial seguiu o método proposto por Thornthwaite (1948), com 

os dados de entrada obtidos por meio de estações meteorológicas e, portanto, 

pontuais. As variáveis derivadas desta metodologia (ETP e ETR) foram comparadas 

com aquelas obtidas na modelagem realizada no presente estudo, aqui 

denominadas de variáveis modeladas (ETP modelada e ETR modelada). 

A comparação entre os dois conjuntos de dados foi realizada de modo a 

evidenciar como as metodologias utilizadas podem divergir, não apenas devido às 

diferenças de métodos utilizados para o cálculo da ETP, mas também em razão da 

característica pontual e espacializada dos dados de entrada. 

Na Figura 15 encontram-se os valores de evapotranspiração potencial 

calculados de acordo com o método de Thornthwaite e o método de Turc. A ETP 

obtida pelo método de Turc foi identificada como ETP modelada, uma vez que é o 

método utilizado pelo modelo WBt. Os valores de ETP foram obtidos para todos os 

municípios inseridos na bacia hidrográfica de estudo e que apresentassem balanço 

hídrico calculado por Sentelhas et al. (1999). 
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Figura 15 – Comparação entre a evapotranspiração potencial calculada por Sentelhas et al. 
(1999) (ETP Thornthwaite) e pelo método de Turc (ETP modelada). A ETP 
modelada corresponde à média anual para cada um dos municípios obtida por 
meio de dados de entrada distribuídos na bacia hidrográfica 

 
Como observado na Figura 15, a ETP modelada subestimou os valores em 

relação à mesma variável obtida por Sentelhas et al. (1999) em todos os munícipios 

analisados. Os valores obtidos entre os dois métodos foi apresentou em média 

diferença de 20%, principalmente devido as particularidades do método para o 

cálculo da evapotranspiração potencial e a distribuição espacial dos dados de 

entrada do BHCD. A utilização da variável de radiação solar através do método de 

Turc (1961), apresenta relação direta com a ETP e devido a espacialização do 

modelo e as diferenças de orientação da face e inclinação do terreno. 

Por meio do MDE é possível estimar que na bacia hidrográfica 76,5% da área 

está localizada em declividades inferiores a 10° de inclinação, e apenas 23,5% em 

declividades superiores. Em relação as faces da área de estudo, 37,3% estão 

voltadas para o norte e 35,2% para o sul, ocorrendo, portanto, um equilíbrio entre 

estes dois fatores. Entre as declividades superiores a 10° de inclinação 29,7% estão 

voltadas para o norte, o restante, 70,1%, dividem-se em sul e leste-oeste. 

Considerando que a inclinação e a orientação da vertente influenciam na 

quantidade de radiação solar que chegará a superfície, é esperado que a ETP 
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modelada neste estudo e aquela calculada por Sentelhas et al. (1999) sejam 

diferentes, uma vez que esta última não inclui correções para as irregularidades da 

superfície. Os menores valores encontrados para a ETP modelada podem ser 

atribuídos a uma menor quantidade de radiação devido as correções da superfície, 

com a maioria da área com orientações para sul, leste e oeste e inclinações menores 

do que 10°. 

Se utilizarmos o posto meteorológico presente no município de Piracicaba 

(posto da ESALQ), a radiação medida no posto difere em 28% daquela utilizada na 

espacialização do balanço hídrico. 

A espacialização dos dados permite ainda a obtenção de valores mínimos e 

máximos na área de estudo, e não mais apenas os dados médios para as variáveis 

do balanço hídrico. Esta dinâmica pode ser visualizada na Figura 16, na qual estão 

representados os valores máximos, médios e mínimos da ETP nos munícipios dentro 

da área de estudo.  

 

 

Figura 16 – Variação dos valores máximos, médios e mínimos da ETP modelada 
corresponde à média anual para cada um dos municípios calculada por meio 

de dados de entrada distribuídos na área de estudo 
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3.3  Análise de agrupamento das variáveis 

A análise de agrupamento das variáveis geradas identificou na área de estudo 

oito grupos referentes às variáveis analisadas (Figura 17). 

Os grupos apresentaram maior concentração na parte oeste da área de 

estudo, no entanto, sem tendências específicas que possam ser notadas 

visualmente. A parte leste da área de estudo apresentou uma maior heterogeneidade 

dos grupos, sem grandes agrupamentos perceptíveis.  

 

 
Figura 17 – Grupos formados na análise de cluster de acordo com as variáveis ETP, ETR, 

EXC, DEF e Precipitação anual para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

 

Os resultados obtidos na correlação das variáveis climáticas distribuídas na 

área de estudo encontram-se na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Análise de correlação entre as variáveis utilizadas na separação de grupos na 
bacia. ETR: evapotranspiração real anual; DEF: déficit hídrico anual; ETP: 
evapotranspiração potencial anual; P: precipitação anual; EXC: excedente 
anual 

Variáveis anuais ETR DEF ETP P EXC 

ETR  0.2 0.9 -0.3 -0.7 

DEF 0.2  0.6 -0.8 -0.7 

ETP 0.9 0.6  -0.6 -0.9 

P -0.3 -0.8 -0.6  0.9 

EXC -0.7 -0.7 -0.9 0.9  

 

Pode-se notar que existem correlações negativas entre as variáveis (Tabela 

4). As variáveis ETR, DEF e ETP se correlacionam positivamente entre si e 

negativamente com as variáveis Precipitação e Excedente. 

A Tabela 5 descreve as médias das variáveis geradas para cada grupo 

formado. 

 

Tabela 5 – Grupos formados pela análise de cluster para as variáveis de Evapotranspiração 
potencial (ETP) e real (ETR), Déficit hídrico (DEF), Excedente hídrico (EXC) e 
Precipitação anual 

Grupos ETP ETR DEF EXC Precipitação anual 

1 767,3 754,7 12,6 658,2 1.419,8 

2 839,2 796,9 42,0 529,4 1.353,9 

3 723,6 719,6 3,9 729,8 1.450,0 

4 677,3 675,2 2,1 791,6 1.466,7 

5 627,0 626,1 0,9 852,0 1.477,5 

6 873,8 814,5 59,1 490,1 1.341,1 

7 557,8 557,6 0,2 926,8 1.483,8 

8 807,2 772,2 34,9 569,8 1.366,0 

  
O cálculo da matriz cofenética e de sua correlação com a matriz de distâncias 

originais resultou em valores de r= 0,80 com uma probabilidade de 0,0001. O Teste 

de Mantel com 1000 permutações entre as matrizes resultou em r= 0,80 a uma 

probabilidade de p= 0,001. 

De modo a obter um reagrupamento que fornecesse informações acerca das 

características hidrológicas da região, as médias das variáveis obtidas para cada 

grupo foram reclassificadas de acordo com a importância dentro dos grupos, a partir 

da área ocupada e pelo tipo predominante de uso, de modo a formar quatro grupos 

distintos na bacia (Tabela 6).  
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Os grupos 2, 8, 6 e 1 são os que apresentaram as maiores médias de ETP, 

ETR e DEF, sendo o 2 e 8 os grupos com maiores médias destas variáveis, e os 

grupos 6 e 1 com valores intermediários. Quando espacializados na área de estudo 

são os grupos localizados predominantemente na região oeste, com algumas 

manchas na parte leste. Na Figura 18 e Tabela 5 é possível visualizar a formação de 

dois grandes subgrupos com médias de ETP, ETR e DEF maiores nos grupos 1 e 2, 

e médias de EXC e Precipitação maiores nos grupos 3 e 4. 

Nos grupos 3, 4, 5 e 7 ocorreu a concentração das maiores médias das 

variáveis de excedente hídrico e precipitação anual, com distribuição predominante 

destes grupos a este, e alguns pontos na divisa leste (Figura 19). Novamente nestes 

grupos ocorreu maiores valores para as variáveis citadas nos grupos 3 e 4, e valores 

intermediários para os grupos 5 e 7. 

 
Tabela 6 – Médias das variáveis reagrupadas em quatro grupos de acordo com as médias 

iniciais das variáveis (Evapotranspiração potencial (ETP) e real (ETR), Déficit 
hídrico (DEF), Excedente hídrico (EXC) e Precipitação anual) 

Grupos ETP ETR DEF EXC Precipitação 

1 856,5 805,8 50,5 509,7 1.347,5 

2 787,3 763,4 23,8 614,0 1.392,9 

3 592,4 591,8 0,6 889,4 1.480,7 

4 700,5 697,4 3,0 760,7 1.458,4 

 

 

 
Figura 18 – Localização dos grupos reordenados na bacia hidrográfica do rio Piracicaba 
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Quanto a área que cada grupo ocupa na área de estudo ocorre uma maior 

concentração nos grupos 1 e 2, ocupando os dois mais de 80% da bacia, e, 

consequentemente, uma pequena porção da área de estudo é ocupada pelos grupos 

3 e 4 (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Distribuição dos grupos na área de estudo quanto a área e porcentagem de 

ocupação de cada um 

Grupos 
 Área  

Km² % 

1 5.615,7 46,1 

2 4.301,7 35,3 

3 542,9 4,5 

4 1.717,7 14,1 

Total 12.177,96 100 

   

3.4  Caracterização dos agrupamentos 

Os quatro grupos formados após o reordenamento foram caracterizados 

quanto ao uso do solo, mais especificamente quanto a quantidade de pastagem, 

principal uso na área de estudo, encontrada em cada grupo (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Caracterização dos grupos após o reordenamento quanto a área de pastagem 
encontrada em cada classe 

Grupos 
Área de pastagem 

Km² % 

1 1.295,4 46,7 

2 970,2 35,0 

3 70,3 2,5 

4 438,7 15,8 

Total 2.774,7 100 

 

Os grupos 1 e 2 possuem as maiores áreas de pastagem da área de estudo, 

com predominância destas áreas no grupo 1. A baixa quantidade de pastagem 

encontrada nos grupos 3 e 4 deve-se, principalmente, a falta de informação oficial 

do uso do solo na região mineira. Uma vez que os grupos 3 e 4 distribuem-se 

primordialmente na parte leste da bacia hidrográfica não foi possível quantificar o 

uso do solo destes grupos. 
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Ainda de acordo com a média utilizada na divisão dos grupos (Tabela 5), foi 

realizada a caracterização dos valores médios de cada variável dentro dos grupos, 

formando as seguintes classes de valores: altos; médios-altos; médios-baixos; e 

baixos. Essas classes são correspondentes as médias obtidas na análise de 

agrupamento e estão apresentadas na Tabela 8.  

 

Tabela 9 – Caracterização dos grupos quanto aos valores das médias em cada uma das 
variáveis obtidas na análise de agrupamentos. Classificação em classes de 
valores: altos; médios-altos; médios-baixos; e baixos. (Evapotranspiração 
potencial (ETP) e real (ETR), Déficit hídrico (DEF), Excedente hídrico (EXC) e 
Precipitação anual (Prec)) 

Grupos Características 

1 ETP, ETR e DEF altos Prec e EXC baixos 

2 ETP, ETR e DEF médios-altos Prec e EXC médios-baixos 

3 ETP, ETR e DEF médios-baixos Prec e EXC médios-altos 

4 ETP, ETR e DEF baixos Prec e EXC altos 

 

De acordo com os dados obtidos na Tabela 9 é possível identificar as 

características dos grupos frente as variáveis de ETP, ETR, DEF, EXC e 

Precipitação. A dinâmica destas variáveis formou dois grupos extremos e dois 

intermediários na bacia hidrográfica. Os grupos foram divididos quanto a influência 

dos conjuntos ETP-ETR-DEF e EXC-Prec. Esta distribuição também se reflete na 

localização destes dois conjuntos, como citado anteriormente (Figura 18), com a 

concentração dos grupos com maior influência das variáveis ETP-ETR-DEF na parte 

leste, e dos grupos do conjunto EXC-Prec na parte oeste, região também 

caracterizada por uma maior declividade. 
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4 DISCUSSÃO 

A área de estudo apresenta uma heterogeneidade natural que pode ser 

claramente observada no gradiente topográfico existente, refletindo na distribuição 

da precipitação, temperatura e influenciando fortemente os resultados obtidos no 

cálculo da evapotranspiração. Na bacia hidrográfica do rio Piracicaba, áreas com 

cerca de 100 km de distância apresentam características distintas em termos 

hidrológicos, e consequentemente precisam ter o uso da terra planejado devido as 

variações observadas.  

Aplicando-se o conceito de balanço de água verde e azul, a área de estudo 

atualmente encontra-se em situação crítica de disponibilidade hídrica, especialmente 

devido à alta demanda hídrica ocasionada pelo desenvolvimento econômico da 

região e outorga do Sistema Cantareira (PASCHOALOTTI; NETO, 2013), o que pode 

ser considerado uso de água azul. Neste caso, torna-se mais importante o manejo 

da água verde, buscando garantir o suprimento de água para os diversos usos, 

através da melhoria na gestão da evapotranspiração a fim de aumentar o saldo de 

água azul para os usuários a jusante (CALDER, 2007; DIJK, VAN; KEENAN, 2007).  

Assim, a heterogeneidade observada nos processos de precipitação e 

evapotranspiração precisam ser considerados para direcionar práticas de manejo 

agrícola, conservação de solos, restauração florestal e mesmo o uso da água azul 

(ROCKSTRÖM; FALKENMARK, 2006). Tomando-se alguns exemplos na bacia 

hidrográfica do rio Piracicaba (APÊNDICE 1), nota-se que a região localizada no 

Estado de Minas Gerais, tendo o município de Extrema como referência, apresenta 

maior precipitação e excedente hídrico. Esta região é atualmente ocupada por 

pastagens degradadas, apresentando baixo consumo de água verde (ZHANG et al., 

2001), e a restauração pode ser benéfica para regulação hídrica, porém com 

possíveis efeitos de redução da disponibilidade hídrica nos anos iniciais do 

desenvolvimento florestal, que geralmente apresentam maior consumo de água 

(LIMA et al., 2012; FERRAZ et al., 2013), porém sem afetar significativamente a 

vazão dos riachos. 

Na sub-bacia Camanducaia o déficit hídrico médio anual se concentra na 

região oeste da sub-bacia, com o município de Monte Alegre do Sul apresentando 

déficits mínimos em todo seu território. No entanto, na Figura 19, ao visualizar 
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apenas o município supracitado o déficit hídrico se distribui em menores e maiores 

intensidades, com regiões apresentando déficits de até 21,7 mm. 

 

 

Figura 19 – Variáveis climáticas espacializadas (ETP, ETR, Excedente e Déficit), sobre 

relevo, obtidas pelo BHCD para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba e 

apresentadas em duas escalas: (a) na sub-bacia Camanducaia (escala 

grosseira); e (b) no município Monte Alegre do Sul (escala fina)  

(a) 

(b) 
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Para o município de Jaguariúna na porção central da bacia, a situação é um 

pouco diferente. A sazonalidade é mais intensificada, com redução da precipitação 

anual, aumento do déficit hídrico e redução do excedente hídrico. Nestas condições, 

ações de restauração florestal devem observar as características locais de relevo, 

solos e exposição solar, já que o aumento do consumo de água verde aliada as 

condições de baixa capacidade de armazenamento dos solos, poderá reduzir a 

vazão significativamente (FARLEY et al., 2005; CALDER, 2007). Nestas áreas, os 

plantios de restauração precisam de maior planejamento local. 

Em regiões localizadas na parte alta da bacia hidrográfica do rio Corumbataí, 

a redução de chuvas, maior ETP e déficit, representam condições que requerem 

maior cuidado com ações de restauração florestal.  

Devido às características de solo e clima, a região apresenta uma transição 

da Floresta Estacional Semidecídua para Cerrado (RODRIGUES, 1999), sendo que 

o uso da água por formações de maior porte deverá respeitar a disponibilidade 

natural da região. Nestes locais, as variações locais poderão determinar a presença 

de riachos intermitentes que estariam mais susceptíveis aos efeitos de redução de 

vazão (FARLEY et al., 2005). 

Os valores obtidos por meio do método de Turc demonstrou estar condizente 

com os valores obtidos na região por outros métodos (e.g. SENTELHAS et al., 1999). 

Conforme já comentado anteriormente, foram observadas diferenças entre os 

valores obtidos em relação aos cálculos pelo método de Thornthwaite (LU et al., 

2005).  

A variação apresentada entre os métodos pode ser explicada pelas diferenças 

dos valores pontuais calculados para a localização das estações meteorológicas e 

valores médios obtidos para o munícipio, principalmente considerando que existe 

grande variabilidade local.  Por outro lado, a incorporação da radiação solar e do 

ajuste de temperatura em função dos gradientes topográficos devem ser 

responsáveis pelas grandes variações observadas (DYER, 2009). 

Desta forma, gradientes obtidos pela interpolação espacial de dados de 

postos meteorológicos criam superfícies contínuas entre os pontos de coleta e que 

não são encontradas localmente (CECÍLIO et al., 2012). Assim, estes modelos que 

resultam de interpolação espacial, têm sua principal aplicação no planejamento da 

disponibilidade hídrica regional, enquanto que os mapas produzidos neste trabalho 

se destinam mais ao planejamento local.  
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A variabilidade local observada por toda a área de estudo parece estar 

associada fortemente ao efeito do relevo no processo de evapotranspiração 

(FISHER et al., 2005; DYER, 2009). Considerando-se que a elevação e a exposição 

à radiação solar foram incorporadas ao modelo de evapotranspiração espacializado, 

grande parte da variabilidade local pode estar associada a estas influências 

topográficas (BARTHOLOMEUS et al., 2011; ANNING et al., 2014).   

A organização da área de estudo em classes (ou grupos) com características 

semelhantes permite compreender a sensibilidade natural das áreas e possíveis 

efeitos de redução de vazão, também realizado por Farley et al. (2005) e Zomer et 

al. (2008). Os grupos formados neste trabalho apresentam características distintas 

de disponibilidade e consumo potencial, fazendo com que um gradiente de situações 

possa ser identificado.  

Na Tabela 10, reorganizando os valores médios dos grupos pela precipitação, 

e adicionando o cálculo de ETP/P, pode-se observar que os grupos 2, 6 e 8 

apresentam relação ETP/P acima de 0,59, acentuando o déficit hídrico, podendo ser 

classificados como de média-alta sensibilidade em termos de consumo de água. 

Farley et al. (2005) aponta que para valores de ETP/P acima de 0,70, é esperada 

uma redução de 50% na vazão dos riachos. 

 

Tabela 10 – Valores médios de indicadores para os 8 grupos hidrológicos da bacia 
hidrográfica do rio Piracicaba. Precipitação (PPT), evapotranspiração potencial 
(ETP), excedente (EXC) e déficit (DEF) 

GRUPO PPT ETP ETP/P EXC DEF Sensibilidade 

6 1.341,10 873,8 0,65 490,1 59,1 MEDIA-ALTA 

2 1.353,90 839,2 0,62 529,4 42,0 MEDIA-ALTA 

8 1.366,00 807,2 0,59 569,8 34,9 MÉDIA 

1 1.419,80 767,3 0,54 658,2 12,6 MÉDIA 

3 1.450,00 723,6 0,50 729,8 3,9 MÉDIA 

4 1.466,70 677,3 0,46 791,6 2,1 BAIXA 

5 1.477,50 627,0 0,42 852,0 0,9 M. BAIXA 

7 1.483,80 557,8 0,38 926,8 0,2 M. BAIXA 

 

Os oito grupos formados inicialmente, demonstram a existência de dois 

grandes blocos (a leste e leste da área de estudo), mas com grande variabilidade 

interna. Os dois grandes blocos também são observados na reorganização em 

quatro grupos, 1 e 2 à leste e, 3 e 4 a oeste.  
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A distinção interna dos blocos visualmente pode ser atribuída ao efeito do 

relevo sobre a evapotranspiração (DYER, 2009), a ser discutido posteriormente. 

Utilizando os valores de ETP/P e organizando-os em forma de gradiente, a 

Figura 20 mostra a distribuição dos grupos em relação a este indicador. Nota-se 

claramente um gradiente de sensibilidade de leste para oeste, mas ainda a grande 

presença de variabilidade local.  

Pode-se notar que na parte leste da bacia hidrográfica, áreas com baixa 

sensibilidade (ETP/P = 0,37) se encontram ao lado de áreas com alta sensibilidade 

(ETP/P = 0,65). 

 
Figura 20 – Distribuição dos grupos na bacia hidrográfica do rio Piracicaba em relação ao 

indicado ETP/P 
 

Em conformidade com o objetivo do trabalho, o cálculo do BHCD apresenta-

se como ferramenta para o planejamento da restauração florestal. Entende-se que 

restauração florestal compreende diferentes métodos, desde o simples isolamento 

da área até a implantação e manutenção da floresta (MARCONATO et al., 2015). 

Desta forma, a variabilidade observada poderá ser útil também na escolha do 

método, do tipo de floresta e da melhor estratégia de localização das áreas em 

função dos serviços ecossistêmicos priorizados (FERRAZ et al., 2014). 

No entanto, as principais dificuldades encontradas na aplicação do método, 

referem-se à necessidade de adaptação da ferramenta desenvolvida para as 

condições e disponibilidade de dados no Brasil, carência de informações 
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espacialmente distribuídas e de resolução espacial compatível com a escala de 

modelagem, além do fato do método de Turc necessitar de informações de radiação 

solar não disponíveis para todas as regiões do país em uma escala com boa 

resolução espacial. 

Na Figura 20 (ETP/P) é nítida a influência do relevo, destacando divisores de 

água e vertentes opostas com diferentes taxas. Sobre este efeito dois pontos devem 

ser considerados: 

 A incorporação do efeito do relevo no cálculo da radiação e ETP parece ser 

fundamental para o planejamento da disponibilidade hídrica natural, 

principalmente considerando-se a conversão de pastagens para coberturas 

florestais; 

 Os resultados mostram grandes implicações práticas envolvendo o 

planejamento da ocupação, observando limitações de macro escala, mas 

entendendo as condições encontradas na escala local. 

Com relação à intensidade de plantio (número de indivíduos por hectare), as 

florestas em estágio inicial de desenvolvimento, sejam elas exóticas (Eucalipto, por 

exemplo) ou nativas (visando restauração florestal), demandam mais água que 

outros usos, como pastagens, para seu crescimento (CALDER, 2007).  

Deste modo, em regiões mais críticas em disponibilidade hídrica, os plantios 

não devem ser realizados em grandes áreas ao mesmo tempo sob o risco de riachos 

apresentarem redução drástica de vazão (FARLEY et al., 2005). Nestas áreas, a 

restauração florestal deverá ser realizada de modo gradativo, concentrando-se em 

áreas ripárias visando a conservação das características naturais de disponibilidade 

hídrica.  

Conforme proposto por Lima et al., (2012), a localização da floresta na 

paisagem é fundamental para auxiliar os serviços ecossistêmicos relacionados à 

conservação da água. Os plantios de topo de morro, propiciam melhor infiltração e 

recarga dos aquíferos, sendo recomendados principalmente para regiões com 

excedente hídrico e alta sazonalidade (ROCKSTRÖM; FALKENMARK, 2006). 

Da mesma forma, nas áreas de encosta, a proteção do solo propiciada pelas 

florestas garante maior conservação dos solos e redução dos processos erosivos 

(LIMA, et al., 2012). Esta estratégia é importante em locais com chuvas concentradas 

e de alta intensidade. 
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De modo geral, as florestas ripárias, por ocuparem pequena proporção na 

paisagem e pela importância que apresentam na conservação da água e do 

ambiente ripário (SALEMI et al., 2012), não apresentam qualquer restrição para os 

grupos hidrológicos estudados. 

Os resultados obtidos de variação regional (gradiente topográfico) e variação 

local, permitiram hierarquizar as decisões sobre restauração florestal sob a 

perspectiva da disponibilidade hídrica, tomando-se primeiramente a informação 

regional (escala macro); e em seguida, na escala meso, variações locais atribuídas 

principalmente à influência do relevo podem ser mais restritivas. 
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5 CONCLUSÕES 

O modelo BHCD foi calculado para a bacia hidrográfica do rio Piracicaba e 

mostrou a existência de dois gradientes hidrológicos (macro e meso), ambos 

controlados pelos aspectos naturais de relevo, solos e clima. No gradiente regional, 

foi observada uma variação na disponibilidade hídrica e sazonalidade, enquanto que 

na escala meso, observou-se a variabilidade na evapotranspiração, influenciada pelo 

efeito do relevo sobre a radiação incidente.  

A comparação entre o BHC tradicional pontualmente baseado em estações 

meteorológicas e que pode ser espacializado por meio de técnicas de interpolação, 

mostrou que o modelo testado (BHCD) representa melhor a variabilidade local, 

principalmente devido a influência significativa do relevo, justificando a abordagem 

de cálculo-interpolação. 

Os grupos hidrológicos obtidos podem orientar e subsidiar o planejamento da 

restauração florestal e/ou do reflorestamento sob o ponto de vista de uso da água, 

regulação hídrica e, também do potencial de serviços hidrológicos a serem obtidos. 

Os gradientes hidrológicos encontrados se combinam e podem ser utilizados 

no planejamento da restauração florestal, observando os aspectos de disponibilidade 

hídrica, evapotranspiração potencial e sazonalidade. 

Por meio dos dados apresentados é possível concluir que a obtenção de dados 

espacializados e sistematizados é importante no planejamento da restauração 

florestal visando a conservação ou produção de água, sendo o BHCD uma 

ferramenta que engloba as características hidrológicas tanto regionais quanto locais. 

Ao considerar os principais aspectos naturais, sociais e suas interações e 

utilizando abordagens clássicas como o balanço hídrico e análise em diferentes 

escalas, apoiadas em ferramentas modernas e sistemas computacionais, é possível 

subsidiar ações de manejo e conservação dos recursos naturais de acordo com 

critérios de disponibilidade hídrica.   
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ANEXO A - Mapas mensais de evapotranspiração potencial para a bacia hidrográfica 
do Rio Piracicaba 
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ANEXO B - Mapas mensais de evapotranspiração real para a bacia hidrográfica do 
Rio Piracicaba 
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ANEXO C - Mapas mensais de déficit hídrico para a bacia hidrográfica do Rio 
Piracicaba 
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ANEXO D - Mapas mensais de excedente hídrico para a bacia hidrográfica do Rio 
Piracicaba 
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APÊNDICE 1 – Divisão política da bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

 
 

 




