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RESUMO

Avaliação hidrológica das práticas de conservação do solo no Ribeirão das Posses,
Extrema-MG
A gestão mais eficiente dos recursos hídricos é associada à preservação dos serviços
hidrológicos. Em linha com a preservação de serviços hidrológicos estão os projetos de
pagamento por serviços ambientais (PSA). No Brasil, a principal referência das iniciativas de
PSA é o Projeto Conservador das Águas (PCA). O PCA tem como um dos objetivos promover a
restauração de nascentes no município de Extrema, situado no extremo sul de Minas Gerais,
região em que estão localizadas as principais nascentes da Bacia do PCJ, responsável pelo
abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Neste contexto, o objetivo do estudo
foi avaliar numericamente os efeitos da mudança do uso do solo nos serviços hidrológicos de
disponibilidade hídrica e proteção do Ribeirão das Posses, em Extrema-MG. Os cálculos dos
indicadores hidrológicos de disponibilidade hídrica, rendimento hídrico (RH) e índice e
escoamento de base (BFI); e proteção, coeficiente de escoamento direto (Ca) e flashiness (F);
foram realizados, por intermédio da série histórica de dados fluviométricos e pluviométricos,
referentes ao período de 2009 a 2015. A aquisição dos dados fluviométricos e pluviométricos
foi realizada por meio da plataforma Hidroweb da ANA. O preenchimento de falhas nos dados
hidrológicos de vazão foi realizado por intermédio de regressões lineares com os dados diários
de precipitação. O método utilizado na separação do escoamento de base foi o filtro digital
recursivo, desenvolvido por Lyne e Hollick (1979). Assim, os dados foram integrados ao longo
do tempo, para a obtenção de seus respectivos valores anuais, e sazonais (período seco e
chuvoso), e então cálculo dos indicadores. Por fim, por intermédio dos testes de Mann Kendall
e Pettit foram verificadas possíveis mudanças de tendência nas séries de dados dos
indicadores hidrológicos e dados de precipitação. A mudança do uso do solo foi comprovada
por meio da análise de dados adquiridos na plataforma MAPBIOMAS. O aumento das
categorias de cobertura do solo denominadas “Vegetação” (coberturas arbóreas da região,
incluindo floresta), e “Floresta”, foram de 6,3% e 1,8% respectivamente. Para a verificação dos
efeitos da cobertura do solo sobre os serviços hidrológicos, em diferentes condições
climáticas, foram realizadas regressões simples entre os valores das categorias de cobertura
do solo “Vegetação”, e “Floresta”, e as respostas observadas dos indicadores hidrológicos,
para os períodos anual e sazonal. Não foram identificadas mudanças significativas de
tendência da série de dados de precipitação, BFI, Ca e F. Foram observadas mudanças de
tendência negativas, nas séries de dados de RH, confirmadas pelos testes de Mann Kendall e
Pettit, para o período sazonal chuvoso. Tomando em conta os efeitos das variações nos
valores precipitação na série histórica de dados avaliada pode-se concluir que a mudança do
uso do solo, provocada pelas ações do PCA, está contribuindo para a redução dos valores de
RH, um potencial aumento dos valores de BFI, indicando maior estabilidade da vazão do
período de estiagem. Além da redução dos valores de Ca e F, auxiliando a prevenção de
possíveis danos ambientais relacionados aos recursos hídricos na região.
Palavras-chave: Serviços hidrológicos, Mapbiomas, Conservador das Águas, Florestas
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ABSTRACT

Hydrological evaluation of soil conservation pratices in Ribeirão das Posses, Extrema-MG
The most efficient water resources management is related with the hydrological
services preservation. In line with the preservation of hydrological services are the payments
for environmental services (PES) projects. In Brazil the main reference of PES initiatives is the
“Projeto Conservador das Águas” (PCA). The objective of the PCA is to promote the forest
restoration in the municipality of Extrema, located in the south of Minas Gerais, region where
the main springs of PCJ watersheed, responsible for supplying the São Paulo Metropolitan
Region, are located. The objective of this study was to evaluate the effects of land use change
on hydrological services of water supply and flood protection of Ribeirão das Posses, in
Extrema, MG. Calculations of hydrological indicators of water availability, Water yield (RH) and
Base index and flow (BFI); and protection, direct flow coefficient (Ca) and flashiness (F); were
performed through the historical series of flow and rainfall data from 2009 to 2015. The
acquisition of fluviometric and rainfall data from the region was carried out through the ANA
Hidroweb platform. Gap fills in the hydrological flow data was performed by linear regressions
with the daily precipitation data. The method used to separate the base flow was the recursive
digital filter, developed by Lyne and Hollick (1979). Thus, the data were integrated over time,
to obtain their respective annual and seasonal values (dry and wet season), and then the
indicators calculation. Finally, through Mann Kendall and Pettit tests, were verified possible
trend changes in the hydrological indicators and rainfall data series. Land use change has been
proven by analyzing data acquired on the MAPBIOMAS platform. The variations in the land
cover categories called “Vegetation” (regional tree cover including forest) and “Forest” were
6.3% and 1.8% respectively. To verify the effects of land cover on hydrological services under
different climatic conditions, simple regressions were performed between the values of the
land cover categories; “Vegetation” and “Forest” and the responses of the hydrological
indicators for annual and seasonal periods. No trend changes were identified from the rainfall,
BFI, Ca and F data series. Negative trend changes were observed in the RH data series
confirmed by the Mann Kendall and Pettit tests for the wet period. Taking into account the
effects of rainfall variations values in the historical data series, it can be concluded that the
land use change, caused by the PCA actions, is contributing to the reduction of RH values, a
potential increase in BFI values, that indicate a greater stability of drought flow rates, and
reduction of Ca and F values, which helps to prevent possible environmental damage related
to water resources in the region.
Keywords: Hydrological services, Mapbiomas, Conservador das Águas, Forests
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1. INTRODUÇÃO
A preservação dos serviços hidrológicos é referência nas discussões acerca do
desenvolvimento sustentável. No contexto atual, as reações provocadas pelas mudanças climáticas no
ciclo hidrológico, associadas ao aumento da demanda hídrica, estabelecem a necessidade de
compreensão dos fatores que influenciam o regime hídrico, e consequentemente possam colaborar
para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos.
Detentor de um dos patrimônios hídricos mais importantes do planeta, o Brasil possui cerca
de 12% da água disponível para consumo do mundo, e ainda assim são cada vez mais comuns práticas
de racionamento da mesma (BICUDO, 2015). A escassez de água manifesta-se em regiões com
características climáticas que a favoreca, ou, regiões com alta demanda como a zona metropolitana
de São Paulo, e teve seu auge durante a “crise hídrica” de 2014 (CIRILO, 2015).
O Sistema Cantareira, que tem a represa do Jaguari como um de seus principais
reservatórios, é responsável por cerca de 50% do abastecimento total da zona metropolitana de São
Paulo (WHATELY, 2008). A represa do Jaguari é alimentada pelo rio de mesmo nome, cujas nascentes
estão localizadas no extremo sul do Estado de Minas Gerais, no município de Extrema. Essa região
apresentou modificações em sua paisagem ao longo dos anos, devido à substituição da vegetação
nativa por pastagem.
A alteração no uso do solo, sem o manejo adequado, modifica a oferta dos serviços
hidrológicos de uma região. Os efeitos das diferentes coberturas vegetais são importantes variáveis na
análise das condições de infiltração, escoamento e recarga hídrica dos cursos d’água, sendo esses mais
facilmente identificados em bacias hidrográficas menores, visto que é diluído quando avaliada em
bacias maiores (HUFF et al., 2000).
Em linha com a preservação dos serviços hidrológicos estão os projetos de pagamento por
serviços ambientais. No município de Extrema, o Projeto Conservador das Águas (PCA), que completa
15 anos em 2020, é uma das iniciativas pioneiras de compensação financeira, que utiliza pagamentos
por serviços ambientais no país. Esse projeto promove a restauração e conservação de nascentes e
córregos de microbacias degradadas, como a do Ribeirão das Posses, em áreas privadas.
A literatura indica que as florestas restauradas têm influência positiva na qualidade da água,
mitigação de enchentes por meio da redução do escoamento direto, e diminuição das taxas de erosão
(BROWN et al., 2005; ANDRÉASSIN, 2004; JACKSON et al., 2005). Apesar disso, seus efeitos sobre a
disponibilidade hídrica não são conclusivos.
A premissa aqui discutida é que a floresta seja um fator importante no armazenamento da
água subterrânea e na disponibilidade hídrica superficial, influenciando principalmente o escoamento

11

de base e as vazões mínimas. Se mesmo assim, esse efeito não for confirmado, sugere-se ainda que
haja uma redução dos valores de escoamento a partir do incremento florestal (CALDER, 2002; FILOSO;
2017).
Desse modo, tomando o crescente avanço de metas internacionais baseadas no aumento da
cobertura florestal, para a melhoria dos serviços hidrológicos, é necessário o desenvolvimento de
estudos que possam identificar os efeitos da restauração florestal sobre os recursos hídricos.
A recuperação de áreas de recarga degradadas do importante Sistema Cantareira, e a
possibilidade de análise dos impactos de uma ação de restauração em larga escala em um microbacia,
promovidas pelo PCA, impulsionam o interesse da comunidade científica para o estudo da influência
dessas práticas conservacionistas nos recursos hídricos. Com isso, o uso de indicadores hidrológicos
que possam facilitar a avaliação da influência das práticas adotadas pelo PCA no comportamento dos
cursos d’água, tem papel extremamente importante para o diagnóstico da contribuição da restauração
florestal na conservação dos recursos hídricos.
Neste contexto, o objetivo do estudo será avaliar os efeitos da mudança da cobertura do
solo, nos serviços hidrológicos quantitativos, de disponibilidade hídrica e proteção na microbacia do
Ribeirão das Posses. O estudo contribuirá para o entendimento dos fatores que influenciam o regime
hidrológico de uma microbacia, auxiliando assim a tomada de decisão acerca da gestão dos recursos
hídricos.
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2. OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da mudança da cobertura do solo nos serviços
hidrológicos da microbacia do Ribeirão das Posses.

2.1. Objetivos específicos:


Avaliar os indicadores hidrológicos de disponibilidade hídrica;



Avaliar os indicadores hidrológicos de proteção hídrica.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. O uso e ocupação do solo e sua relação com o regime hidrológico.
O Brasil é considerado um país privilegiado sob o ponto de vista de disponibilidade hídrica
no contexto internacional. De acordo com a ANA (2007), cerca de 19% da água doce do planeta se
encontra em terras brasileiras. Essa quantidade de água, junto com uma importante rede fluvial, que
distribui esse volume hídrico por uma significativa malha de drenagem, constitui parte significativa do
potencial hídrico do mundo.
Apesar da aparente disponibilidade hídrica, a rede fluvial brasileira é complexa. As inúmeras
bacias hidrográficas com aspectos socioeconômicos e naturais que diferem entre si, colaboram para
distintas realidades de disponibilidade, e consumo do volume de água no território brasileiro. Estudos
indicam que 68,5% da produção hídrica brasileira é gerada na região Norte, região onde está localizada
apenas 7% da população nacional. Enquanto isso, a região Sudeste, responsável por uma produção
hídrica de 6%, abriga aproximadamente 42,5% da população do país (EUCLYDES et al., 2007).
Tendo como base esse desequilíbrio entre a disponibilidade e a demanda, exemplificado pelo
contexto brasileiro, estudos têm sido desenvolvidos com objetivo de compreender os fatores naturais
que influenciam a disponibilidade hídrica de uma determinada região (ANDRÉASSIAN, 2004; BROWN
et al., 2005; CARDOSO et al., 2006; LIMA, 2008).
Com o objetivo de quantificar os processos hidrológicos, grande parte desses estudos se
utiliza da análise em microbacias. Calijuri e Bubel (2006) definem microbacias como áreas frágeis e
constantemente ameaçadas por distúrbios, onde as escalas espacial, temporal e observacional têm
uma influência maior quando comparadas as bacias hidrográficas maiores. Somando-se a isso, para
Faustino (1996), a área de uma microbacia deve ser inferior a 100 km2, conceitualmente. No presente
estudo, a definição de bacia hidrográfica constituirá uma área que capta a água de eventos de
precipitação, fazendo convergir os escoamentos para seu exutório, sendo, portanto, um conjunto de
áreas drenadas por um rio principal, formada nos divisores topográficos (regiões mais altas) (BARELLA.,
2001; TUCCI, 2007).
Ademais, esses estudos indicam que para o entendimento da dinâmica hidrológica, é
necessário ilustrar a importância dos parâmetros físicos (área, fator de forma, compacidade, altitude
e declividade média, direção e comprimento da bacia), geológicos (tipos de rochas, solo e sedimentos
fluviais) e da vegetação (tipo de cobertura vegetal). Tais parâmetros podem então ser utilizados na
mensuração dos fluxos hidrológicos (escoamento superficial, escoamento de base, infiltração,
evapotranspiração, precipitação e vazão dos rios), de modo a quantificar os processos nas bacias
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hidrográficas (CARDOSO et al., 2006; LIMA, 2008), para fins de monitoramento e gestão de recursos
hídricos.
No tocante a degradação causada aos corpos hídricos, a mesma é debatida em diferentes
regiões do Brasil, sendo a influência da ocupação e o manejo inadequados do solo, um dos elementos
centrais do debate. O potencial de prejuízo causado pela alteração do escoamento superficial em uma
região é comparável ao aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera do
planeta, o que indica a relevância do tema. Portanto, entender as características e a magnitude dos
impactos no que tange à conservação de recursos hídricos é uma das questões fundamentais para a
sustentabilidade humana (STONESTROM et al., 2009; STERLING et al., 2012).
As alterações ambientais causadas pelos diferentes usos e ocupação do solo que afetam a
composição vegetal nas áreas de nascentes, no entorno dos córregos, e nos topos de morro,
modificam significativamente as estruturas físicas e os ecossistemas aquáticos, agindo de forma
negativa na qualidade e quantidade de água. Esta reação em cadeia pode ocasionar o aumento do
custo dos sistemas de tratamento de água, assim como a dificuldade de suprir a demanda hídrica em
diversos setores da sociedade. Um estudo realizado por Reis (2004) exemplifica essa situação: segundo
o autor, os custos do tratamento de água no manancial de abastecimento do Rio Piracicaba aumentam
à medida que ocorrem reduções do percentual de cobertura vegetal na bacia hidrográfica.
Segundo Gonçalves (2003), a cobertura vegetal, de modo geral, executa as funções de:
reforçar e manter a permeabilidade do solo; diminuir o teor de água no solo por meio do processo de
transpiração; retardar a evaporação do solo, devido à diminuição da temperatura ocasionada pela
pouca penetração de luz solar; e interceptar a água da chuva, por meio das camadas de húmus
presentes na zonas superiores do solo, camada de herbáceas e raízes, amortecendo assim o
escoamento superficial.
O escoamento (escoamento total ou deflúvio), que reflete a integração de todos os fatores
hidrológicos em uma bacia hidrográfica, além de incluir características topográficas, de clima, de solo,
de geologia e de uso do solo, pode ser classificado em: escoamento direto (superficial), ou escoamento
de base (subterrâneo).
O escoamento superficial é consequência da chamada precipitação efetiva sobre a bacia,
onde a diminuição da capacidade de infiltração do solo, devido ao aumento da umidade, causa a
acumulação do excesso de água nas depressões do terreno, sendo a continuidade da chuva
responsável pelo escoamento do excesso da água das suas partes superiores para as inferiores.
Destaca-se que o escoamento superficial tem maior velocidade quando comparado ao escoamento de
base (LIMA, 1998; SPERLING, 2014).
O escoamento de base é o componente que mantém a vazão de um curso d’água perene em
períodos de estiagens prolongadas. Esse, que é consequência do escoamento que deriva das águas
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subterrâneas, acontece em regime laminar, demorando semanas ou meses para contribuir para a
vazão de um rio ou afluir em um lago. O processo está relacionado com o infiltrar hídrico por gravidade
nos poros e fissuras das rochas, formando uma zona saturada onde a água se acumula, funcionando
como um regulador de recarga do escoamento fluvial total (OLIVEIRA, 2008, SPERLING 2014).
A literatura indica que as mudanças da cobertura solo afetam a resposta hidrológica por
intermédio da taxa de evapotranspiração, associada aos diferentes tipos de vegetação em uma
microbacia, sendo a análise dos padrões de precipitação outro fator determinante no comportamento
do balanço hídrico. O balanço hídrico é o equilíbrio entre o uso da água pela cobertura do solo da
região (evapotranspiração), a entrada de água no sistema (precipitação), e a quantidade de água
produzida (deflúvio) (ZHANG et al., 2001; LIMA, 2010).
Jackson et al. (2005) indicaram que a intensidade dos efeitos de diminuição do deflúvio
causada pela substituição da vegetação de pequeno porte (pastagens e etc) em florestas plantadas,
pode variar com as condições climáticas da região, entre as quais os valores de precipitação. Zhang et
al. (2001) indicaram que a diferença dos valores de evapotranspiração entre florestas e gramíneas é
pequena em locais com valores de precipitação anual é menor que 900 mm, quando comparados a
locais com maiores valores de precipitação anual.
Os estudos da relação entre a cobertura florestal e o regime hídrico de uma região
geralmente são analisados de forma qualitativa e quantitativa. Além disso, há uma aceitação global de
que a cobertura florestal influencia de forma positiva o ciclo hidrológico de uma região, desde a
precipitação à regularização do regime hídrico dos rios, que leva em consideração o escoamento de
uma determinada área de drenagem ou bacia hidrográfica.
Sun et al. (2006) indicaram que a disponibilidade hídrica em uma região semi-árida no norte
do território chinês estaria entre 30 e 50% comprometida em decorrência do cultivo florestal
implementado. Germer et al. (2009) relataram que a substituição da floresta tropical por pastagem,
pode alterar significativamente o balanço hídrico, pois de acordo com os autores, do total da
precipitação em uma área experimental da região amazônica, 18% foi convertida em escoamento
superficial com a cobertura de pastagem, e somente 1% com a cobertura de florestal nativa.
Trancoso et al. (2007) verificaram alterações significativas na distribuição da vazão em
microbacias com cobertura florestal que foram transformadas em áreas cobertas por pastagem na
Amazônia. Segundo os autores, os picos nos períodos de estiagem foram menores, ocorreram
diferentes respostas do escoamento superficial nos eventos de precipitação, e maiores picos de vazão
máxima na área de pastagem.
De maneira geral, o desmatamento tende a aumentar as vazões máximas das bacias
hidrográficas, elevando assim o risco de enchentes que acontecem principalmente em eventos
extremos. Esse efeito é gerado pela diminuição da infiltração e o aumento da umidade do solo antes
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do evento acontecer. O mesmo acontece com as vazões médias, sendo considerado ainda a queda da
evapotranspiração da camada vegetal, promovida pela diminuição ou conversão da floresta, como um
dos fatores que disponibilizam uma maior quantidade de água para o escoamento superficial
(JACKSON et al., 2005; WAHREN et al., 2012). No tocante as vazões mínimas, o desmatamento reduz a
infiltração, diminuindo o escoamento de base. Esse efeito reduz a vazão mínima, uma vez que, como
mencionado anteriormente, o escoamento de base mantém a vazão durante os períodos de estiagem
(SMAKHTIN, 2001).
Apesar da necessidade de embasamento técnico e científico acerca do papel das florestas na
conservação de água (BACELAR, 2005), acredita-se que a restauração florestal pode contribuir com o
aumento da capacidade de armazenamento da água na microbacia, o que eleva o nível de vazão nos
períodos de estiagem quando comparados a uma situação de área desmatada. O processo ocorre, pois
com cobertura florestal a água das chuvas é liberada de forma gradativa nas microbacias; além disso,
as florestas permitem uma maior percolação da água pluvial, o que abastece os lençóis freáticos
aumentando a recarga de nascentes e águas subterrâneas.
Torna-se importante mencionar que ao analisar a regeneração florestal, não se pode
restringir sua efetividade à presença de cobertura arbustiva, pois todos os componentes da floresta
estão interligados e apresentam diferentes interdependências. Em alguns casos, formas de vida
vegetal, que não somente arbórea, podem representar mais de 50% das espécies vegetais nas florestas
tropicais, sendo assim cruciais para a dinâmica do ecossistema florestal (CONSERVADOR DAS ÁGUAS,
2012).
O Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente (PNUMA) considera a restauração de
matas ciliares como uma das prioridades nos planos para a preservação de recursos ambientais, entre
os quais os serviços hidrológicos. Por isso, e devido a implementação de acordos com o objetivo de
restauração florestal em larga escala (HONDA & DURIGAN, 2017), torna-se importante a avaliação do
regime hídrico em diferentes cenários de uso e cobertura do solo, contribuindo assim para o
embasamento técnico e cientifico e a consolidação de indicadores e modelos, que possam monitorar
e estimar os serviços hidrológicos de uma determinada região.
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3.2. Pagamento por serviços ambientais.
O conceito de serviços ambientais é amplo, podendo ser definido de diversas formas. Para
este trabalho optou-se por conceituar os serviços ambientais como iniciativas resultantes do esforço
humano para favorecer a manutenção, a recuperação ou o melhoramento dos serviços ecossistêmicos,
sejam eles naturais ou manejados pelo homem. Assim, o conceito é diretamente relacionado com a
capacidade da natureza de promover benefícios diretos e indiretos para os seres vivos, com foco
principal em quatro ações: o sequestro e a redução das emissões de carbono, a conservação da
biodiversidade, a manutenção da beleza cênica e a conservação de recursos hídricos (BORN &
TALOCCHI, 2002; WUNDER, 2005; KFOURI et al., 2011; SEEHUSEN & PREM, 2011).
A proposta de introdução de mecanismos econômicos como ferramentas utilizadas na gestão
ambiental surgiu a partir da década de 1970, sendo essa apoiada na concepção de que o mercado e a
economia poderiam agir de forma mais efetiva, quando comparados a ações políticas e a legislação
(BORN & TALOCCHI, 2002). Portanto, há a perspectiva de que a aplicação concreta do conceito de
desenvolvimento sustentável está diretamente ligada à valoração econômica dos serviços ambientais
prestados (AMAZONAS, 2001).
O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um recurso que garante o fornecimento dos
serviços ambientais aos seus usuários, por meio de compensações financeiras àqueles que de alguma
forma ajudam a prover esses serviços. Os “provedores”, incentivados pela compensação financeira,
vislumbram a prestação de serviços ambientais como vantajosa, enquanto os beneficiados pelo
serviço, pagam por eles (WHATELY & HERCOWITZ, 2008; PAGIOLA & PLATAIS, 2003).
O mecanismo PSA tem contribuído para os planos de gestão de bacias hidrográficas,
principalmente em regiões com perdas florestais, com impactos oriundos do uso e ocupação do solo,
e escassez de água, causada dentre outros motivos pelo aumento da demanda de água que advém do
desenvolvimento das cidades (SANTOS, 2014). Pelo fato do Brasil ser um país com vocação agrária, os
agricultores têm grande responsabilidade na conservação dos corpos d’água, e no uso do solo,
passando a ser o principal fator socioeconômico a afetar o equilíbrio do ecossistema de bacias
hidrográficas (HASCIC & WU, 2006).
Um sistema PSA voltado à manutenção de recursos hídricos deve atender a uma série de
critérios, além de ser constituído por vendedores, produtores rurais à montante da bacia, que por meio
de ações conservacionistas contribuem para a melhoria dos recursos hídricos e conservação dos solos,
fornecendo assim um serviço aos compradores que estão à jusante da bacia e se beneficiam destes
serviços, propiciando em contrapartida uma compensação financeira. Por isso, um dos aspectos mais
discutidos atualmente é a questão da valoração dos incentivos econômicos ser baseada a partir de
indicadores gerados por meio de atividades, como as avaliações hidrológicas (ZOLIN, 2010).
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No âmbito global, diversas propostas similares ao PSA já foram implementadas. Países como:
Austrália, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Equador, França, entre outros, já implementaram
formas de compensar financeiramente os serviços ambientais prestados na conservação de recursos
hídricos, sejam em escalas federal, estadual ou municipal. Santos et al. (2012) afirmam que o conceito
de PSA no Brasil vem sendo discutido desde os anos 2000, após o lançamento do programa
“Proambiente”. Atualmente, destaca-se o “Programa Produtor da Água” (PPA), que visa a manutenção
da qualidade e quantidade dos recursos hídricos do país (GONZALEZ, 2010; GONÇALVES, 2013).

3.2.1. Programa produtor da água
A Agência Nacional das Águas (ANA), desde de 2001, vem seguindo as tendências
agroambientais atuais por intermédio do PPA. O PPA tem por objetivo a aplicação do conceito de
provedor-recebedor no estímulo ao desenvolvimento de sistemas PSA para proteção hídrica
de mananciais estratégicos, apoiando, orientando e certificando os projetos que tenham como
finalidade a conservação dos recursos hídricos.
De acordo com a ANA (2008), os agentes participantes do PPA (entidades federais ou
estaduais, prefeituras municipais, organizações não governamentais e comitês ou agências de bacias
hidrográficas) devem estabelecer arranjos que viabilizem o PSA, por meio de ações como: construção
de terraços e bacias de infiltração, readequação de estradas, recuperação e proteção de nascentes,
reflorestamento de APPs e RLs e saneamento ambiental, além de realizar o PSA aos proprietários
rurais participantes. As ações estabelecidas devem induzir o alcance de metas, como: aumentar a
oferta de água nas bacias hidrográficas, reduzir os níveis de poluição difusa rural, difundir o conceito
de manejo integrado do solo e da água, e garantir a sustentabilidade sócio econômica e ambiental dos
manejos e práticas adotadas, estabelecidas pelo PPA para cada propriedade rural.
Nos dias atuais, o PPA apoia em torno de 16 projetos de PSA em 10 Estados brasileiros
(PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA, 2018), tendo o “Projeto Conservador das Águas” como destaque
entre eles, tanto no contexto nacional quanto no internacional.

3.2.2. Projeto conservador das águas
O Projeto Conservador das Águas (PCA) é uma iniciativa pioneira, criada pela Prefeitura
Municipal de Extrema-MG, em conjunto com a organização não governamental (ONG) The Nature
Conservancy (TNC) com base na lei municipal nº 2.100 de 21 de dezembro de 2005. O projeto nasceu
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como um desdobramento do projeto da Prefeitura Municipal de Extrema denominado “Água é
Vida”, e ganhou forte apoio de um outro programa nacional, o PPA.
O PCA busca a preservação e a conservação ambiental do município por meio da conservação
do solo e da manutenção de zonas ripárias, com o objetivo de sustentar os serviços ecossistêmicos
fornecidos por essa área, principalmente no tocante à produção hídrica. Os principais objetivos do
projeto são: aumentar a cobertura florestal nas sub-bacias hidrográficas e implantar microcorredores
ecológicos; reduzir os níveis de poluição difusa rural, decorrentes dos processos de sedimentação,
eutrofização e de falta de saneamento ambiental; difundir o conceito de manejo integrado de
vegetação, solo e da água na bacia hidrográfica do Rio Jaguari; e garantir a sustentabilidade sócioeconomica dos manejos e práticas implantados, por meio de incentivos financeiros aos proprietários
rurais.
Para que esses objetivos sejam atingidos, quatro principais metas foram estabelecidas:
adoção de práticas conservacionistas de solo, com a finalidade de abatimento efetivo da erosão e da
sedimentação; implantação de sistema de saneamento ambiental rural; implantação e manutenção
de APPs; e implantação de reserva legal.
Devido ao seu carácter inovador, e o compromisso da equipe técnica ambiental responsável
pela implementação e manutenção do projeto, o PCA recebeu outros parceiros em níveis federais,
estaduais e da iniciativa privada (Quadro 1).
Ainda que baseado nos mesmos princípios do PPA, o PCA tem suas peculiaridades,
principalmente quanto à forma de remuneração dos prestadores de serviços ambientais. No PPA a
remuneração do proprietário é fundamentada na área da propriedade rural que fornece os serviços
ambientais, enquanto no PCA a remuneração abrange a área como o todo, sendo a participação do
proprietário no projeto condicionada a três premissas principais: propriedade rural inserida na
microbacia hidrográfica trabalhada no projeto, propriedade maior ou igual a dois hectares, e que o uso
da água da propriedade esteja regularizado (CONSERVADOR DAS ÁGUAS, 2017). Esse comportamento
é justificado pelo discurso de que no PCA o importante é a adequação total da propriedade (DOS
SANTOS, 2009).
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Quadro 1 - Papel das entidades parceiras no Projeto Conservador das Águas Fonte: VEIGA NETO,
2008 adaptado por JARDIM, 2010.

Instituição Parceira

Papel no Projeto "Conservador das Águas"

Pagamentos por Serviços Ambientais, mapeamento das
propriedades, assistência técnica e gerenciamento do
projeto
Instituto Estadual de Florestas (IEF- Financiamento dos insumos (cercas, adubos, calcário,
MG)
herbicidas); apoio no processo de comando e controle e
averbação das Reservas Legais das propriedades rurais
SABESP
Monitoramento da água e fornecimento de mudas
Apoio às ações de conservação do solo e monitoramento
ANA
de água (instalação de uma estação de monitoramento
quali-quantitativo)
Financiamento às ações de plantio, manutenção e
TNC
cercamento das áreas (mão de obra e alguns insumos),
monitoramento Biodiversidade e Comunidade
SOS Mata Atlântica
Fornecimento de mudas
Comitê PCJ
Apoio às ações de conservação do solo
Prefeitura Municipal de Extrema

Fitogeograficamente, a região de Extrema está inserida no Bioma Mata Atlântica, em uma
zona de tensão ecológica entre a Floresta Estacional Semidecidual Densa e a Floresta Ombrófila (Densa
e Mista), sendo que esta última foi a vegetação natural predominante no município. Hoje em dia, podese dividir o uso da terra em seis classes, entre as quais se destacam as pastagens (39,37%) e a
vegetação nativa (24,49%) (PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE EXTREMA, 2011). Vale
ressaltar ainda que as áreas antropizadas (7%) são responsáveis pelas atividades econômicas mais
lucrativas do município (Figura 1).
Áreas Antropizadas 7%

Reflorestamento 2%

Agricultura 8%
Pastagem 39%

Regeneração
20%

Vegetação nativa
24%

Figura 1. Principais usos da terra no município de Extrema, MG, em 2010. A área total do município é
de 24.457,50 ha. Fonte: Plano Municipal de Recursos Hídricos de Extrema (2011), adaptado por
Rodrigues (2016).
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Em razão do impacto causado pela mudança da cobertura do solo, destacando-se de
cobertura florestal para pastagem, a microbacia do Ribeirão das Posses foi a selecionada para o início
do projeto. O uso do solo na bacia das Posses, pouco se modificou percentualmente entre 1972 e 2005.
A categoria pastagem era o uso dominante, com mais de 80% da área, seguida pelas matas com pouco
mais de 10% do total. Com base nisso, julgou-se necessário realizar a restauração imediata das áreas
de preservação ambiental nas propriedades rurais da microbacia. Acredita-se que intervenções em
áreas degradadas, como as propostas pelo PCA, podem acelerar o processo de regeneração e
recuperar em menor espaço de tempo algumas das funções ecológicas das matas ciliares (SALOMAO,
2008).
Atualmente, há uma grande discussão acerca das metodologias para a restauração de áreas
degradadas. A complexidade das interações ecossistêmicas apoia a teoria de que o manejo sustentável
dos recursos naturais não deve ser implementado por meio de padrões universais. Assim, o
desenvolvimento de modelos de restauração alternativo, baseados nas características naturais das
regiões de implementação, são cruciais para maximizar os efeitos do processo de restauração florestal.
As ações de implementação do projeto seguiram a ordem das propriedades de montante
para a jusante do curso d’água. Com isso, foram cadastradas e mapeadas 120 propriedades rurais da
microbacia, sendo a pecuária leiteira a atividade predominante na região. Por fim, antes da prática de
implementação de campo, foram realizadas reuniões com os produtores do Ribeirão das Posses, para
garantir a adesão dos atores ao projeto.
A etapa do mapeamento das propriedades teve como objetivo a delimitação das APPs, sendo
as baseadas no Código Florestal e no Plano diretor Municipal. Após o mapeamento das áreas e o
engajamento dos produtores foi realizado o isolamento das APPs, a fim de inibir os fatores de
degradação ambiental, entre as quais as atividades agropecuárias na área, e iniciar os processos de
regeneração natural.
A condução dos processos de regeneração florestal no Ribeirão das Posses seguiu os
seguintes passos: preparo do terreno (limpeza, covas e adubação), plantio, irrigação e a manutenção
da área. No preparo do terreno destacam-se as ações de limpeza do terreno: roçada e coroamento
(limpeza do local específico onde será plantada a muda).
Com o objetivo de favorecer o estabelecimento mais rápido das espécies florestais, e
diminuir os gastos com o controle de plantas invasoras, foram realizadas adubações de plantio e
cobertura verde. A técnica de adubação verde consiste no cultivo de espécies que estruturam,
enriquecem o solo, e protegem as espécies florestais introduzidas. Para a adubação verde no Ribeirão
Posses foram utilizadas mudas de: calogopônio, feijão de porco, feijão guandu e mucuna.
Após o preparo do terreno foi realizado o plantio das mudas de espécies florestais nativas da
região. A metodologia aplicada foi desenvolvida pelo LERF (Laboratório de Ecologia e Restauração
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Florestal) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, que é baseada em dois grupos distintos
de plantio: o denominado preenchimento, para rápido preenchimento das áreas, e o grupo diversidade
(Figura 2). O preenchimento é caracterizado por espécies pioneiras, já o grupo diversidade, por
espécies secundárias e de clímax. Ambos os grupos de mudas utilizados no projeto foram obtidos por
intermédio de viveiros credenciados pela SOS Mata Atlântica.

Figura 2. Esquema de plantio dos adubos verdes utilizados no Ribeirão das Posses. Fonte: Livro
Conservador das águas, 2012.
As atividades de implementação do projeto no Ribeirão das Posses foram finalizadas em
2009. Ainda de acordo com a TNC (2011), mais de 75.000 mudas de espécies nativas foram plantadas
na microbacia, sendo o monitoramento hidrológico da região de responsabilidade da ANA, do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), e da Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola (FUNDAG).
Para o PCA, a adoção de práticas conservacionistas tem potencial de promover melhorias
significativas na qualidade e na quantidade de água nos mananciais. Portanto, a realização de estudos
que procuram avaliar a eficiência das práticas realizadas, sendo esses estudos baseados em
indicadores que podem justificar as ações promovidas pelo projeto, tem papel fundamental para o
diagnóstico de contribuição das áreas reflorestadas na manutenção dos serviços hidrológicos da região
(SANTOS, 2014).
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3.3. Serviços hidrológicos
A água é um dos fatores principais no que se refere à sobrevivência dos seres humanos. Por
isso, entre os serviços ecossistêmicos mapeados é o de maior importância, sendo a base do
desenvolvimento socioeconômico sustentável (HADDADIN, 2001; UNWATER, 2014).
A partir da definição de serviços ecossistêmicos, citada anteriormente, os serviços
hidrológicos podem ser caracterizados como os benefícios produzidos pelos ecossistemas e utilizados
pelos seres humanos no tocante aos processos hidrológicos sobre águas continentais (Figura 3), isto é,
corpos hídricos não oceânicos (BRAUMAN et al., 2007, DUKU, 2015).

Figura 3. Relação entre as propriedades do ecossistema, suas funções, serviços e benefícios. Fonte:
Garcia (2018) adaptado de Carvalho-Santos et al. (2014).

De acordo com Fidalgo et al. (2017), os serviços hidrológicos podem ser classificados em:
serviços de suprimento de água (disponibilidade hídrica), mitigação de danos relacionados a água
(proteção hídrica), culturais e de suporte ao ecossistema. Garcia (2018) define disponibilidade hídrica
como a quantidade de água disponível para o consumo humano, e a proteção hídrica, como o benefício
de redução dos picos de vazão e do carregamento de sedimentos para os rios. Esses serviços são
analisados em três dimensões: qualidade, quantidade e temporal (BRAUMAN et al., 2007).
Como previamente mencionado, a cobertura do solo exerce um importante impacto no
regime hídrico, e consequentemente nos serviços hidrológicos. Ademais, as mudanças climáticas
também os têm afetado, destacando-se os serviços de disponibilidade e proteção hídrica, intimamente
relacionados com a distribuição temporal, sazonal e intensidade da precipitação (BATES et al., 2008;
HUNTINGTON, 2010; VOSE et al., 2011).
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O monitoramento hidrológico fornece informações importantes a respeito de possíveis
impactos ambientais que possam afetar a conservação dos recursos hídricos; sendo assim, constituise em uma ferramenta interessante na análise das bacias hidrográficas (GARCIA, 2005). A análise da
qualidade e da quantidade de água são essenciais para a compressão da sustentabilidade hídrica das
bacias, e consequentemente, para a elaboração de diagnósticos ambientais fundamentados. Por isso,
o monitoramento em bacias pequenas, como a do Ribeirão das Posses, pode facilitar as tomadas de
decisão do poder público no contexto de minimizar os prejuízos ao ecossistema (REIS, 2017).
Pesquisadores exaltam a necessidade de estudos com o propósito de monitorar e analisar os
serviços hidrológicos, por intermédio de indicadores que possam caracterizar o estado hídrico de uma
determinada região. A literatura destaca que o parâmetro é a forma de obtenção de uma informação
capaz de quantificar um determinado fenômeno; já indicadores têm um significado mais abrangente,
que vai além da medida do parâmetro. Os indicadores são constituídos de um ou mais parâmetros,
sendo neste caso chamados de índices. (FIDALGO, 2017).
No trabalho que aqui se apresenta, para a avaliação dos efeitos hidrológicos causados pela
mudança da cobertura do solo, na disponibilidade e proteção hídrica, foram empregados os seguintes
indicadores: Coeficiente de escoamento direto, Flashiness, Índice de escoamento de base e
Rendimento hídrico. Vale destacar que a oferta de cada serviço é positiva quando os valores de
disponibilidade hídrica são maximizados e os de proteção minimizados.
O Coeficiente de escoamento direto (Ca), representa a parcela total escoada
superficialmente na bacia com relação à precipitação total anual. Este coeficiente deve variar à medida
que a bacia se urbaniza e com a magnitude da enchente. O Ca pode variar em uma mesma bacia, em
função da intensidade, distribuição temporal e espacial da precipitação. A análise dos valores médio
anuais, permite analisar os cenários do balanço hídrico e a interferência das mudanças do uso do solo
na bacia (TUCCI, 2000).
O Flashiness (FL) é um indicador que representa a relação de magnitude entre as vazões
mínimas e máximas. Este é utilizado para comparar a reposta das bacias hidrográficas ao escoamento
superficial, sendo assim associado a tendência de enchentes em determinadas regiões (JORDAN et al.,
2005, BROGNA et al., 2017).
O comportamento do escoamento de base de um rio pode ser representado por diversos
parâmetros, entre os quais o Índice de Escoamento de Base (BFI). O BFI determina a porcentagem da
vazão de um rio que é representada pelo escoamento de base, simbolizando a contribuição do aquífero
subterrâneo na vazão. Desse modo, esse parâmetro pode ser utilizado para estimar os efeitos do
crescimento de florestas na disponibilidade hídrica, assim como apresentado no estudo de Rodrigues
(2017).
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O rendimento hídrico (Q/P) é a razão entre deflúvio (Q) e a precipitação (P). Esta relação, que
representa a porcentagem da precipitação que se transforma em deflúvio de um rio, foi utilizada por
diversos autores (VASQUÉZ, 2019; CASSIANO, 2017; RODRIGUES, 2017; BOGGS et al., 2013) para medir
os efeitos da mudança do uso do solo no regime hidrológico.
O monitoramento dos serviços hidrológicos exige um claro entendimento dos fatores que os
influenciam, assim como interdependência das relações desses fatores com os indicadores de
monitoramento hidrológico. Neste sentido, estudos foram desenvolvidos, acerca das relações entre
diferentes coberturas do solo e variações climatológicas, com os serviços de disponibilidade e proteção
hídrica.
Garcia (2018) simulou o aumento da cobertura florestal na bacia hidrográfica do Ribeirão dos
Marins, localizada no município de Piracicaba, e identificou um limiar de aumento da cobertura
florestal, no qual correram mudanças nos serviços de disponibilidade hídrica e proteção. Segundo a
autora, os maiores efeitos encontrados foram nos indicadores de proteção, entre os quais o Flashiness,
sendo a diminuição da disponibilidade de hídrica relacionada com o aumento da evapotranspiração.

Cassiano (2017) avaliou a influência da composição de florestas plantadas e nativas na
conservação dos recursos hídricos. Neste estudo, a autora identificou que maiores proporções de
floresta nativa, tornam a microbacia menos vulnerável aos mais secos. Esses resultados foram
identificados por meio do aumento do índice de escoamento de base no período de estiagem.
Sobre as relações entre a cobertura do solo, precipitação e indicadores de serviços
hidrológicos, Brogna (2017) desenvolveu modelos, anuais e sazonais, com o objetivo de explicar
variação dos indicares hidrológicos propostos no estudo, por intermédio da cobertura do solo e
intensidades de precipitação ao longo dos anos avaliados. Segundo o autor, a precipitação tem um
forte impacto negativo no BFI; o mesmo acontece com a cobertura florestal e o índice Flashiness,
porém esse impacto negativo significa uma melhora no serviço proteção hídrica.
A relação entre a cobertura do solo e a água vem sendo amplamente debatida,
principalmente nos períodos de crise hídrica. Ainda assim, há a necessidade de desenvolvimento
modelos de caracterização hidrológica simples e replicáveis em diferentes regiões, fundamentados em
indicadores de clara compreensão, que permitam avaliar os efeitos da cobertura do solo sobre os
indicadores hidrológicos (FILOSO, 2017; SORIANI, 2016; BROGNA, 2017).
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Caracterização da área de estudo
O estudo foi desenvolvido na microbacia do Ribeirão das Posses, localizada no município de
Extrema-MG, latitude 22º51’18’’S e longitude 46º19’04’’O (Figura 4). O qual encontra-se próximo à
divisa com o estado de São Paulo (distando 492 km de Belo Horizonte e 110 km da cidade de São
Paulo), e é divido pela Rodovia Fernão Dias (BR 381), que liga São Paulo a Belo Horizonte. A microbacia
do Ribeirão das Posses possui uma área de 1.218,15 hectares e está inserida na bacia hidrográfica do
Rio Jaguari, um dos rios que abastece o reservatório do Sistema Cantareira no estado de São Paulo.

Figura 4. Localização e Altitude da microbacia do Ribeirão das Posses.

O clima característico, segundo a classificação de Köppen, é o Cwb, ou seja, verões brandos
e suaves, com grandes períodos de estiagem no inverno. A precipitação média anual é de 1477 mm
(ANA, 2008), e a temperatura anual média é de 18°C, tendo os meses mais quentes e mais frios
temperaturas médias de 25,6°C e 13,1°C, respectivamente. Os solos da região são classificados em:
Argissolos Vermelho-Amarelos, Cambissolos Háplicos e Húmicos, Neossolos Litólicos e Neossolos
Flúvicos, como demonstrado na Figura 2A. O relevo corresponde a áreas com ondulação e forte
ondulação, com variações de altitude entre 942 e 1454 m (Figura 2B) (LIMA, 2010).
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Figura 5. Temperatura mínima, média e máxima, médias mensais na sub-bacia do Ribeirão das
Posses. Fonte: Saad (2005).

Figura 6. (A) Mapa das classes de solos da sub-bacia das Posses, Extrema (MG) (B) Mapa de declividade
da sub-bacia das Posses. Fonte: Lima (2010).

4.2. Aquisição de dados
A delimitação e o georreferenciamento das áreas analisadas foram realizadas por meio de
ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O software ArcGis 10.2.2, com o auxílio do
pacote Arc hidro, foi utilizado para determinar a microbacia de drenagem da estação fluviométrica,
assim como as estações pluviométricas inseridas na microbacia.
As informações das estações fluviométrica e pluviométricas foram obtidas no Sistemas de
Informações Hidrológicas – Hidroweb e no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
– SNIRH, ambos pertencentes a plataforma da ANA.
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As imagens utilizadas para identificação da cobertura do solo, foram adquiridas por meio da
plataforma Mapbiomas. A iniciativa Mapbiomas utiliza imagens de satélite Landsat (resolução 30 x 30
m), disponíveis na plataforma Google Earth Engine, com uma série temporal de mais de 30 anos
(MAPBIOMAS, 2018).
4.3. Processamento de dados
O processamento de dados do estudo na microbacia do Ribeirão das Posses foi realizado e
subdividido para análise, em: caracterização hidrológica e a classificação do uso e cobertura do solo.

4.3.1. Caracterização hidrológica
A etapa inicial do estudo foi constituída na delimitação da bacia de drenagem da estação
fluviométrica. O modelo digital de elevação utilizado para a delimitação da área de drenagem foi o
ASTER GDEM, disponibilizado por intermédio de uma parceria entre a NASA e o Ministério da
Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI). Esse modelo possui cerca de 30 m de resolução
espacial e é disponibilizado pelo USGS (United States Geological Survey), sendo que, o download da
cena utilizada na delimitação foi realizado no portal Earth Explorer.
A partir da delimitação foi realizada a filtragem dos postos fluviométricos e pluviométricos
da microbacia do Ribeirão das Posses. As estações selecionadas para o desenvolvimento deste estudo
têm como entidade responsável a ANA, e sua operação é realizada pela Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais (CPRM). Todas as estações duas estações fluviométricas (62584600 e 62584500) e
seis

pluviométricas (2246167, 2246168, 2246169, 2246170, 2246171, 2246175)

foram

georreferenciadas por meio do software ArcGIS 10.2.2 (Figura 7).
Sobre as estações pluviométricas, é importante destacar que, devido a mínima distância das
estações de Sítio Bela Vista e Recanto do Ratinho para as zonas limites da microbacia, estas foram
utilizadas no desenvolvimento deste trabalho. Sobre as estações fluviométricas, a Foz Ribeirão das
Posses (62584600) foi a utilizada neste estudo, visto que para a estação Portal das Estrelas (62584500),
não foi identificado nenhum dado de vazão.
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Figura 7. Linhas de drenagem e localização das estações fluviométricas e pluviométricas da microbacia
Ribeirão das Posses.
Os dados de vazão e precipitação utilizados neste estudo se referem ao período entre 2009
e 2015, totalizando 7 anos hidrológicos completos, sendo que todos os anos analisados são posteriores
ao início das atividades do PCA na microbacia. Apesar da disponibilidade de dados para os anos de
2008 e 2016, estes não foram utilizados neste estudo, pois não possuem um número de meses
suficientes para a caracterização sazonal.
Com os dados diários de cada mês para o período de 2009 a 2015, foram desenvolvidas
equações de regressão (Tabela 1) para todos os meses de cada ano que possuíam falhas de dados
fluviométricos, correlacionando assim a precipitação em milímetros (mm) e a vazão em metros cúbicos
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por segundo (m3/s). Posteriormente todos os dados diários de vazão (experimentais e estimados)
foram transformados em dados diários de deflúvio, em milímetros (mm).
Tendo como base uma diferença não significativa, quando comparado a outros métodos de
determinação de precipitação média, como o polígono de Thiessen, por exemplo (MENDONÇA et al.,
2015), os valores de precipitação utilizados na equação de regressão consideraram a média aritmética
das estações (6) pluviométricas analisadas para a realização deste estudo.

Tabela 1. Período de falhas (ano e mês) e equações de regressão de estimativa de vazão (y,m3/s) em
função da precipitação (x,mm), referentes a cada período.
Equação

Número de dias
estimados

Janeiro

y = 0.0077x + 0.3191

4

Fevereiro

y = 0.0181x + 0.3249

4

Abril

y = 0.0018x + 0.0817

2

Maio

y = 0.0017x + 0.0658

2

Junho

y = 0.0007x + 0.0497

1

Dezembro

y = 0,0188x + 0,3261

1

Janeiro

y = 0.0092x + 0.2837

6

Fevereiro

2

Agosto

y = 0.0186x + 0.4012
y = 0.0006x + 0.0507

Setembro

y = 0.0077x + 0.0527

1

Dezembro

y = -0.0004x + 0.0958

6

Período de falhas

2009

2010

2015

1

De posse dos dados diários de deflúvio (escoamento total), foi realizada a separação em
escoamento de base (Qb) e escoamento direto (Qd). Assim, os dados de deflúvio, escoamento de base,
escoamento direto e precipitação foram integrados no tempo para a obtenção dos dados mensais
(caracterização sazonal) e anuais. A caracterização sazonal levou em consideração os 6 meses mais
chuvosos (outubro – março) e os 6 meses mais secos (abril – setembro), denominados período seco e
período chuvoso, respectivamente. Por fim, conhecendo-se os valores dos escoamentos e das
precipitação anuais, foram determinados os índices BFI, RH, F e Ca.
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Figura 8. Esquema das etapas empregadas nas séries de dados diários de precipitação e deflúvio, nos
anos entre 2009 e 2015 para obtenção dos parâmetros anuais e sazonais utilizados na caracterização
do regime hidrológico da microbacia hidrográfica do Ribeirão das posses.

4.3.1.1. Separação dos escoamentos de base e direto
O primeiro passo a ser adotado na determinação dos indicadores de serviços hidrológicos foi
a separação do escoamento de base e do escoamento direto, no hidrograma das séries de vazões
diárias. O método utilizado na separação foi o filtro digital recursivo, desenvolvido por Lyne e Hollick
(1979). Rodrigues (2017) adaptou a equação para a determinação do escoamento de base. Para tanto,
também foi utilizado um coeficiente α de valor 0,925 (NATHAN; MCMAHON, 1990), sendo Qd
determinado pela equação (1) e Qb pela equação (2).

Qd(i) = αQd(i-1) + (Q(i) – Q(i-1))

(1+∝)

(1)

2

Em que (para Qd(i) ≥ 0):
Qd (i) - escoamento direto (mm) no momento “i”;
Q (i) - deflúvio diário (mm) no momento “i”;

Qb = Q – Qd
Em que:

(2)
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Qb (i) - escoamento base (mm) no momento “i”.

4.3.1.2. Índice de escoamento de base (BFI)
A ferramenta utilizada para investigar as possíveis alterações no comportamento, anual e
sazonal, do escoamento de base, foi o índice de escoamento de base que é a razão entre o volume de
escoamento de base proveniente da água armazenada no subsolo, e o volume de escoamento total,
em uma bacia hidrográfica.

BFI =

Qb

(3)

Q

Em que:
BFI – índice de escoamento de base (adimensional);
Qb – escoamento de base anual e sazonal (mm); e
Q – escoamento total anual e sazonal (mm).

4.3.1.3. Rendimento hídrico (RH)
O comportamento, anual e sazonal, da razão deflúvio e precipitação, grandeza dos recursos
hídricos das microbacias estudadas, foi determinada por meio do rendimento hídrico. A razão entre o
deflúvio (Q) e a precipitação (P) é considerada um dos parâmetros mais importantes para quantificar
as consequências da mudança do uso do solo sobre os valores anuais do deflúvio (BOGGS et al., 2015).

𝑅ℎ =

Q
P

Em que:
Rh - rendimento hídrico (adimensional);
Q - escoamento total anual e sazonal (mm);
P - precipitação anual e sazonal (mm).

(4)
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4.3.1.4. Flashiness (F)
De acordo com Baker et al (2004), o índice Flashiness (taxa de mudança), é definido como a
rapidez com que a vazão do curso d’água varia, aumenta ou diminui, a partir da ocorrência de eventos
de chuva. O autor propõe a equação (5), para o cálculo do índice F, sendo que essa foi utilizada neste
estudo para investigar possíveis mudanças, anuais e sazonais, na dinâmica de variação da vazão.

F=

∑n
i=1|qi −qi−1 |
∑n
i=1 qi

(5)

Em que:
F - flashiness (adimensional); e
q (i) - deflúvio diário (mm) no momento “i”; (mm).

4.3.1.5. Coeficiente de escoamento direto (Ca)
Para investigar possíveis modificações nos valores, anuais e sazonais, do escoamento direto,
foi calculado o coeficiente de escoamento direto (Ca). O Ca foi calculado pela metodologia proposta
por Tucci (2000), onde Ca é a razão entre o escoamento direto anual (Qd) e a precipitação anual.

Ca =

Qd
P

(6)

Em que:
Ca - coeficiente de escoamento anual (adimensional);
Qd - escoamento direto anual e sazonal (mm); e
P - precipitação anual e sazonal (mm).
4.3.2. Uso e cobertura do solo
Como mencionado anteriormente, as informações acerca do uso e cobertura do solo
utilizados neste estudo foram adquiridas por intermédio da plataforma Mapbiomas. O principal
objetivo dessa plataforma é contribuir para a compreensão da dinâmica do uso do solo no Brasil e em
outros países tropicais, tendo como pilares a rapidez, confiabilidade e o baixo custo no
desenvolvimento de mapas de uso do solo no Brasil a partir de 1985. A criação da plataforma
contribuiu para facilitar a disseminação de uma metodologia focada em uma única base de algoritmos,
estabelecendo uma rede colaborativa entre especialistas em mapeamento da cobertura do solo no
Brasil (MAPBIOMAS, 2018). Dentre todos os produtos do Mapbiomas, o Mapbiomas user toolkit, os
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códigos de legenda e a classificação e a descrição detalhada do uso do solo, foram os utilizados para a
identificação do uso do solo neste trabalho.
O Mapbiomas user toolkit, é uma ferramenta que proporciona rápida exportação da coleção
Mapbiomas. Essa ferrameta é disponível no Google Earth Engine, e permite a exportação dos dados
de uso do solo, em formato Raster, entre os anos de 1985 e 2017, por limite de bioma, estado,
município, bacia hidrográfica e áreas protegidas.
Neste estudo, foram exportados os dados de uso do solo do munícipio de Extrema-MG, para
cada ano no período entre 2009 e 2015. Posteriormente, com o auxílio do software ArcGis 10.2.2, os
dados foram georreferenciados para o sistema de coordenadas SIRGAS 2000 zona UTM 22S. De posse
dos limites da microbacia do Ribeirão das Posses, essa foi utilizada para a extração de dados do arquivo
Raster referente ao munícipio de Extrema, possibilitando assim a verificação da evolução do uso do
solo na área e período avaliados neste estudo.
Em seguida, baseado nos valores de cada pixel do arquivo raster do Ribeirão das posses, foi
utilizado o código de legenda para a coleção 4.0 do Mapbiomas, caracterizando assim os usos do solo
de acordo com identificação proposta pela iniciativa.

Figura 9. (A) Mapbiomas user toolkit; (B) classificação e a descrição detalhada do uso do solo; (C)
códigos de legenda. Fonte: autor.

Por fim, utilizando a classificação e descrição detalhada do uso solo, proposta pela iniciativa,
foram realizados agrupamentos, com o objetivo de facilitar o entendimento e a avaliação da evolução
do uso do solo no período considerado neste estudo. Para isso, foram realizadas duas propostas de
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avaliações distintas para a microbacia. Estas foram apoiadas na determinação da proporção de
Cobertura Vegetal e Cobertura Florestal da microbacia, que serão aprofundadas adiante. A possível
influência da evolução dos uso do solo nas variáveis hidrológicas foi avaliada tendo como base a
resposta dos valores de evapotranspiração (precipitação subtraído do deflúvio) nos anos analisados
nesse estudo.
4.3.2.1. Cobertura Vegetal e Florestal
Para o entendimento do efeito das coberturas do solo sobre os serviços hidrológicos, após a
aquisição e o processamento dos dados e construção dos mapas de uso do solo, foram realizadas duas
classificações distintas para a microbacia Ribeirão das Posses; estas foram denominadas: Cobertura
Vegetal e Cobertura Florestal.
A classificação da Cobertura Vegetal (CV) foi composta por três categorias: Vegetação,
Pastagem e Área não Vegetada. Como mencionado anteriormente, a cobertura pastagem e o atual
processo de urbanização, possuem uma importância histórica para região do município de Extrema e
para a microbacia do Ribeirão das Posses. Por isso, a composição das categorias de uso e cobertura do
solo levou em consideração a separação da categoria Pastagem (pastagem natural ou plantada,
relacionadas com atividades agrícolas) e Área não Vegetada (infraestrutura urbana, afloramento
rochoso e outras áreas não vegetada) como categorias específicas.
Fundamentada na classificação proposta pela iniciativa Mapbiomas, a categoria Vegetação
foi determinada tendo como base todas as coberturas arbóreas da região: cobertura florestal,
formações naturais não florestais (formação campestre, área úmida natural não florestal, entre
outras), e agricultura (cultura perene e semi-perene); excetuando-se a pastagem.
Considerando a importância das florestas no contexto das atividades desenvolvidas pelo PCA,
a classificação Cobertura Florestal (CF) foi composta por quatro categorias de uso e coberturas do solo
diferentes: Floresta, Cobertura Natural não Florestal, Pastagem e Área não Vegetada, sendo as duas
últimas já definidas anteriormente. Juntas as categorias Florestas e Cobertura Natural não Florestal
constituem a categoria Vegetação referente a classificação CV descrita anteriormente.
Da mesma forma, utilizando a definição proposta pela inciativa Mapbiomas, a categoria
Formação Natural não Florestal considera as formações arbóreas: formações naturais não florestais
(formação campestre, área úmida natural não florestal, entre outras), e agricultura (cultura perene e
semi-perene); excetuando-se a cobertura florestal e a pastagem. Já a categoria Floresta considera:
formação savânica, mangue, floresta plantada e outras formações florestais.
Finalizadas as classificações CV e CF, foram verificadas as evoluções temporais das categorias
para ambas a classificações. Assim, possuindo os valores da área (percentual e em hectares) de cada
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categoria de uso e cobertura do solo para a microbacia, foram avaliados os efeitos das variações da
“Vegetação” e “Floresta”, sobre os indicadores hidrológicos de disponibilidade e proteção hídrica.
4.4. Efeito da cobertura do solo e da precipitaçâo nos indicadores hidrológicos
Para garantir a compreensão da resposta dos serviços hidrológicos, os indicadores de
disponibilidade e proteção hídrica foram avaliados em relação a sua resposta anual e sazonal, ao longo
dos anos considerados neste estudo. A avaliação dos testes estatísticos, foi realizada por meio do
software Microsoft Excel 2016, com o auxílio do pacote XLSTAT.
Após o cálculo dos valores dos indicadores para cada ano, foi realizado o teste de
normalidade estatística de Shapiro Wilk, com significância de 5%, e comprovada a ausência de
normalidade, foi aplicado o teste de Mann Kendall. Em caso de tendência significativa comprovada
pelo último teste, foi aplicado o teste de Pettitt, visando constatar em que ano ocorreu a mudança de
tendência da serie temporal.
O teste de Mann-Kendall é um método robusto, sequencial e não paramétrico, utilizado para
constatar se uma determinada série de dados possui uma tendência temporal de alteração
estatisticamente significativa. Além de não requerer distribuição normal dos dados, por ser um teste
não paramétrico, é pouco influenciado por mudanças abruptas ou séries não homogêneas (YUE et
al.,2002; ZHANG et al., 2009). Já o teste de Pettitt, possibilita a identificação de tendência significativa
nas séries históricas de vazões e precipitações mensais, bem como do ponto de mudança da série
(ULIANA et al., 2013).
Os efeitos da cobertura do solo sobre os indicadores hidrológicos de disponibilidade e
proteção hídrica foram avaliados, levando-se em consideração a variação das categorias Vegetação e
Floresta, descritas anteriormente. Para tanto, foi realizada uma regressão simples entre cada categoria
de uso e cobertura do solo mencionadas e as respostas sazonais e anuais dos indicadores hidrológicos,
sendo o coeficiente de determinação (R2) utilizado para identificar o melhor ajuste que representasse
as relações. A avaliação dos efeitos da precipitação na resposta dos indicadores hidrológicos, seguiu o
mesmo raciocínio descrito (Tabela 2).
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Tabela 2. Relação das avaliações dos serviços hidrológicos, indicadores, períodos e fatores analisados
no estudo.

Por fim, objetivando potencializar a replicabilidade do estudo, e a abrangência de um maior
número de fatores na avaliação dos serviços hidrológicos da região, foi realizada uma análise de
regressão linear múltipla, incorporando o uso e cobertura do solo e a precipitação como variáveis que
impactam a resposta anual e sazonal dos indicadores hidrológicos de disponibilidade e proteção
hídrica, período de 2009 a 2015. O modelo de regressão proposto é descrito na equação 7, sendo o
teste f aplicado para a análise de significância, e o (R2) utilizado para avaliar o ajuste das variáveis ao
modelo proposto.

Yi = f ( Cobertura do solo; Precipitação)

Sendo que:
Yi – Indicador hidrológico, anual e sazonal (adimensional);
Cobertura do solo – Vegetação ou Floresta (%); e
Precipitação – Precipitação anual e sazonal (mm).

(7)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Precipitação no período de estudo
Ao longo do período de estudo, verificaram-se grandes variações nos valores anuais e
sazonais de precipitação da região, destacando-se a variabilidade da precipitação anual nos anos
analisados em relação à média anual (1477 mm) observada pela ANA (2008).
A Figura 10 e a Tabela 3 ilustram a variação dos valores anuais e sazonais de precipitação da
região no período de 2009 a 2015. Quando comparado com a média anual de precipitação da região
determinada pela ANA (2008), o valor médio das precipitações referentes ao período anual, foi 4,9%
maior, atingindo valores 38% maiores e 21% menores, nos anos de 2009 e 2014, respectivamente.

Figura 10. Variação dos valores da precipitação (P) no período de estudo.
Tabela 3. Valores médios, maiores, menores e coeficiente de variação (CV) anuais e sazonais da
precipitação.

Média
Maior
Menor
CV %

P anual (mm)
1549
2045
1163
18.6%

P seco (mm)
358
511
253
27.2%

P chuvoso (mm)
1191
1598
830
21.2%

Com relação à variação da precipitação no período de estudo, foi identificado uma alta
diferença significante entre os maiores e menores valores dos períodos anuais e sazonais. Nos períodos
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anual e chuvoso, essa variação corresponde a aumentos de até 76% e 93%, respectivamente,
correspondendo à diferença entre os anos de 2009 e 2014. Para o período seco, a variação é de 102%
e corresponde à diferença entre os anos de 2012 e 2010.
Ademais da avaliação do comportamento dos valores extremos de precipitação, foi
verificada a homogeneidade de dados da série, sendo esta determinada por meio do coeficiente de
variação. Os valores dos coeficientes de variação, calculados para os períodos anual, seco e chuvoso,
foram 18,6%, 27,2% e 21,2%, respectivamente. De acordo com a classificação de Gomes (1985), o
período anual foi classificado como de média heterogeneidade e os períodos sazonais como de alta
heterogeneidade em relação aos dados de precipitação.
A heterogeneidade e a amplitude dos dados de precipitação no período analisado confirmam
a escolha de avaliação por períodos anuais e sazonais. Baseado na equação do balanço hídrico
apresentada anteriormente, a alta variabilidade dos valores de precipitação representa diferentes
cenários anuais e sazonais de evapotranspiração e deflúvio, dificultando a avaliação dos valores
absolutos dessas variáveis hidrológicas. Por isso, diversos estudos (BROGNA et al., 2017; SALEMI, 2013;
BROWN et al., 2005) empregam avaliações baseadas em indicadores, que consideram as proporções
(entre precipitação, deflúvio e evapotranspiração) para a caracterização dos serviços hidrológicos de
uma determinada região.
Apesar da variação nos valores de precipitação, de acordo com o teste de Mann Kendall e o
teste de Pettit, não foram encontradas tendências significativas em seu comportamento, tanto para
os valores anuais quanto para os sazonais. Ainda assim, a entrada de água no sistema hidrológico,
representada pela precipitação, é fator crucial no entendimento da resposta dos indicadores
hidrológicos no período do estudo.

5.2. Classificação da cobertura do solo e seus efeitos sobre a evapotranspiração
A verificação da cobertura do solo da microbacia do Ribeirão das Posses em 2009, realizada
por este estudo, ratifica a decisão de implementação pioneira das práticas de conservação do solo
desenvolvidas pelo PCA na região. Nota-se (Figura 11) que, em 2009, a cobertura do solo na região
encontrava-se altamente modificada, destacando-se o baixo percentual da categoria “Floresta” (8,0%
ou 97,56 ha), o alto percentual da categoria “Pastagem” (76,6% ou 933,39 ha) e a categoria
“Vegetação” (17,4% ou 212, 31 ha).
Esses percentuais de cobertura do solo diferem dos valores encontrados por Lima (2010). Em
seu estudo foi identificado um percentual de cobertura vegetal de 24%, correspondente a uma área
de 289,1 ha. Ainda segundo os autores, a importância da cobertura vegetal está relacionada ao balanço
hídrico, pois possibilita a infiltração de água, preservando a recarga oriunda da precipitação. Assim, as
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práticas conservacionistas do solo e da água nas subbacias que alimentam o sistema Cantareira, evitam
o comprometimento da recarga do lençol freático, visto que esta pode ser afetada pela a diminuição
da cobertura vegetal da região.
A partir da classificação do uso do solo desenvolvida no estudo (CV e CF), foi identificado um
incremento de 6,4% (77,13 ha) e 1,8% (21,78 ha) nas categorias “Vegetação” e “Floresta”
respectivamente. Além disso, ocorreu a diminuição de 10,4% da “Pastagem”, e o aumento de 4,1%
(49,41 ha) e 4,6% (55,35 ha) “Área não Vegetada” e “Cobertura natural não Florestal” (formações
naturais e agricultura), respectivamente, sendo este último responsável por aproximadamente 72% do
incremento da categoria “Vegetação” no período de 2009 a 2015 (Figura 11, e Anexo A).

Figura 11. Cobertura do Solo nos anos de 2009 e 2015, no Ribeirão das Posses, Extrema MG.
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Tabela 4. Variação percentual das categorias de cobertura do solo para a classificação Cobertura
Vegetal do Ribeirão das Posses, Extrema, MG.

Tabela 5. Variação percentual das categorias de cobertura do solo para a classificação Cobertura
Florestal do Ribeirão das Posses, Extrema, MG.

Após a constatação da mudança da cobertura do solo, foram verificados possíveis efeitos
dessa variação sobre a evapotranspiração da região. Para tanto, determinaram-se os valores de
evapotranspiração anual e sazonais, e então foi averiguada a possibilidade de um ajuste de regressão
significativo entre os incrementos percentuais de “Vegetação” e “Floresta”, e os valores anuais da
razão entre evapotranspiração e precipitação (Evpt %).
Tabela 6. Valores médios, maiores, menores e coeficiente de variação (CV) anual e sazonais da
evapotranspiração.
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Na Tabela 6, observa-se que Foram identificadas altas amplitudes de variação de
evapotranspiração para os períodos anuais e sazonais. Nos períodos anual e chuvoso essa variação
atinge 80,5% e 56,8%, respectivamente; destaca-se o período seco, quando a amplitude alcança 253%;
todas as amplitudes correspondem aos anos de 2009 e 2013. Os coeficientes de variação calculados
foram classificados em: alto, muito alto e médio, para os períodos anual, seco e chuvoso,
respectivamente, caracterizando assim a heterogeneidade da série histórica (Figura 12).
Os valores anuais encontrados no estudo estão em concordância com a variação da
evapotranspiração em florestas nativas. Em uma síntese sobre as relações entre precipitação, deflúvio
e evapotranspiração em florestas plantadas de Eucalipytus e vegetação nativa, Rodrigues (2017)
analisou 13 estudos realizados em área de vegetação nativa, sendo dois realizados na Mata Atlântica.
Os estudos, indicam uma amplitude de evapotranspiração entre, 689 e 1969 mm, para valores de
precipitação entre, 1301 e 2870 mm. No presente estudo, os anos de 2013 e 2014 (1267 e 1163 mm)
ultrapassam o limite inferior observado pela autora.

Figura 12. Variação dos valores de evapotranspiração em relação a precipitação, e respostas das Evpt%
anuais e sazonais.
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Considerando a importância da entrada de água no sistema hidrológico representada pela
precipitação, a literatura indica a Evpt% como a melhor forma de avaliação da resposta da
evapotranspiração, principalmente quando consideradas escalas sazonais nos estudos (SALEMI, 2013;
LI, 2017). Para isso, foi realizada a seguinte classificação: (i) Evpt% = 100 %; (ii) 100% < Evpt% > 90%;
(iii) 90% < Evpt% < 80%; e (iv) Evpt% < 80% (RODRIGUES, 2017).
Quando considerados os períodos anuais e sazonais, os resultados indicam que: nos períodos
anual e chuvoso, 5 anos (71%) são classificados como (iv) (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), e 2 anos
são classificados como (iii) (2014 e 2015); no período seco, 6 anos (86%) pertencem a classe (iv) (2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2015) e 1 ano pertence a classe (iii) (2014).
Estes resultados vão de encontro ao observado nos estudos relacionados à vegetação nativa
e o bioma mata atlântica, principalmente para as repostas no período seco. De acordo com Rodrigues
(2017), 78% das observações da Evpt% anual em estudos relacionados à vegetação nativa estão
enquadradas na classe quatro, enquanto todas as observações avaliadas para o bioma Mata Atlântica
se encontram nessa classificação.
Apesar disso, é importante destacar os valores observados nos anos de 2014 e 2015, para o
período anual e sazonal chuvoso. A mudança das classificações de Evpt% anos podem indicar a
consolidação da influência do incremento da cobertura florestal no aumento da Evpt%.
Por intermédio do teste de Mann Kendall, foram identificadas mudanças de tendência
significativas positivas para Evpt% no período chuvoso (Figura 12). Por isso, foi realizada a análise de
Pettit que indicou os anos de 2011 e 2012 como os anos de mudança da série. As médias foram
modificadas de 70,3 %, até 2011 (vermelho), para 80,2 % (verde) de 2012 em diante (Figura 12).
Estudos indicam que, em comparação com outros usos do solo, como agropecuário, a
restauração florestal por vegetação nativa ou a implementação de florestas plantadas, aumentam a
evapotranspiração da região, principalmente em áreas não florestadas anteriormente (BROWN et al.,
2005; JACKSON et al., 2005; BRUIJNZEEL, 2004), como por exemplo o Ribeirão das Posses.
Assim, o incremento da “Floresta” e da “Vegetação”, potencializado pelos maiores valores
de temperatura em relação ao restante do ano para o período chuvoso, que é característico da região,
provocou o aumento da demanda hídrica, conduzindo a uma maior conversão da entrada de água
(precipitação) em evapotranspiração.
Por isso, baseados nos valores obtidos pelas classificações da cobertura do solo, CV e CF,
foram desenvolvidas regressões simples entre os valores das categorias “Vegetação” (classificação CV)
e “Floresta” (classificação CF); e os valores de evapotranspiração entre para os períodos anual, seco e
chuvoso (Figura 13).
Para a “Vegetação” foram verificados ajustes significativos quadráticos nos períodos anual
(R2 = 0,8) e seco (R2 = 0,7347). Como mencionado anteriormente, a categoria leva em consideração
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todas as coberturas vegetais com exceção da pastagem. Foram identificadas alterações na resposta
(de negativa para positiva) da Evpt%, a partir do intervalo entre 19,5 a 20,3% de estabelecimento da
“Vegetação” na área da microbacia em ambos os casos. No caso do período chuvoso, foi identificado
um ajuste linear positivo (R2 = 0,67) indicando que um aumento do percentual da área coberta por
“Vegetação” na microbacia, gera um aumento da Evpt%.
A cobertura “Floresta” segue o mesmo padrão, ajustes quadráticos para os períodos anual
(R2 = 0,48) e seco (R2 = 0,246), porém não significativos, com alterações na resposta (de negativa para
positiva) da Evpt%, a partir do intervalo entre 8,1% e 8,8% de estabelecimento da “Floresta” na área
da microbacia, e ajuste linear positivo indicando que o aumento percentual da “Floresta” gera o
aumento da Evpt% no período chuvoso (R2 = 0,62).
A resposta anual e sazonal seca dos valores da Evpt%, em relação às mudanças da cobertura
do solo seguem hipóteses bem similares. A relação negativa, verificada em um primeiro momento,
pode ser explicada pelas variações percentuais da cobertura do solo apresentada na Tabela 5.
Até o período de mudança da série, o incremento da categoria “Vegetação”, foi
proporcionado pela categoria “Cobertura natural não Florestal”. Adicionado a isso está o fato de que
grande parte da diminuição percentual da da categoria “Pastagem”, foi adicionada a categoria “Área
não Vegetada”. Assim, ficou caracterizado uma diminuição da vegetação arbórea da microbacia, o que
provocou uma diminuição da demanda evapotranspiratória da região, e consequentemente o efeito
de queda da Evpt% proporcionado pelo aumento da “Vegetação”.
Posteriormente, pode-se supor que o efetivo incremento da categoria “Floresta”, verificado
na Tabela 5, proporcionou uma maior demanda evapotranspiratória,

o que associada com a

diminuição dos valores de precipitação, motivou o aumento de Evpt%. A literatura indica que a
maturidade da floresta restaurada influencia diretamente na evapotranspiração da região. Então,
florestas mais jovens, como as avaliadas neste estudo, tendem a uma maior demanda hídrica, e
consequentemente maiores valores de Evpt% (LI, 2017, MALMER et al., 2010, FARLEY et al., 2005).
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Figura 13. Valores de Evpt% anual e sazonal em função dos incrementos das categorias de cobertura
do solo “Vegetação” e “ Floresta”. As relações em que estão indicadas as as equações, apresentaram
relações significativas para um valor p < 0,05.
Essas influências são mais sentidas em situações com menores valores de precipitação, como
as apresentadas nos periodos secos, visto que nesse caso as mudanças na cobertura do solo, que tem
um impacto na evapotranspiração, são mais perceptíveis (LI, 2016), e consequentemente marcantes
na relação Evpt%.
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5.3. Avaliação dos serviços hidrológicos
As séries históricas completas referentes aos dados de precipitação, evapotranspiração,
deflúvio, escoamento de base e escoamento direto; assim como os valores dos indicadores
hidrológicos e Evpt% calculados para os anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, podem
ser encontradas no ANEXO A.

5.3.1. Avaliação dos indicadores de disponibilidade hídrica
5.3.1.1. Rendimento hídrico
Os valores de deflúvio e precipitação, assim como a resposta do rendimento hídrico
(RH), obtidos nos períodos anual e sazonal do intervalo entre 2009 e 2015, estão ilustrados na Tabelas
7 e na Figura 14.

Tabela 7. Valores médios, máximos, mínimos e coeficiente de variação (CV) anual e sazonal do
Rendimento hídrico.

Os resultados observados indicam que o RH apresentou maior valor médio (40%) no período
sazonal seco. Os coeficientes de variação calculados foram classificados em muito altos, para os
períodos anual e sazonais.
Sobre a amplitude de variação, nos períodos anual e sazonal chuvoso, os valores alcançam
24,6% e 21,0%, respectivamente, correspondendo a diferença entre os anos de 2011 e 2014. Essas
amplitudes representam os valores de deflúvio 591 e 143 mm, e precipitação 1604 e 1163 mm, no
período anual; e valores de deflúvio 419 e 88 mm, e precipitação 1328 e 830 mm, no período sazonal
chuvoso. Para o período sazonal seco, a amplitude é de 48% e corresponde a diferença entre os anos
de 2012 e 2010, representando valores de deflúvio 263 e 86 mm, e precipitação 511 e 253 mm.
Os valores anuais de RH obtidos neste estudo estão de acordo com os encontrados na
literatura para o bioma Mata atlântica. Rodrigues (2017), analisando 45 observações, referente a 13
estudos em florestas nativas, verificou uma amplitude de variação de, 0,13 (13%) a 0,50 (50%).
Extrapolando a amplitude citada para o período sazonal, nota-se que o RH obtido neste estudo para o
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período chuvoso está dentro do intervalo de amplitude identificado pela autora. Sobre o período seco,
vale destacar que o maior valor de rendimento hídrico do período seco, qual seja, 65% no ano de 2013,
para condições de deflúvio, 185 mm e precipitação, 283 mm, não está no intervalo proposto.
A avaliação das respostas de RH ao longo do período avaliado neste estudo (Figura 14),
identificou comportamentos similares entre os períodos anual e sazonais. Por meio do teste de Mann
Kendall foram observadas variações de tendência significativas (negativas) para os valores de RH no
período chuvoso. Por isso foi realizada análise de Pettit que constatou 2011 e 2012 como os anos de
mudança da série. O teste indicou mudanças na média dos valores do RH, de 29,70, até o ano de 2011
(verde), para valores de 19,09 de 2012 em diante (vermelho).

Figura 14. Variação dos valores de deflúvio em relação a precipitação, e respostas do rendimento
hídrico anual e sazonais.
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Tomando como base os conceitos do balanço hídrico, mencionados anteriormente em 3.1,
as respostas de RH observadas estão diretamente ligadas aos comportamentos dos valores de
precipitação e evapotranspiração da região analisada.
Nos períodos anual e sazonal, as respostas do RH em relação às variações no balanço hídrico
podem ser analisadas em dois momentos distintos. Em um primeiro momento, acorre um aumento
(período anual e seco) ou estabilização (período chuvoso) da resposta de RH, em virtude das mudanças
da cobertura do solo, já mencionadas, item 5.2, até o ano de 2011, que acarretaram a queda (período
anual e seco) ou estabilidade (período chuvoso) da Evpt%.
Adicionado a isso, está o fato da tendência de queda nos valores de precipitação anual e do
período chuvoso, promover um ambiente de maior restrição hídrica nesses períodos ao longo dos
anos, potencializando a sensibilidade da microbacia aos efeitos de Evpt% sobre a reposta RH (LI, 2016).
Os efeitos da restrição hídrica são ainda mais claros no período seco, quando se tem uma maior
percepção da variação da Evpt% sobre os valores de RH.
O segundo momento, indica uma tendência de queda nos valores de RH anual e sazonal; esse
efeito negativo é explicado pelo aumento da Evpt% a partir do incremento da cobertura florestal nos
anos de 2011 em diante. Essa resposta está em concordância com a grande maioria dos estudos que
analisam o incremento da cobertura florestal em microbacias hidrográficas (FILOSO et al., 2017, BOSCH
et al., 1982; BROWN et al., 2005).
Por isso, para destacar as hipóteses apresentadas sobre as respostas dos valores de RH da
região, no período analisado, foram desenvolvidas regressões simples entre os valores das categorias
“Vegetação” e “Floresta”, apresentadas nas Tabelas 4 e 5, e os valores de RH anual e sazonal (Figura
14).
Verifica-se na Figura 15, que para a categoria “Vegetação”, foram encontrados ajustes
quadráticos significativos nos RH; para o período anual (R2 = 0,8000) e sazonal seco (R2 = 0,7347). As
alterações nas respostas (de positiva para negativa) nos valores de RH, apresentaram-se a partir do
estabelecimento de 19,5 a 20,3% (2011 e 2012), de “Vegetação” na área da microbacia. No caso do
período chuvoso, foi encontrado um ajuste linear negativo (R2 = 0,6700), indicando que o aumento da
“Vegetação” provoca a redução dos valores de RH.
A categoria “Floresta” segue o mesmo raciocínio, com ajustes quadráticos em relação aos
valores de RH no período anual (R2 = 0,4900) e sazonal seco (R2 = 0,2460), porém não significativos,
com alterações nas repostas de RH (de positiva para negativa), a partir do intervalo de valores entre,
8,1 e 8,8% (2011 e 2012) da área coberta com “Floresta”. Para o período chuvoso, foi obtido um ajuste
linear descendente (R2 = 0,6200), indicando que o aumento da categoria “Floresta” proporciona uma
diminuição dos valores de RH.
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Além disso, foram realizadas regressões simples entre os valores anual e sazonal de
precipitação e RH. Foram determinados ajustes lineares para os períodos anual (R2 = 0,0358) e sazonal
chuvoso (R2 =0,2770), e um ajuste quadrático para o período seco (R2 = 0,3710), sendo as alterações
na resposta de RH (de negativa para positiva), a partir do intervalo entre 333 e 401 mm de precipitação.
A variação do RH em função dos valores de “Vegetação” e “Floresta” segue os preceitos do
balanço hídrico, mencionado anteriormente. Para os períodos anual e sazonal, a disponibilidade
hídrica indicada pelo aumento dos valores de RH em função do aumento de “Vegetação”, ocorre
devido à queda dos valores de Evpt%, provocada pelas mudanças da cobertura do solo explicadas
anteriormente, e indicadas na Tabela 5.
Posteriormente, o incremento percentual da categoria “Florestas” na região, no intervalo
entre 8,1 e 8,8% promove o aumento da Evpt% e, consequentemente, a diminuição da disponibilidade
hídrica indicada pelos valores de RH. A diminuição da sensibilidade hidrológica sobre o balanço hídrico
no período chuvoso permite a visualização dos efeitos negativos, do aumento das categorias
“Vegetação” e “Floresta” (aumento de Evpt%), sobre RH.
A precipitação demonstra uma influência positiva nos valores do RH. A literatura indica que
esse efeito positivo da precipitação sobre a disponibilidade hídrica, é causado pela maior entrada de
água no balanço hídrico, o que aumenta os valores de deflúvio (BROGNA, 2017). Já sobre o período
seco, provavelmente o comportamento negativo pode ser explicado pela necessidade de recarga
hídrica dos valores de precipitação, necessários para suprir a demanda evapotranspiratória da
cobertura do solo da microbacia. Após uma entrada de água mínima, a precipitação exerce a mesma
influência (positiva) sobre os valores de RH indicados para o período anual e sazonal chuvoso.
Ademais, destaca-se que a cobertura florestal pode influenciar a disponibilidade hídrica de
uma microbacia de outras formas, como por exemplo, por intermédio das descargas do lençol freático
na superfície, garantindo o fluxo constante principalmente nos períodos de estiagem. Essa influência
foi estimada por meio do Índice de escoamento de base da microbacia, que será discutido no próximo
tópico.
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Figura 15. Valores da RH anual e sazonal em função da precipitação e dos incrementos das categorias
de cobertura do solo “Vegetação” e “Floresta”. A relações em que estão indicadas as equações,
apresentaram relações significativas para um valor p < 0,05.

5.3.1.2. Índice de escoamento de base
Os valores de escoamento de base e deflúvio, assim como a resposta do índice de
escoamento de base (BFI), obtidos nos períodos anual e sazonal do intervalo entre 2009 e 2015, são
apresentados na Tabela 8 e na Figura 16.
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Tabela 8. Valores médios, máximos, mínimos e coeficiente de variação (CV) anual e sazonal do Índice
de escoamento de base (BFI).

Média
Maior
Menor
CV %

BFI anual (%) BFI seco (%) BFI chuvoso (%)
50
67
41
65
81
59
29
58
23
22%
13.2%
28.7%

Os resultados observados indicam que o BFI apresentou maior valor médio (67%) no período
sazonal seco. Os coeficientes de variação calculados, foram classificados em alto para o período anual
e sazonal chuvoso, e médio para o período seco.
Sobre a amplitude de variação, nos períodos anual e sazonal chuvoso, foi observado o mesmo
valor, ou seja, 36%, correspondendo à diferença entre os anos de 2014 e 2009. Essas amplitudes
representam os valores de escoamento de base 93 e 169 mm, e deflúvio 143 e 577 mm, no período
anual; e valores de escoamento de base 52 e 108 mm, e deflúvio 88 e 478 mm, no período sazonal
chuvoso. Para o período sazonal seco, a amplitude é 23% e corresponde à diferença entre os anos de
2011 e 2012, representando valores de escoamento de base 139 e 153 mm, e deflúvio 172 e 263 mm.
Os valores anuais do índice de escoamento de base diferem dos encontrados em estudos
que consideram condições relacionadas a florestas nativas. Avaliando as influências de diferentes
coberturas do solo (Floresta nativa, pastagem e Eucalyptus) sobre os processos hidrológicos no bioma
Mata Atlântica, Salemi et al. (2013) encontraram valores de BFI anual para floresta nativa (11,5 ha)
iguais, 76%, em dois anos hidrológicos sequenciais.
Os resultados de BFI anual encontrados neste estudo estão mais alinhados se comparados
aos valores, de estudos em área compostas por diferentes coberturas de solo, ou em áreas que estão
experimentando processos de restauração florestal. Chile (2019), baseada em 11 anos hidrológicos de
avaliação, realizou a caracterização hidrológica de duas bacias hidrográficas diferentes, localizadas no
domínio mata atlântica. A bacia composta em sua totalidade por cobertura florestal nativa (38,2 ha),
apresentou maiores valores médios de BFI anual (58,6%), e menores valores de amplitude de variação
(3,2%) que os encontrados neste estudo. Enquanto a bacia composta por 15% (20,3 ha) de cobertura
florestal nativa apresentou valores médios de 56,8% e uma amplitude de variação de 27,9%. Vásquez
(2019), ao analisar as respostas hidrológicas dos 5 primeiros anos de restauração florestal, em uma
área de uma área localizada de no domínio Mata Atlântica (72 ha), encontrou valores médios de 53%,
para o BFI anual, e 25 % de amplitude de variação.
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Figura 16. Variação dos valores de escoamento de base em relação ao escoamento total e respostas
do índice de escoamento de base (BFI) anual e sazonais.

A avaliação das respostas do BFI entre os anos analisados indicou comportamentos
semelhantes: ajustes quadráticos nos períodos anual (R2 = 0,5970) e sazonal chuvoso (R2 = 0,4338), e
um ajuste linear no período seco (R2 = 0,1235). Foram realizados os testes de Mann Kendall e Pettit
que não identificaram variação tendência significativa da série nos anos avaliados neste estudo.
Considerando as avaliações da precipitação, Evpt% e RH apresentadas anteriormente, as
tendências de aumento nos valores de BFI, para o período anual e sazonal chuvoso, podem ser
explicadas em dois momentos distintos. Inicialmente, a diminuição da demanda evapotranspiratória
indicada por Evpt%, impulsionaria o aumento dos valores de deflúvio, representados por RH, que não
são perceptíveis devido a tendência de queda dos valores de precipitação. Sabe-se que o deflúvio é
composto por escoamento total e escoamento direto. Assim, os efeitos da diminuição da precipitação
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influenciaram de forma mais intensa o escoamento direto que o escoamento de base, sendo este o
fator responsável pela diminuição do deflúvio, e consequentemente o aumento do BFI.
Adicionalmente, deve se considerar os benefícios provocados pelo incremento da cobertura
vegetal natural e florestal nos parâmetros físicos do solo reportados em diversos estudos (PRICE et al.,
2011; BRUIJNZEEL, 2004). O maior teor de matéria orgânica proporciona o aumento da agregação e
do espaço dos poros que influenciam a condutividade hidráulica, melhorando assim as condições de
infiltração de água (ZIMMERMANN et al; 2006; BONELL et al; 2010). Este efeito também pode
contribuir para a compreensão do aumento de RH, no primeiro momento, mencionado anteriormente.
Ainda sobre a análise do período anual e sazonal chuvoso, em um segundo momento,
acredita-se que o aumento da Evpt%, provocada pelo aumento da cobertura florestal, associada a
diminuição da precipitação, que induziram a diminuição de RH, também causaram efeitos sobre o BFI.
Ou seja, conhecendo-se a alta demanda hídrica da cobertura florestal, os efeitos positivos causados
pela melhoria das condições de infiltração, podem ter sido inferiores ao incremento da
evapotranspiração provocado pelo aumento da cobertura florestal (CALDER, 2007).
As melhorias nas condições de infiltração do solo pressupostas anteriormente, podem ser
visualizadas no período seco. De acordo com Salemi et al. (2013), em comparação com outras
coberturas do solo, como por exemplo as pastagens, as florestas permitem uma maior infiltração de
água no período chuvoso, o que abastece o escoamento de base no período seco. Então, o efeito do
incremento florestal pode estar conduzindo a um aumento no escoamento de base, e
consequentemente do BFI da microbacia para o período sazonal seco.
Para auxiliar a compreensão dos fatores que influenciam o BFI da região nos anos avaliados
neste estudo, foram desenvolvidas regressões simples entre o BFI e os valores da categoria do uso do
solo “Vegetação” e “Floresta”, e entre o BFI e os valores de Precipitação anual e o BFI, para os períodos
anuais e sazonais (Figura 17).
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Figura 17. Valores de BFI anual e sazonal em relação a precipitação, e aos incrementos das categorias
de cobertura do solo “Vegetação” e “Floresta”. A relações em que estão indicadas as equações
apresentaram relações significativas para um valor p < 0,05.

Em relação a precipitação, foram verificados ajustes significativos lineares (negativos) para
os períodos anual (R2 = 0,7200) e sazonal chuvoso (R2= 0,6500), e ajuste quadrático (de positivo para
negativo) não significativo para o período sazonal seco (R2 = 0,4100).
Em relação aos períodos anual e sazonal chuvoso, resultados semelhantes foram
encontrados por Brogna (2017). Esse efeito negativo promovido pela precipitação é explicado pelo
aumento do deflúvio em decorrência de aumento da precipitação. Como mencionado anteriormente,
o componente do deflúvio mais sensível às variações da precipitação é o escoamento direto. Nesse
caso, o aumento do deflúvio ocorre em razão do aumento do escoamento direto, que em
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consequência diminui a proporção do deflúvio que é referente ao escoamento de base, reduzindo o
BFI.
Essa hipótese é sustentada pela resposta demonstrada no período seco, onde em um
primeiro momento, ocorre o abastecimento do escoamento de base, e a partir de determinados
valores de precipitação se inicia a produção de escoamento superficial. Essa capacidade de infiltração,
é dependente de vários fatores, entre os quais: a quantidade e intensidade de precipitação,
propriedades físico-hídricas do solo, disponibilidade de armazenamento e o tipo de vegetação do local
(SOPHOCLEUS, 2002; IDOWU, 2003).
Para as categorias “Vegetação” e “Floresta”, foram indicados ajustes quadráticos (de positivo
para negativo) nos períodos anual (R2 = 0,44 e 0,16, respectivamente) e sazonal chuvoso (R2 = 0,22 e
0,08, respectivamente), e lineares (positivos) no período sazonal seco (R2 = 0,14 e 0,05,
respectivamente).
Como mencionado anteriormente, os comportamentos quadráticos para o período anual e
sazonal chuvoso podem estar relacionados com o equilíbrio entre os efeitos positivos causados pela
melhoria das propriedades físicas do solo e o aumento da Evpt% (CALDER, 2002), provocado pelo
incremento percentual das categorias “Vegetação” (entre 20,3 e 21,9%) e “Floresta” (8,8 e 9,2%), que
reduzem o BFI, visto à alta demanda evapotranspiratória da cobertura florestal (PRICE, 2011).
Ainda sobre os fatores que poderiam ser associados a resposta do BFI da região, ao longo
dos anos avaliados, foi encontrado um ajuste significativo linear múltiplo (R2 = 0,836, p = 0,02686, erro
= +- 5,8744 %), para a variação os valores de precipitação, e da categoria “Floresta”, a resposta do BFI
no período sazonal chuvoso. Resultados similares foram encontrados por Brogna (2017), em um
estudo sobre a influência da cobertura florestal nos serviços hidrológicos em Wallonia (Bélgica). Assim,
por intermédio da equação (8) é possível obter uma estimativa dos valores do BFI no período sazonal
chuvoso para o Ribeirão das Posses. É importante ressaltar que, a viabilidade do modelo está
condicionada a variação da categoria “Floresta” e precipitação no período sazonal chuvoso
apresentadas anteriormente.

BFI = −800.061 ∗ "Floresta" − 0.051196 ∗ Prepicitação + 171.93742
Em que:
BFI – %;
“Floresta” – %; e
Precipitação no período chuvoso – mm.

(8)
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5.3.2. Avaliação dos indicadores de proteção
5.3.2.1. Coeficiente de escoamento direto
Os valores de escoamento direto e precipitação, assim como a resposta do coeficiente de
escoamento direto (Ca) obtidos nos períodos anual e sazonal do intervalo entre 2009 e 2015, estão
apresentados na Tabela 9 e na Figura 18.

Tabela 9. Valores médios, máximos, mínimos e coeficiente de variação (CV) anual e sazonal do
coeficiente de escoamento direto.

Os resultados obtidos apontam valores médios de Ca similares entre os períodos anual e
sazonal. Os maiores valores médios de Ca, observados na série de dados histórica avaliada, foram
encontrados nos períodos anual e sazonal chuvoso, 14%. Os coeficientes de variação encontrados,
foram classificados como muito altos para os períodos anual e sazonal.
Em relação à amplitude de variação, foram encontrados menores valores nos períodos anual
(16%) e sazonal chuvoso (19%), ambos referentes à diferença entre os anos de 2009 e 2014. Essas
amplitudes de variação correspondem aos valores de escoamento direto, 408 e 50 mm, e precipitação,
2045 e 1163 mm, no período anual; e valores de escoamento direto, 370 e 36 mm, e precipitação,
1598 e 830 mm, no período sazonal chuvoso. No período sazonal seco, a amplitude de variação é de
21%, com valores de escoamento direto, 110 e 13 mm, e precipitação, 511 e 333 mm, valores
correspondentes à diferença entre os anos de 2012 e 2014, respectivamente.
A literatura indica diferentes valores de coeficiente de escoamento direto para os estudos
realizados em áreas de florestas nativas, restauração florestal e outras coberturas do solo.
Salemi et al. (2013) observaram valores médios de Ca iguais a 10%, com uma amplitude de
variação de 2%, em áreas de vegetação nativa (11,5 ha), e valores médios e amplitude de variação de
Ca iguais a 18%, analisando dois anos hidrológicos sequenciais, para um intervalo de variação de
precipitação entre 1717 e 3003 mm, na área de vegetação nativa, e 1430 e 2120 mm, na área de
pastagem, no bioma Mata Atlântica.
Por sua vez, utilizando os valores de precipitação e escoamento direto, referentes aos 5
primeiros anos hidrológicos em área de restauração (72 ha), observados por Vazquez (2019), foram
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obtidos os dados do coeficiente de escoamento direto. Os valores calculados indicaram um Ca médio
de 2,4%, com uma amplitude de variação de 2,4%. Segundo a autora, os baixos valores de escoamento
direto encontrados podem estar relacionados com a presença de floresta nativa preservada (42%), ou
seja, sem ser submetida a nenhum manejo florestal durante muitos anos.
Na Figura 18, observa-se que os valores de Ca obtidos, entre os anos de 2009 e 2015, para a
microbacia do Ribeirão das Posses, indicaram respostas semelhantes: ajustes lineares, para os
períodos anual (R2 = 0,4960) e sazonal chuvoso (R2 =0,6390), e um ajuste quadrático para período
sazonal seco. Foram realizados os testes de Mann Kendall e Pettit, que não identificaram variações de
tendências significativas nas séries de dados de Ca calculadas neste estudo.
Para a compreensão das repostas dos valores de Ca da região, no período de estudo, devem
ser consideradas as relações de precipitação, Evpt%, RH e BFI mencionadas anteriormente.
As respostas dos valores de Ca para os períodos anual e sazonal chuvoso são semelhantes, e
acredita-se que em um primeiro momento, estão relacionadas com a tendência de diminuição nos
valores de precipitação. Apenas a tendência de diminuição dos valores de precipitação já seria
suficiente para justificar as respostas lineares negativas apresentadas pelos valores de Ca, nos anos
analisados.
Ainda assim, em um estudo desenvolvido por Ogden et al. (2013), a presença de floresta
secundária em estágio adulto foi vinculada à diminuição de escoamento direto (50%) em comparação
com as bacias de pastagem e outros usos do solo. Ademais, vale destacar que a infiltração de água no
solo pode aumentar com a idade da floresta (BIRKEL et al., 2012; LEITE et al., 2018). Este fato pode
contribuir para justificar a tendência de diminuição da valores de Ca apresentados.
O aumento do BFI, e a diminuição do Ca, mesmo na situação de aumento de RH, apresentada
anteriormente, indicam um aumento do escoamento de base em relação ao escoamento direto, ou
seja, a maior parte da água que entra no sistema, em forma de precipitação, tende a infiltrar devido
as melhorias das condições de infiltração, ocasionadas pelo incremento da categoria “Vegetação” e
posteriormente da categoria “Floresta”, o que diminui os valores de Ca.
Além disso, a diminuição de RH, em consequência do aumento de Evpt%, provocado pelo
incremento da cobertura florestal, é mais um fator que pode justificar a manutenção da tendência de
diminuição dos valores de Ca para os períodos anual e sazonal, nos anos avaliados.

61

Figura 18. Variação dos valores de escoamento direto (Qd) e do coeficiente de escoamento superficial
(Ca) em relação ao deflúvio, e respostas do BFI anual e sazonal.

As repostas dos valores de Ca para o período sazonal seco podem ser avaliadas em dois
momentos distintos. Como mencionado anteriormente, os menores valores de precipitação,
característicos do período, induzem ao aumento da sensibilidade hidrológica, tornando assim as
regiões mais dependentes de outros fatores que podem influenciar o regime hídrico (LI, 2016).
Possivelmente, a tendência de estabilidade dos valores de precipitação, indicadas para o período,
permite a maior influência dos valores de Evpt%, na resposta Ca. Inicialmente, a diminuição de Evpt%
proporciona um aumento nos valores de RH, e consequentemente, BFI e Ca. Posteriormente, as
possíveis melhorias nas condições de infiltração do solo pressupostas anteriormente, e a tendência de
aumento de Evpt%, ocasionadas pelo incremento percentual da categoria “Floresta”, provocam a
diminuição dos valores de RH, e por consequência de Ca. Vale destacar, a boa potencialidade de
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recarga da região, influenciada pelos atributos de solos e topográficos, citada por Lima et al. (2013),
que contribuem para o aumento do escoamento de base.
Com o objetivo de auxiliar à compreensão dos fatores e seus possíveis efeitos sobre o Ca da
microbacia entre 2009 e 2015, foram desenvolvidas regressões simples entre as categorias
“Vegetação” e “Floresta”, os valores de precipitação e os valores de Ca para os períodos anual e sazonal
(Figura 19).
Para as categorias “Vegetação” e “Floresta”, foram indicados ajustes lineares (negativos), nos
períodos anual (R2 = 0,48 e R2 = 0,34 respectivamente) e sazonal chuvoso (R2 = 0,60 e R2 = 0,44
respectivamente), significativos apenas para a relação “Vegetação” e Ca, no período sazonal chuvoso.
O período sazonal seco foi caracterizado por ajustes quadráticos (de negativo para positivo), não
significativos, para ambas as categorias (R2 = 0,54, “Vegetação”; e R2 = 0,25, “Floresta”).
As repostas obtidas para as relações entre as categorias “Vegetação” e “Floresta” para os
períodos anual e sazonal chuvoso, sustentam os cenários apresentados como justificativas para a
variação nas respostas de Ca, mencionados anteriormente, e estão em linha com outros estudos, como
o de Cardoso et al. (2006), que indicam possíveis reduções dos valores de escoamento direto, em
ocorrência do incremento de vegetações naturais e florestais, justificando assim a diminuição dos
valores de Ca. Segundo os autores, a manutenção da cobertura vegetal promove uma maior lentidão
da movimentação de água, diminuindo o escoamento superficial e aumentando a retenção de água
no solo.
No período seco, a tendência inicial de variação positiva nos valores de Ca, em decorrência
do aumento das categorias “Vegetação” e “Floresta”, indicada na Figura 18, pode ter como causa
principal, as características específicas da região, apresentadas anteriormente, que provocam a
diminuição da Evpt%, e o aumento do RH, ocasionando assim o aumento de Ca.
Em relação à precipitação, foram obtidos ajustes não significativos; lineares (positivos), para
os períodos anual (R2 = 0,25) e sazonal chuvoso (R2 = 0,53), e quadrático (de negativo para positivo)
para o período sazonal seco (R2 = 0,53).
As repostas observadas para os valores de Ca, em relação ao aumento dos valores de
precipitação, nos períodos anual e sazonal chuvoso, podem ser justificadas pelo aumento dos valores
de deflúvio. Esse efeito pode estar relacionado com os valores de taxa de infiltração do solo, maiores
em áreas com cobertura florestal. Devido à maior umidade do solo no período chuvoso, uma menor
quantidade de água, disponibilizada pela precipitação, tende a infiltrar, facilitando a produção de
escoamento superficial. O período seco experimenta menores valores de umidade, possibilitando a
infiltração de água (Salemi et al., 2013).
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Figura 19. Valores do coeficiente de escoamento superficial (Ca) anual e sazonal em relação a
precipitação e aos incrementos das categorias de cobertura do solo “Vegetação” e “Floresta”. As
relações em que estão indicadas as equações, apresentaram relações significativas para um valor p <
0,05.
Esse efeito pode ser observado na relação entre os valores de precipitação e Ca obtidos para
o período sazonal seco. Possivelmente, os menores valores de umidade do solo na região no período
seco, contribuem para a infiltração de água (tendência de redução nos valores de Ca), recarregando o
escoamento de base (tendência de aumento dos valores de escoamento de base, Figura 17). Com o
aumento da umidade do solo, e consequentemente a diminuição dos valores de taxa de infiltração, o
aumento dos valores de precipitação provoca a produção de escoamento superficial, e assim o
aumento dos valores de Ca.

64

5.3.2.2. Flashiness
Os valores do índice flashiness (F), assim como suas tendências de resposta para os períodos
anual e sazonal, do intervalo entre 2009 e 2015, podem ser observados na Tabela 10 e na Figura 20.

Tabela 10. Valores médios, máximos, mínimos e coeficiente de variação (CV) anual e sazonal do
Flashiness.

Os resultados obtidos de F indicam valores médios similares entre os períodos anual e
sazonal chuvoso. O maior valor médio de F, encontrado na série histórica analisado, é referente ao
período sazonal chuvoso. Os coeficientes de variação foram classificados como alto, para o período
sazonal chuvoso, e muito altos, para os períodos anual e sazonal seco.
Com relação a amplitude de variação dos valores de F, foram encontrados resultados
similares para os períodos anual (50%) e sazonal chuvoso (51%), ambos relativos à diferença entre os
anos de 2009 e 2014. Essas amplitudes de variação foram observadas nas condições de escoamento
direto, de 408 e 50 mm, e escoamento de base, 169 e 93 mm, para o período anual; e escoamento
direto, 370 e 36 mm, e escoamento de base, 108 e 52, para o período sazonal chuvoso. Em relação ao
período sazonal seco, foi obtida uma amplitude de variação de F, igual a 36%, referente a diferença
entre os anos de 2009 e 2010.
Sobre as características específicas dos anos de 2009 e 2014, vale destacar que, o valor médio
de precipitação no período anual observado no ano de 2009, foi 38% maior que o valor de precipitação
anual média da região, e que, o valor de precipitação observado para o período chuvoso do ano de
2014, foi 30% menor que a média obtida para o período no intervalo dos anos avaliados neste estudo.
Assim, acredita-se que esses fatos também tenham influenciado a tendência dos valores de F
encontrados neste estudo.
A literatura indica diferentes valores de flashiness encontrados para os estudos realizados
em áreas com percentuais diferentes de cobertura florestal nativa. Cassiano (2017), avaliando
comparativamente três anos hidrológicos de três microbacias localizadas em áreas de transição entre
Mata Atlântica e Cerrado, encontrou maiores valores anuais médios de flashiness (40%) para a
microbacia caracterizada por um maior percentual de florestas plantadas (80,2%), em relação as
florestas nativas (12,5%). Chiles (2019), avaliando 11 anos hidrológicos referentes a duas microbacias
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localizadas no domínio Mata Atlântica, observou maiores valores de flashiness (22%) para microbacia
composta por 82,6% de florestas plantadas e 15% por florestas nativas.
De acordo com Baker (2004), diversos fatores contribuem para a variação das respostas do
flashiness, entre os quais: presença de barragens, condições topográficas, tipos de solo e área da bacia.
Considerando os efeitos da área da bacia na magnitude do índice, o autor propôs diferentes intervalos
de classificação para os valores de flashiness, variando de estável (<45%), a instáveis (>75)%, conforme
o tamanho da bacia. Assim, foi possível classificar os valores de F anual encontrados neste estudo, em
instável para o ano de 2009, transição (45%<F<75%) para os anos de 2012 e 2013, e estáveis para os
anos de 2010,2011,2014 e 2015.
As tendências de respostas dos para os valores de F (Figura 20), obtidas entre os anos de
2009 e 2015, para a microbacia do Ribeirão das Posses, foram semelhantes: ajustes quadráticos , nos
períodos anual (R2 = 0,54) e sazonal chuvoso (R2 = 0,50), e linear para o período seco (R2 = 0,0562).
Foram realizados os testes de Mann Kendall e Pettit, que não identificaram variações de tendências
significativas nas series de dados de F desenvolvidas neste estudo.
Para a compreensão dos fatores que podem ter influenciado na tendência de resposta de F,
foram desenvolvidas regressões simples entre as categorias “Vegetação” e “Floresta”, e os valores de
precipitação versus os valores de F para os períodos anual e sazonal (Figura 21).
Em relação as categorias “Vegetação” e “Floresta”, foram obtidos ajustes lineares, não
significativos, com maior valor de R2 = 0,35, para a categoria “Vegetação” no período anual. Sobre os
valores de Precipitação, foram encontrados ajustes lineares (positivos), para os períodos anual e
sazonal, sendo significativos para o período anual (R2 = 0,55). Ou seja, no período anual, o aumento
nos valores de precipitação ocasiona o aumento dos valores da resposta de F, resultados esses que
também foram encontrados por Baker et al. (2004).
Além disso, segundo o autor, o flashiness é negativamente correlacionado com o
escoamento de base; esse efeito pode ser verificado pela tendência de resposta apresentada pelo BFI
neste estudo (Figura 16).
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Figura 20. Variação dos valores de escoamento de base e escoamento direto, e respostas do índice
flashiness anual e sazonal

A composição do deflúvio (escoamento de base + escoamento direto) é um produto da
integração de fatores como o clima, a geologia, os tipos e as cobertura de solo (PRICE & LEIGH, 2006).
A cobertura florestal possibilita o aumento das taxas de infiltração do solo, diminuindo assim a
ocorrência com que eventos de precipitação produzam fluxo terrestre (EISENBIES et al., 2007). Com
isso, a maior quantidade da água de eventos de precipitação, é conduzida por fluxos subterrâneos
(escoamento de base), que é mais lento que o fluxo terrestre (escoamento direto), provocando o
aumento do escoamento de base (Qb) e a diminuição do escoamento direto (Qd), justificando a
diminuição do valores de F para os anos avaliados neste estudo (SUN et al., 2006).
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Figura 21. Valores do índice Flashiness (F) anual e sazonal em relação a precipitação e aos
incrementos das categorias de cobertura do solo “Vegetação” e “Floresta”. As relações em que estão
indicadas as equações, apresentaram relações significativas para um valor p < 0,05.
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6. CONCLUSÃO
A avaliacao da série de dados hidrológicos e da cobertura do solo da bacia do Ribeirão das
Posses, entre os anos de 2009 e 2015, possibilitou a verificação de tendências de alterações na
provisão dos serviços hidrológicos de disponibilidade hídrica e de proteção da região, quais sejam:
a) A mudança do uso do solo na região contribui para a tendência de redução da quantidade
de água total produzida pela microbacia (Rendimento hídrico), confirmada no período
sazonal chuvoso, e o potencial aumento da estabilidade da água produzida,
principalmente nos períodos de estiagem (Índice de escoamento de base).
b) Houve tendência de redução do fluxo escoamento terrestre, reduzindo a possibilidade
de danos ambientais (Coeficiente de escoamento direto), e para a tendência de redução
da velocidade de resposta hidrológica da bacia (Flashiness), diminuindo o risco de
enchentes.
c) A tendência de redução dos valores de precipitação anual e sazonal, apresentada nos
anos avaliados neste estudo, provocou efeitos sobre a resposta dos indicadores de
serviços hidrológicos da região.
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ANEXOS
ANEXO A.

Tabela 11. Valores de evapotranspiração (Evpt), em mm; e Evpt%, para o período anual e sazonal nos
anos de 2009 a 2015.

Tabela 12. Valores referentes a precipitação, deflúvio, escoamento direto e escoamento de base, em
mm; nos anos de 2009 a 2015, para o período anual.

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

P seco (mm)
447
253
277
511
283
333
401

Q seco (mm)
99
86
172
263
185
55
109

Qb seco (mm)
62
52
139
153
113
42
79

Qd seco (mm)
38
33
32
110
71
13
30

Tabela 13. Valores referentes a precipitação, deflúvio, escoamento direto e escoamento de base, em
mm; nos anos de 2009 a 2015, para o período sazonal seco

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

P chuvoso (mm)
1598
1244
1328
1077
984
830
1278

Q chuvoso (mm)
478
344
419
274
269
88
166

Qb chuvoso (mm)
108
168
175
128
105
52
53

Qd chuvoso (mm)
370
176
244
146
164
36
113
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Tabela 14. Valores referentes a precipitação, deflúvio, escoamento direto e escoamento de base, em
mm; nos anos de 2009 a 2015, para o período sazonal chuvoso.

Tabela 15. Valores dos indicadores de serviços hidrológicos de; disponibilidade hídrica: Rendimento
hídrico (RH) e Índice de escoamento de base (BFI); e proteção: Coeficiente de escoamento direto (Ca)
e Flashiness (F); para o período anual.

Tabela 16. Valores dos indicadores de serviços hidrológicos de; disponibilidade hídrica: Rendimento
hídrico (RH) e Índice de escoamento de base (BFI); e proteção: Coeficiente de escoamento direto (Ca)
e Flashiness (F); para o período sazonal seco.

.
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Tabela 17. Valores dos indicadores de serviços hidrológicos de; disponibilidade hídrica: Rendimento
hídrico (RH) e Índice de escoamento de base (BFI); e proteção: Coeficiente de escoamento direto (Ca)
e Flashiness (F); para o período sazonal chuvoso.

Figura 22. Tendência de resposta dos valores de precipitação, para os anos de 2009 a 2015.
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ANEXO B.

Figura 23. Uso e cobertura do solo da microbacia do Ribeirão das Posses, para os anos de 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015

