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RESUMO 

 

MACHADO, Aline Ribeiro. Alternativas de restauração de florestas ripárias para o 

fornecimento de serviços ecossistêmicos. 2017. 149 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Hidráulica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

Mais da metade da vegetação nativa no Brasil ocorrem em propriedades privadas, 

por isso a importância da compatibilização das atividades agropecuárias com a 

conservação dos recursos naturais. Os benefícios gerados pelos ecossistemas para 

os seres humanos são definidos como serviços ecossistêmicos, que podem ser 

pagos para incentivar a manutenção e restauração da vegetação nativa nas 

propriedades rurais, com os chamados programas de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA). A metodologia proposta neste estudo proporciona um avanço no 

sentido do planejamento espacial da paisagem em propriedades privadas, a fim de 

aumentar o fornecimento de serviços ecossistêmicos, levando em conta a percepção 

dos tomadores de decisão no manejo do uso do solo, por meio de Análise de 

Decisão Multicritérios (MCDA). A metodologia foi testada na microbacia do córrego 

Cavalheiro, que é afetada pela fragmentação do habitat e conversão de terras para 

fins agrícolas. Os resultados mostraram que para os serviços ecossistêmicos 

hidrológicos, utilizados pelos programas de PSA brasileiros, deve existir uma 

ponderação entre a regulação do regime hidrológico com a consequente diminuição 

da vazão anual esperada devido ao incremento da área florestada. Em um dos 

cenários de uso e ocupação do solo, no qual se propôs a ocupação de 51,8 % da 

microbacia por vegetação nativa, houve uma diminuição de 81,25 % no escoamento 

superficial e de 32,2 % no escoamento de base. Entretanto, este aumento da 

cobertura vegetal provou ter a função de regulação hídrica, aumentando de 68 % 

para 87 % a contribuição da vazão de base no escoamento total da microbacia. Isso 

mostra que a decisão quanto ao tamanho das áreas de vegetação nativa deve ficar 

por conta das funções ecológicas mais exigentes, que para o caso da área de 

estudo mostrou ser o suporte à biodiversidade. O uso da ponderação dos critérios 

para a análise de decisão multicritério (MCDA) mostrou que os tomadores de 

decisão da microbacia estão interessados em novas formas de manejo de uso do 



solo, visando a regulação do regime hidrológico, aumento do suporte à 

biodiversidade e paisagens que tragam maior potencial às atividades de ecoturismo. 

Assim, os cenários com maiores áreas de vegetação nativa (cenários 6 e 8) foram 

classificados em primeiro lugar, uma vez que contribuíram de forma significativa com 

os serviços ecossistêmicos analisados. Portanto, a metodologia utilizada contribuiu 

com informações essenciais para a fase de diagnóstico e análise da elaboração de 

programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para microbacias. 

 

Palavras-chave: Hidrologia florestal; Código Florestal; Manejo de bacias 

hidrográficas  

 

ABSTRACT 

 

MACHADO, Aline Ribeiro. Riparian forest restoration alternatives for the provision of 

ecosystem services. 2017. 101 f. Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica) – 

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

More than half of the native vegetation in Brazil occurs in private properties, this 

demonstrates the importance of the compatibilization of agricultural activities with the 

conservation of natural resources. The benefits generated by ecosystems for 

humans are defined as ecosystem services, which can be paid to encourage the 

maintenance and restoration of native vegetation on farms, with so-called Payment 

for Environmental Services (PES) programs. The methodology proposed in this study 

provides a step towards the spatial planning of the landscape in private properties, in 

order to increase the supply of ecosystem services, taking into account the 

perception of the decision makers in the land use management, through Multicriteria 

Decision Analysis (MCDA). The methodology was tested in the Cavalheiro stream 

microbasin, which is affected by habitat fragmentation and land conversion for 

agricultural purposes. The results showed that for hydrological ecosystem services, 

used by Brazilian PES programs, there should be a weighting between the regulation 

of the hydrological regime and the consequent decrease in the expected annual flow 

due to the increase of the forested area. In one of the land use and occupation 

scenarios, in which 51.8% of the microbasin was occupied by native vegetation, 

there was a decrease of 81.25% in surface runoff and 32.2% decrease in base 

runoff. However, this increase in vegetation cover proved to have the function of 

water regulation, increasing the contribution of the base flow to the total runoff of the 



 
 

watershed from 68% to 87%. This shows that the decision on the size of native 

vegetation areas must be based on the most demanding ecological functions, which 

for the case of the study area has been shown to be the support for biodiversity. The 

use of criteria weighting for multicriteria decision analysis (MCDA) has shown that 

microbasin decision makers are interested in new forms of land use management, 

aiming at regulating the hydrological regime, increasing support for biodiversity and 

landscapes that Bring greater potential to ecotourism activities. Thus, scenarios with 

larger areas of native vegetation (scenarios 6 and 8) were ranked first, since they 

contributed significantly to the ecosystem services analyzed. Therefore, the 

methodology used contributed with essential information for the diagnostic and 

analysis phase of the elaboration of Environmental Services Payment (PSA) 

programs for the Cavalheiro stream microbasin. 

 

Keywords: Forest Hydrology; Brazilian Forest Code; Watershed management 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A microbacia hidrográfica é a unidade básica de planejamento para a 

compatibilização da preservação dos recursos naturais e da produção agropecuária, 

uma vez que as mudanças no uso do solo afetam diretamente o seu ciclo 

hidrológico. A preocupação em compatibilizar as atividades rurais com a 

preservação da cobertura vegetal original do solo se justifica pelo fato de 

aproximadamente 57% da vegetação nativa no Brasil ocorrerem em propriedades 

privadas (Soares-Filho et al., 2014). Isto equivale a aproximadamente 367 Mha de 

vegetação nativa, cuja conservação é principalmente prevista pelo Código Florestal 

Brasileiro (SPAVOREK et al., 2012). 

A Mata Atlântica e o Cerrado, dois dos principais biomas do estado de São 

Paulo, são caracterizados por habitats fragmentados, por conta da conversão de 

terras para fins agropecuários, sendo assim uma grande ameaça para a 

conservação de sua biodiversidade.  

Em termos hidrológicos, a redução da cobertura vegetal original do solo gera 

aumento do escoamento superficial e da erosão (CAWSON et al., 2012). A perda de 

áreas florestais leva a um declínio na infiltração, resultando na conversão de uma 

proporção maior de chuvas em escoamento superficial, ao invés de se infiltrar no 

solo e recarregar os aquíferos regionais (BAKER & MILLER, 2013). A conversão de 

áreas florestadas em pastagens ou culturas anuais gera ainda a diminuição da 

evapotranspiração na bacia hidrográfica, resultando no aumento dos volumes anuais 

escoados superficialmente (LIMA et al., 2014). 

Uma alternativa para incentivar a proteção das áreas de vegetação nativa 

pelos proprietários rurais são os programas para a remuneração pelos serviços 

ecossistêmicos (SE), chamados de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). Os 

SE são definidos como os benefícios gerados pelos ecossistemas para os seres 

humanos (MEA, 2005). Entretanto, sem informações dos impactos das práticas de 

manejo do uso do solo no fornecimento de SE, é impossível o desenvolvimento de 

políticas ou programas de pagamento que irão prover o SE desejado ou prioritário 

(NELSON et al., 2009). Isto porque as escolhas humanas de manejo do uso do solo 
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geram os chamados trade-offs entre os SE, situações onde o fornecimento de um 

SE resulta na redução de outro SE (RODRÍGUEZ et al., 2006). 

Este trabalho tem como objetivo propor e testar uma metodologia para o 

manejo de microbacias hidrográficas de forma a aumentar a oferta de serviços 

ecossistêmicos prioritários. O teste da metodologia foi realizado na microbacia do 

córrego Cavalheiro, localizada em Analândia/SP. Utilizando-se um modelo 

hidrológico integrado a sistema de informação geográfica (SIG), foram propostos e 

analisados diferentes cenários de porcentagem de áreas de vegetação nativa na 

microbacia, considerando tanto as políticas públicas quanto o aumento das faixas 

vegetadas marginais aos cursos d’água. A maximização dos SE prioritários foi 

realizada por meio de análise multicritério, utilizando o modelo de tomada de decisão 

multi-atributo (MDCA, sigla em inglês para Multi-attribute Decision Making) para a 

busca do melhor cenário para o fornecimento dos SE prioritários para a microbacia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

 

Propor e testar uma metodologia para o manejo de microbacias hidrográficas 

de forma a aumentar a oferta de serviços ecossistêmicos prioritários. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a eficiência do código florestal vigente (Lei Federal 

n°12651/2012, alterada pela Lei Federal n°12727/2012), para a 

manutenção da disponibilidade hídrica em microbacia hidrográfica 

rural, bem como no fornecimento de serviços ecossistêmicos 

prioritários para a microbacia em questão; 

 Aperfeiçoar a metodologia de identificação de serviços ecossistêmicos 

prioritários utilizando modelagem hidrológica e análise de decisão 

multicritério, visando incorporar a opinião dos tomadores de decisão 

locais; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. FRAGMENTAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA 

A manutenção da continuidade dos ecossistemas tornou-se um elemento 

central das políticas de ordenamento do território (DE MONTIS et al., 2017). A 

fragmentação do habitat e a conversão da cobertura vegetal para fins agrícolas por 

seres humanos são ameaças constantes à conservação da biodiversidade 

(LEVENTON et al., 2017), afetando um dos maiores biomas do Brasil, o Cerrado 

(CARVALHO et al., 2009). A fragmentação do habitat leva ao isolamento e reduz as 

áreas de habitat, além de uma série de efeitos negativos sobre as populações 

naturais, afetando a riqueza, abundância e distribuição de espécies animais 

(MESQUITA; PASSAMANI, 2012). 

O Brasil é um dos países com maior cobertura vegetal no mundo, 

correspondente a 62% do território nacional – 530 milhões de hectares –, sendo que 

as unidades de conservação da natureza (UC), que fazem parte do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC, Lei Federal 9985/2000), 

são responsáveis pela proteção de 40% dessa área, dos quais 91% concentra-se no 

bioma Amazônia (SAE, 2013). Apesar da vasta área de florestas, a cobertura 

vegetal brasileira encontra-se dispersa pelo país em fragmentos de vários tamanhos 

(MMA, 2015a). 

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, depois da Amazônia, e um dos 

hotspots de biodiversidade do mundo (KLINK; MACHADO, 2005). Apesar disso, 

mais da metade da área do Cerrado, 2 milhões de km², foi transformada em 

pastagens, culturas agrícolas e outros usos nos últimos 35 anos (KLINK; 

MACHADO, 2005). 

Aproximadamente 57% da vegetação nativa no Brasil ocorrem em 

propriedades privadas (SOARES-FILHO et al., 2014). Isto equivale a 

aproximadamente 367 Mha de vegetação nativa, nas quais o Código Florestal 

Brasileiro é a mais importante legislação para a sua conservação (SPAVOREK et al., 

2012). Essas áreas são altamente ameaçadas pela cultura de expansão rural. O 

processo de expansão agrícola que se dá a partir do desmatamento indiscriminado, 



28 
 

resulta em sistemas produtivos de monoculturas em larga escala, mecanizados e 

altamente dependentes de insumos químicos (BRASIL, 2006). 

Os corredores florestais são muitas vezes considerados o principal 

instrumento para compensar os efeitos da perda de habitat e da fragmentação, e por 

isso a legislação florestal brasileira exige a manutenção de larguras específicas de 

florestas ripárias nas margens de córregos e rios (LEES; PERES, 2008). Os 

corredores ripários possuem uma variedade incomum de espécies e processos, 

relacionada a regimes de inundação variáveis, processos de canais geomórficos, 

mudanças climática e influências de terras altas no corredor fluvial, além de uma 

diversidade de ciclos e taxas biogeoquímicas, à medida que os organismos se 

adaptam a regimes de perturbação em grandes escalas espaço-temporais (NAIMAN 

et al., 1993). Os autores sugerem que uma gestão das florestas ripárias realizada de 

forma eficaz pode melhorar muitas questões ecológicas relacionadas ao uso da terra 

e à qualidade ambiental, e devem desempenhar um papel essencial no 

planejamento da água, da paisagem e na restauração dos sistemas aquáticos. 

 

3.2. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS RELACIONADOS À VEGETAÇÃO 

NATIVA 

Os SE são definidos como os benefícios gerados pelos ecossistemas para os 

seres humanos (MEA, 2005). O termo serviços ecossistêmicos (SE) surgiu no início 

dos anos 80 para descrever a estruturação e a síntese do entendimento biofísico 

dos processos ecossistêmicos em termos de bem estar humano, uma vez que 

colocar o ser humano como beneficiário tem um grande potencial de proteção dos 

ecossistemas e dos serviços que estes fornecem (BRAUMAN et al., 2007). 

O conjunto de SE derivados da manutenção de áreas naturais, sejam APP ou 

RL, é reconhecido como importante para a sociedade, bem como para a 

sustentabilidade dos sistemas de produção. Entre esses serviços, vale assinalar: a) 

regulação hidrológica (aumento do armazenamento, transferência e recarga de 

aquíferos); b) serviços ofertados pela biodiversidade (polinização, controle de pragas 

agrícolas e de doenças, inclusive humanas); c) valor estético da paisagem; d)  

regulação atmosférica (maior sequestro de carbono e redução de gases causadores 
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do efeito estufa); e) controle da erosão; (LIMA et al., 2014; POWER, 2010). Na 

presente pesquisa foram considerados os três primeiros serviços ecossistêmicos. 

3.2.1. Serviços ecossistêmicos hidrológicos  

 

O papel das florestas na manutenção da quantidade, qualidade e na 

regulação do regime hidrológico pode ser enquadrado no conceito de serviços 

ecossistêmicos hidrológicos (SEH) (FERRAZ et al., 2013). Segundo Willaarts et 

al.  (2012), a natureza e a quantificação dos SEH estão intimamente ligadas com a 

gestão territorial, e a capacidade de diferentes usos e ocupação do solo em dividir a 

precipitação em infiltração, evapotranspiração e escoamento.  

A disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica é geralmente medida pelo 

volume de água escoado superficialmente (vazão, Q) pela calha do rio principal no 

seu ponto de exutório, por ser resultado da interação entre todas as variáveis do 

balanço hídrico:  

𝑄 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 −  𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 −  𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎çã𝑜 

Existem dois processos reconhecidos na formação de escoamento superficial 

em bacias hidrográficas: a) precipitação de intensidade superior à capacidade de 

infiltração do solo (processo Hortoniano) e b) precipitação sobre solos saturados 

(processo Dunniano) (COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). O processo Hortoniano 

compara o solo com um reservatório, assim, quando a intensidade da chuva é maior 

que a capacidade de infiltração do solo (capacidade máxima de absorção de água 

pelo solo, em determinadas condições), o excedente da chuva torna-se escoamento 

superficial.  

O processo Hortoniano é associado às bacias hidrográficas urbanas ou com 

solos impermeabilizados pela ação do homem (COLLISCHONN; DORNELLES, 

2013), uma vez que em condições naturais a taxa de infiltração da água no solo é 

normalmente mantida em seu máximo, raramente ocorrendo a formação de 

escoamento superficial pelo excedente de chuva (ZAKIA et al., 2009). Por isso, a 

redução da cobertura vegetal original do solo em uma bacia hidrográfica gera 

aumento do escoamento superficial e da erosão (CAWSON et al., 2012), pois a 
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capacidade de infiltração do solo diminui e uma parcela maior da bacia começa a 

contribuir para a formação do escoamento superficial com o processo Hortoniano. 

Em bacias naturais ocorre predominantemente o processo Dunniano, no qual 

o escoamento superficial é quase totalmente originado pela parcela da precipitação 

que atinge zonas de solo saturado (COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). As zonas 

saturadas do solo são localizadas nas margens dos cursos d’água e suas 

cabeceiras e concavidades do terreno para as quais as linhas de fluxo convergem, 

como as frequentemente existentes nas cabeceiras das bacias hidrográficas (ZAKIA 

et al., 2009). Estas zonas saturadas são chamadas de zonas ripárias.  

A quantificação do efeito da mudança do uso do solo na geração de 

escoamento superficial tem tido grande interesse dos hidrólogos. Lima et al. (2014) 

demonstrou com modelo hidrológico acoplado à modelo climático que o 

desmatamento da cobertura vegetal resulta em um aumento na descarga do rio 

proporcional à área desmatada. Esse resultado corrobora com resultados de 

pesquisas históricas (HIBBERT, 1965; BOSCH; HEWLETT, 1982; BURT; SWANK, 

1992; FARLEY et al., 2005) e com trabalhos usando simulação hidrológica (MOLIN, 

2014) e trabalhos experimentais em campo (OLIVEIRA et al., 2015), e contradiz o 

pensamento comum, ou mitos populares, que sugerem que uma maior cobertura 

florestal na bacia hidrográfica resulta em maior produção de água (ANDRÉASSIAN, 

2004; CALDER, 2004; 2007), o que atualmente guia a maioria dos programas para 

Pagamentos de Serviços Ambientais (PSA) voltados para a produção de água no 

Brasil. 

Entretanto, segundo Lima (2010), existe a tendência da vazão anual da 

microbacia voltar às condições de equilíbrio original à medida que a plantação 

florestal avança em idade. De certa forma, esta estabilização do crescimento pode 

explicar a reconhecida estabilidade hidrológica de microbacias protegidas com 

florestas naturais não perturbadas. Um estudo em microbacias com cobertura 

vegetal preservada, na Serra do Mar – Núcleo Cunha, mostrou que estas 

apresentavam elevado rendimento hídrico e um regime de vazão estável durante 

todo o ano (DE CICCO et al., 2007). 
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3.2.2. Suporte à biodiversidade 

Estimativas sugerem que mais da metade de todas as espécies no mundo 

existem principalmente fora das áreas protegidas, principalmente em paisagens 

agrícolas (BLANN, 2006; SCHERR; McNELLY, 2008). Por exemplo, a conservação 

de zonas húmidas dentro de paisagens agrícolas é fundamental para as populações 

de aves selvagens (HEIMLICH et al., 1998).  

Apesar da obrigação de preservação de Reserva Legal (RL) em propriedades 

privadas datar de 1934 (CAMARA, 2013) e da obrigação da preservação das 

florestas ripárias em Áreas de Preservação Permanente (APP), esta estratégia de 

comando e controle sempre esteve marcada por falta de efetividade, gerando a 

fragmentação de habitats resultando em baixa resiliência da vegetação nativa. 

Segundo Ferraz et al. (2014), menos de 1/4 dos fragmentos florestais inseridos na 

bacia hidrográfica do rio Corumbataí, em São Paulo, apresentam-se adequados para 

cumprir com o papel de proteção dos recursos hídricos. Essas áreas são altamente 

ameaçadas pela cultura de expansão rural, que se dá a partir do desmatamento 

indiscriminado, resultando em sistemas produtivos de monoculturas em larga escala, 

mecanizados e altamente dependentes de insumos químicos (BRASIL, 2006). 

Lindenmayer et al. (2006) propuseram cinco princípios orientadores para a 

conservação da biodiversidade que são amplamente aplicáveis a qualquer área 

florestal: (1) a manutenção da conectividade; (2) a manutenção da heterogeneidade 

da paisagem; (3) a manutenção da complexidade estrutural; (4) a manutenção da 

integridade dos ecossistemas aquáticos; e (5) o uso de regimes de perturbação 

natural para guiar os regimes de perturbação humana. Assim, os corredores 

ecológicos criados em áreas rurais podem ser considerados importantes para o 

suporte à biodiversidade, por conectar as espécies entre fragmentos existentes na 

paisagem agrícola, uma vez que os fragmentos de habitat conectados por 

corredores são mais resilientes e retêm mais espécies de plantas nativas do que os 

fragmentos isolados (DAMSCHEN et al., 2006). 

3.2.3. Valor estético da paisagem 

A ligação entre os serviços ecossistêmicos e o bem-estar dos diferentes 

grupos sociais representa um déficit nas pesquisas, uma vez que os serviços 
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ecossistêmicos culturais são intangíveis, subjetivos e difíceis de avaliar (BEICHLER, 

2015). Entretanto, segundo a autora os serviços ecossistêmicos culturais são 

particularmente adequados para estudar a relação entre o bem-estar da população e 

os serviços ecossistêmicos, considerando os benefícios diretamente percebíveis, 

como recreação e beleza cênica. 

A importância de se levar em consideração os SE culturais em um 

planejamento do uso e ocupação do solo reside no fato de que os seres humanos 

são participantes ativos na paisagem, levando à atribuição de significado e à 

valorização de paisagens e lugares específicos (BROWN, 2004). 

No modelo transacional, os seres humanos recebem informações da 

observação e da experiência, que levam à percepção, podendo ser mediada pelo 

contexto sociocultural em que a pessoa existe e as funções de utilidade pessoal do 

indivíduo, levando os seres humanos a uma associação de valores com uma dada 

paisagem (BROWN, 2004). 

Costanza et al. (1997) definiram os valores culturais como valores estéticos, 

artísticos, educacionais, espirituais e/ou científicos dos ecossistemas. A Avaliação 

dos Ecossistemas do Milênio (MEA, 2005) ampliou essa definição para incluir os 

benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos ecossistemas através do 

enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, recreação e 

experiência estética, incluindo, por exemplo, sistemas de conhecimento, relações 

sociais e valores estéticos. Agregando essas duas definições Chan et al. (2012) 

definiu os serviços culturais como contribuições dos ecossistemas para os 

benefícios não materiais (por exemplo, capacidades e experiências) que surgem das 

relações homem-ecossistema. 

3.3. METAS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL NO BRASIL 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), 

realizada em Paris no ano de 2015, o Brasil se comprometeu a restaurar e 

reflorestar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030 para usos múltiplos. 

Um dos caminhos para atingir este objetivo seria o efetivo cumprimento do que 

prevê o novo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012), apesar da grande 

discussão em relação a essa legislação. 
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Este compromisso foi reafirmado na Política Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa (Proveg), instituída pelo Decreto n° 8972 de 23 de janeiro de 

2017. Segundo o decreto, um dos objetivos da Proveg é impulsionar a regularização 

ambiental das propriedades rurais brasileiras, nos termos do Código Florestal 

vigente em área total de, no mínimo, doze milhões de hectares, até 31 de dezembro 

de 2030. 

3.4. PROTEÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NO BRASIL  

 

Os instrumentos de controle do desmatamento no Brasil dividem-se em três 

tipos: comando e controle; instrumentos institucionais e instrumentos econômicos 

(RAJÃO et al., 2014). 

Os instrumentos de comando e controle funcionam com a criação de 

legislações pelo governo que impõem normas, regras e penalidades que depois são 

inspecionados por órgãos fiscalizadores. O processo gerencial de comando e 

controle no Brasil ficou mais marcado a partir dos anos 1930, com o estabelecimento 

de diretrizes, princípios e regras para o uso de recursos hídricos, minerais e 

florestais com penalidades, taxas e impostos que pouco contribuíram para o uso 

racional dos recursos naturais (CÂMARA, 2013). O principal instrumento de 

comando e controle do desmatamento no Brasil é o código florestal (BRASIL, 2012). 

Os instrumentos institucionais oferecem um contexto legal e administrativo 

para encorajar o cumprimento da lei, por exemplo, para evitar multas. Um exemplo 

deste instrumento é a criação de Unidades de Conservação da Natureza (UC), que 

pode ser considerado um dos mais efetivos instrumentos para o controle do 

desmatamento (RAJÃO et al., 2014). 

Por fim, os instrumentos econômicos encorajam o comportamento 

ambientalmente sustentável fechando barreiras comerciais por meio de moratórias 

ou pactos ambientais ou fornecendo incentivos positivos, geralmente de valor 

monetário, caso dos esquemas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA).  
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3.4.1. Código florestal brasileiro e a conservação dos recursos 

hídricos 

 

A Lei Federal n° 12651/2012 chamada de novo código florestal, alterada pela 

Lei Federal n° 12.727/2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa em 

substituição à Lei Federal n° 4.771/65. Estabelece áreas de preservação das 

florestas e vegetação nativa em áreas de preservação permanente (APP) e Reserva 

Legal (RL). As recentes mudanças no Código Florestal levantaram o debate sobre 

as bases científicas de seus dispositivos, principalmente em relação à extensão de 

áreas a serem mantidas ou recuperadas com cobertura vegetal natural (LIMA, 

2014). 

No caso das APP, a referida lei estabelece, em seu artigo 4°, larguras 

mínimas nas faixas marginais de qualquer curso d’água natural dependentes da 

largura dos corpos d’água margeados: 

a) 30(trinta) metros, para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; 

Metzger (2010) critica a adoção dessa largura mínima para a APP, pois 

apesar dela poder ser suficiente para a filtração dos nitratos vindos dos campos 

agrícolas, pode ser insuficiente para as demais funções desta faixa vegetada. Para o 

autor, a definição da largura mínima de APP no código florestal deveria respeitar a 

função mais exigente, que parece ser a manutenção da biodiversidade pela criação 

de corredores ecológicos (METZGER, 2010). A partir da análise de dezenas de 
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estudos científicos disponíveis, Lima et al. (2014) inferiu que as faixas ripárias 

protegidas pelas APP devem ser mais largas do que a legislação vigente prevê. 

Em microbacias com boa cobertura vegetal, o escoamento direto é produzido 

em uma área dinâmica que normalmente representa uma fração da área total da 

microbacia, chamada de zona ripária ou área variável de afluência (AVA) (LIMA; 

ZAKIA, 2004). Do termo variável entende-se que a extensão da zona ripária é 

dependente do tempo e do uso do solo da microbacia, podendo, portanto, não estar 

contemplada nos limites da APP estabelecidos na legislação. 

A porção da zona ripária que não for protegida pela legislação ambiental, por 

não estar localizada em APP ou sem possibilidades de ser considerada RL, deveria 

ter um manejo diferenciado de acordo com o uso e ocupação da microbacia 

(ATTANASIO et al., 2006). Segundo Zakia et al. (2009), uma microbacia pode ter 

sua zona ripária identificada, se ela não puder ser incorporada a uma APP deve no 

mínimo ser submetida a uso especial. Porém, no artigo 6° do novo código florestal 

(BRASIL, 2012) atribuiu-se ao Chefe do Poder Executivo (Presidência da República) 

a definição das áreas de interesse social, que muitas vezes são de âmbito regional e 

local (I – áreas destinadas à contenção de erosão do solo e mitigação de riscos de 

enchentes e deslizamentos de terra e rocha; II – proteger as restingas ou veredas; III 

– proteger várzeas; IV – abrigar exemplares da fauna e flora ameaçados de 

extinção). Esta atribuição deveria ser dada aos Chefes dos Poderes Executivos nas 

três esferas federativas para garantir que as áreas ripárias fossem devidamente 

protegidas nas escalas locais e regionais. 

Outro ponto bastante criticado do novo código florestal é o artigo 61 (incluído 

pela Lei n° 12.727/2012) que autoriza a continuidade de atividades 

agrossilvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas 

até 22 de julho de 2008. Historicamente, o Código Florestal sempre esteve atrelado 

a interesses econômicos e a lei 12.651/2012 surgiu com o objetivo de legalizar 

irregularidades cometidas (RORIZ, 2013). A recuperação das APP desmatadas até 

2008 passou a ser regida de acordo com o tamanho da propriedade definido pelos 

módulos fiscais, conforme Tabela 1. O artigo 61 do novo código florestal, também 

conhecido como “escadinha”, reduziu em aproximadamente 8 Mha a área a ser 

recomposta em APP no Brasil (SAE, 2013).  
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Tabela 1: Recuperação mínima exigida para a APP com área agrossilvopastoril consolidada até 22 de 
julho de 2008, de acordo com o tamanho da propriedade rural 

Número de módulos fiscais da 
propriedade 

Largura obrigatória de recomposição das faixas 
marginais (m) 

Até 1 5 

De 1 até 2 8 

De 2 até 4 15 

Maior que 4 
Mínimo de 20 e máximo de 100 conforme 
determinação do Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA) 

 

Além disso, no artigo 67 a lei define que nos imóveis rurais que detinham, em 

22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam 

remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12 

(no caso do cerrado 20% da área da propriedade), a RL será constituída com a área 

ocupada com a vegetação nativa existente neste período, vedadas novas 

conversões para uso alternativo do solo.  

O módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares (ha), fixada 

para cada município segundo os seguintes fatores: Tipo de exploração 

predominante no município; Renda obtida com a exploração predominante; Outras 

explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam 

significativas em função da renda ou da área utilizada; e Conceito de propriedade 

familiar (INCRA, 2014). Para o município de Analândia/SP, no qual é localizada a 

área de estudo, um módulo fiscal é igual a 18 ha (INCRA, 1980).  

Das aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 92% têm 

áreas de até 4 módulos fiscais, muito embora essa relação em proporção de área se 

reduza para 30% (SAE, 2013). 

Este tratamento do ambiente como imóveis rurais, e não como bacias 

hidrográficas conectadas, diverge do princípio III do Código Florestal de preservação 

da água, do solo e da vegetação. O critério da diferenciação de tratamento da 

recomposição da vegetação baseado no tamanho da propriedade é criticável do 

ponto de vista ambiental, uma vez que a proteção ao meio ambiente independe 

desse fator. Porém, o Código Florestal tem caráter social e econômico, bem como 

fatores do desenvolvimento sustentável, e presume que o pequeno produtor (até 4 
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módulos fiscais) teria uma hipossuficiência econômica e atividades menos 

impactantes (VALVERDE, 2012).  

Segundo Martinelli et al. (2010), o Brasil já tem área desprovida de vegetação 

natural suficiente para acomodar a expansão agrícola. Gibbs et al. (2015) calculam 

que as áreas já desmatadas no bioma Cerrado brasileiro seriam suficientes para 

triplicar a produção de soja atual. Os entraves para a produção de alimento no país 

não são, portanto, as restrições ambientais, mas sim a desigualdade de distribuição, 

as restrições de crédito agrícola ao agricultor que produz alimentos de consumo 

direto, a falta de assistência técnica que o ajude a aumentar a sua produtividade e a 

falta de investimentos em infraestrutura para armazenamento e escoamento da 

produção agrícola (MARTINELLI et al., 2010). 

Esta visão territorial do ambiente dada pelo Código Florestal foge da 

integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos, uma das 

diretrizes da Lei Federal 9433/1997, também conhecida como “lei das águas”. Os 

planos de recursos hídricos criados pela Lei Federal 9433/1997, tem no seu 

conteúdo mínimo a proposição da criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com 

vistas à proteção dos recursos hídricos. Isso vai de encontro com o manejo 

integrado de bacias hidrográficas, uma vez que trata o ambiente como um todo.  

Alger e Lima (2005) recomendam que os Planos de Bacia Hidrográfica 

considerem medidas de atenuação da fragmentação de ecossistemas, e que se 

criem incentivos para produtores rurais que estabelecem RL associada à APP, em 

área que favoreçam a conservação de mananciais.  

3.4.2. Criação de UC 

 

Devido à rápida expansão dos centros urbanos em meados do século XIX, 

surgiu nos Estados Unidos a ideia de criação de ilhas de conservação, com a 

proteção de florestas nativas em áreas públicas como os Parques Nacionais 

(DIEGUES, 2000). Seguindo essa abordagem, no Brasil institui-se a proteção de 

fragmentos de florestas com a criação de Unidades de Conservação da natureza 

(UC), regulamentadas pela Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).  
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As UC são definidas como espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. As UC são de dois tipos: proteção integral e uso sustentável dos recursos 

naturais. 

As UC de proteção integral preveem a manutenção dos ecossistemas livres 

de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto 

dos seus atributos naturais, enquanto que autorizam a exploração do ambiente de 

maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 

de forma socialmente justa e economicamente viável. A instituição das UC pode ser 

considerada um dos mais efetivos instrumentos para o controle do desmatamento 

(RAJÃO et al., 2014), protegendo cerca de 40% da vegetação nativa do Brasil (SAE, 

2013). 

3.4.3.  Moratórias 

 

Moratória pode ser definida como um atraso ou suspensão de atividades para 

proteção de espécies, como é o caso, por exemplo, da suspensão da pesca em rios 

brasileiros na época da piracema (época de desova dos peixes). No caso da 

proteção contra o desmatamento pode-se citar a moratória da soja, o primeiro 

acordo voluntário de desmatamento zero implementado nos trópicos (GIBBS et al., 

2015). Nesta moratória os maiores negociadores de soja assinaram um acordo de 

não compra de soja que foi produzida em áreas desflorestadas após julho de 2006 

na Amazônia brasileira (GIBBS et al., 2015). 

O acordo teve início em 2006 e foi adiado para maio de 2016. Segundo Gibbs 

et al. (2015), no período da moratória da soja, o desmatamento de vegetação nativa 

para expansão do plantio de soja na Amazônia caiu de 30% para aproximadamente 

1%. Especialistas defendem a adoção de moratórias deste tipo para outros biomas 

brasileiros. 
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3.4.4.  Incentivos econômicos para a proteção e recuperação da 

cobertura vegetal 

 

Uma maneira de integração entre os instrumentos de planejamento de 

florestas e de recursos hídricos, ambas afetadas pela gestão territorial, seriam as 

formas de articulação e mesmo de financiamento à recomposição da cobertura 

vegetal, como a remuneração pelos SEH, que poderiam ser propostas no âmbito 

dos comitês de bacia e do ICMS ecológico, diluindo o custo econômico das metas 

de conservação florestal (BONNET et al., 2007). 

Com a crise hídrica ocorrida no estado de São Paulo, houve um grande 

esforço das agências municipais de meio ambiente para incentivar a recuperação de 

zonas ripárias e proteção de fragmentos florestais em propriedades privadas, por 

meio da remuneração dos proprietários rurais pela prestação de serviços 

ecossistêmicos (SE), resultando na aprovação de leis de PSA em pelo menos 13 % 

dos municípios paulistas, conforme pesquisa realizada nos sites das prefeituras em 

2017. Esta alternativa poderia promover a proteção ou recuperação à escala da 

paisagem, podendo agregar projetos individuais de propriedades privadas em um 

único programa de restauração. De acordo com Leventon et al. (2017), embora a 

gestão da biodiversidade na escala de propriedade tenha efeitos positivos, os 

resultados da gestão da biodiversidade são melhorados quando implementados 

numa escala de paisagem. 

Nesse contexto, os mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA) têm se tornado cada vez mais importantes nas discussões em torno de 

estratégias de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis no mundo. De acordo 

com Wunder (2015), os mecanismos de PSA são uma transação voluntária entre 

usuários e prestadores de serviços ecossistêmicos (SE), que é condicionada por 

regras de gestão de recursos naturais acordadas para a geração de serviços 

externos ao local de geração. Desde 2006, 20 casos de programas de PSA surgiram 

no Brasil, bem como esforços para aprovar leis de PSA nos níveis federal, estadual 

e municipal (PAGIOLA et al., 2013). Este tipo de mecanismo já está previsto no 

Código Florestal vigente, em seu Capítulo X: do programa de apoio e incentivo à 

preservação e recuperação do meio ambiente. 
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Em teoria, o PSA pode melhorar a percepção do valor dos recursos naturais, 

aumentando os investimentos em conservação, mas na prática ainda é necessário 

desenvolver os mecanismos científicos, políticos e financeiros para incorporar o 

capital nas decisões de mudança do uso da terra (DAILY et al. 2009). Apesar das 

dificuldades de implementação, em 2010 foram identificadas 78 iniciativas 

promissoras de PSA no contexto da Mata Atlântica, outro hotspot de biodiversidade 

no Brasil (GUEDES; SEEHUSEN, 2011). Costa Rica, México e China também 

iniciaram programas de grande escala que dão pagamentos diretos aos proprietários 

de terras para empreender práticas específicas de uso da terra que poderiam 

aumentar a prestação de serviços hidrológicos, a conservação da biodiversidade, a 

prevenção da erosão, o sequestro de carbono ou a beleza cênica (JACK et al., 

2008). 

Com base na análise e sistematização dos programas de PSA já em 

andamento na América Latina, o Ministério do Meio Ambiente do Peru definiu três 

fases para a elaboração de programas de PSA: diagnóstico (caracterização de 

ecossistemas, serviços ecossistêmicos e seus provedores e usuários); desenho 

(Identificação do mecanismo financeiro e definição do arranjo institucional) e 

implementação (implementação, Monitoramento e avaliação da gestão adaptativa) 

(PERU, 2010). Entender a distribuição de serviços e benefícios em uma paisagem, 

bem como saber onde os serviços são fornecidos, informa onde as intervenções de 

gestão devem ser concentradas (CHAN et al., 2006; NAIDOO, RICKETTS, 2006). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A microbacia do córrego Cavalheiro localiza-se no município de Analândia/SP, 

entre os paralelos 22°05’ e 22° 08’ de latitude sul e entre os meridianos 47°39’ e 

47°42’ de longitude oeste, na cabeceira da sub-bacia do rio Corumbataí (Alto 

Corumbataí) pertencente à Bacia do Rio Piracicaba, com área de 9,9 km² (Figura 1). 

Pinton e Cunha (2009) exaltam a importância da microbacia do córrego 

Cavalheiro por constituir-se em uma das áreas de nascentes do rio Corumbataí, o 

qual possui grande importância regional devido ao seu potencial hídrico para 

abastecimento dos municípios de Analândia, Corumbataí, Rio Claro e Piracicaba.  

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do córrego Cavalheiro 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.1. Mapeamento de propriedades rurais inseridas na microbacia 

do córrego Cavalheiro  

Os limites dos imóveis rurais inseridos na microbacia do córrego Cavalheiro 

foram definidos pelo contato pessoal com o então presidente da Câmara de 
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Vereadores de Analândia, Sr. Rodrigo Tendolini Balerini. Posteriormente, foi 

realizada a confirmação por meio de fotointerpretação de imagem de satélite 

disponível no Google Earth (ano 2010) e consulta com os próprios proprietários 

rurais inseridos na microbacia. O mapeamento foi realizado utilizando-se o Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) ArcGIS 10.3. 

 

4.2. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) 

Baseado na análise e sistematização para elaboração de programas de PSA 

(Figura 2), proposta pelo Ministério de Meio Ambiente do Peru (PERU, 2010) e 

ratificada pelo Ministério do Meio Ambiente Brasileiro (GUEDES; SEEHUSEN, 

2011), bem como nas experiências relatadas em Pagiola et al. (2013), foi proposto 

neste estudo uma metodologia para a etapa de identificação dos serviços 

ecossistêmicos integrado em um fluxograma de diagnóstico e análise conforme 

mostrado na Figura 2. 

Esta etapa visou indicar os serviços ecossistêmicos prioritários para um 

programa de PSA com o objetivo de alcançar o cenário ideal para a área de estudo, 

com o uso da Análise de Decisão Multicritério (MCDA, sigla em inglês para Multi-

Criteria Decision Analysis) para comparação de alternativas de uso do solo, 

conforme descrito na Figura 2. 
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Figura 2: Fases e etapas do processo de elaboração e implementação de programas de Pagamentos 
por serviços ambientais. 

 
Fonte: Peru (2010). 
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Figura 3: Proposta de modificação da fase de diagnóstico e análise para elaboração de programas 

para Pagamento por serviços ecossistêmicos. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Nos próximos itens são descritas cada etapa do fluxograma proposto neste 

estudo para a microbacia do córrego Cavalheiro. 

4.2.1. Legislação, políticas públicas e revisão e análise da literatura 

para definição do problema ambiental  

Nesta etapa, o Código Florestal Brasileiro foi selecionado como base para o 

estudo, uma vez que legisla sobre as propriedades rurais privadas. Já para a revisão 
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da literatura, a revisão bibliográfica foi baseada em publicações localizadas por meio 

da ferramenta de busca do ISI Web of Knowledge, localizando artigos a partir de 

1995, que continham os termos “ecosystem service” ou “ecosystem services” no 

título, refinados para as categorias “environmental sciences”, “environmental studies” 

e “biodiversity conservation”, o que resultou em 2.240 estudos. 

Para a análise das políticas públicas, o estudo foi fundamentado em duas 

literaturas técnicas sobre os programas de PSA em andamento, que foram: a 

publicação do Ministério do Meio Ambiente do Peru (PERU, 2010), chamado de 

“Compensación por servicios ecosistémicos: Lecciones aprendidas de una 

experiência demonstrative” (em português, Compensação por serviços 

ecossistêmicos: Lições aprendidas de uma experiência demonstrativa); e a 

publicação do Ministério do Meio Ambiente brasileiro (GUEDES; SEEHUSEN, 2011), 

chamado de “Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: Lições 

aprendidas e desafios”, bem como a compilação dos PSA brasileiros relatada em 

Pagiola et al. (2013). 

4.2.2. Caracterização ambiental da área de estudo 

A caracterização ambiental da microbacia do córrego Cavalheiro foi realizada 

levando-se em conta seis fatores: clima, solo, uso do solo, vegetação nativa, 

geologia e geomorfologia e vazão do córrego Cavalheiro, que serão descritos a 

seguir. 

4.2.2.1. Clima 

Segundo a classificação de Koeppen, a área de estudo possui clima subtropical 

úmido, com chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês 

mais quente superior a 22°C. A precipitação média anual da região varia de 1300 a 

1400 mm. 

Para a análise da pluviosidade da área de estudo foram utilizados os dados do 

pluviômetro do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), 

código D4-035, localizado em Analândia/SP (22°08’S, 47°40’W). Os dados obtidos 

são do período de janeiro de 1937 a dezembro de 2014. O gráfico da Figura 4 

mostra a precipitação total anual na região. A média pluviométrica anual para o 

período (1937-2013) foi de 1373 mm. O ano mais chuvoso ocorreu em 1983 com 
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precipitação total anual de 2396 mm e o menos chuvoso foi o ano de 1963 com 

apenas 646 mm de precipitação no ano. 

 

Figura 4: Precipitações totais anuais registradas no pluviomêtro do DAEE D4-035 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Outra fonte de dados utilizada no presente trabalho foi a estação automática do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2015), localizada em São Carlos 

(21,96°S, 47,86° W). A estação fluviométrica do INMET também mede outros dados 

climáticos que foram utilizados no presente trabalho: temperatura, horas de 

insolação, umidade relativa do ar e velocidade do vento.  

Além desses, foram utilizadas outras variáveis climáticas (horas de insolação, 

temperatura do ar, umidade do ar, velocidade dos ventos, pressão atmosférica e 

precipitação) obtidas nas estações meteorológicas do Centro de Análise e 

Planejamento Ambiental (CEAPLA) da Unesp de Rio Claro/SP e do Centro de 

Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA) da USP de São Carlos/SP. A 

Figura 5 mostra a localização das estações climatológicas em relação à microbacia 

do córrego Cavalheiro. 
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Figura 5: Localização das estações climatológicas do CHREA, CEAPLA e INMET e do Pluviômetro do 

DAEE em relação à microbacia do córrego Cavalheiro. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.2.2. Solo 

O mapa vetorizado de solo da bacia do córrego Cavalheiro (Figura 6) foi obtido 

de Silva (2012) que utilizou quatro quadrículas dos mapas de solo do Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC): São Carlos (PRADO et al., 1981), Araras 

(OLIVEIRA et al., 1981), Piracicaba (OLIVEIRA; PRADO, 1989) e Campinas 

(OLIVEIRA et al., 1977). A nomenclatura dos solos nos mapas foi atualizada 

conforme o padrão do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) 

(EMBRAPA, 2006). 
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Figura 6: Tipos de solos que ocorrem na bacia do córrego Cavalheiro. 

 
Fonte: Adaptado de SILVA (2012) 

Na microbacia predominam os Latossolos Vermelho Amarelo (LV-2) e 

Neossolo Quartzarênico (RQ) nas porções mais planas (Centro-Sul da bacia). Nas 

Cuestas Basálticas ocorre associação de Neossolos Litólicos (RL) e Nitossolo 

Vermelho (NV), enquanto que nas porções com relevo acidentado ocorrem solos 

Argissolo Vermelho Amarelo (PVA) e associação entre Latossolos Vermelho 

Amarelo com Plintossolos Pétricos Concrecionários (FFc) (SILVA, 2012).  

Os latossolos apresentam horizonte A pouco espesso com uma transição 

difusa para um horizonte B muito espesso (atingindo mais de 2 m de profundidade). 

São caracterizados com uma textura relativamente uniforme em todo o perfil, 

variando de média a muito argilosa. A estrutura é composta de agregados 

fracamente desenvolvidos arranjados de modo que deixam entre eles grande 

espaço poroso, propiciando alta permeabilidade (LEPSCH, 2013).  

Depois dos Latossolos, os Argissolos – presentes no norte da bacia 

hidrográfica – constituem a ordem mais extensa no Brasil e a mais heterogênea, 

podendo ser rasos ou muito profundos, ter alta ou baixa saturação por bases e ser 

arenosos ou argilosos. O relevo é também muito variável, podendo estar presente 
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em relevos montanhosos ou suave ondulado. Quando associado à Latossolos – 

caso da área de estudo –, costumam situar-se em posições mais declivosas que 

estes (LEPSCH, 2013). 

Os neossolos litólicos distribuem-se por todo o Brasil, com predomínio em 

declives fortes e relevos movimentados. São solos jovens ou pouco expostos aos 

processos pedogenéticos, por isso são pouco profundos e com frequente 

pedregosidade, não tendo aptidão para o uso agrícola. Na escala definida para o 

mapeamento dos solos, este solo na bacia do córrego Cavalheiro está associado 

com Nitossolo Vermelho, solos medianamente profundos, com fraca diferenciação 

entre os horizontes e desenvolvem-se de rochas básicas (diabásio e basalto) sendo 

muitas vezes referidos como um dos solos mais produtivos dos trópicos úmidos 

(LEPSCH, 2013). 

Os neossolos Quartzarênicos apresentam-se na área urbanizada da bacia 

hidrográfica. Por serem muito arenosos, apresentam limitações para atividades 

agrícolas pela baixa capacidade de armazenar água e nutrientes para as plantas 

(LEPSCH, 2013).  

Por fim, os Plintossolos Pétricos são considerados muito problemáticos para a 

agricultura, tanto por sua baixíssima fertilidade e pouco volume de solo disponível 

para as plantas, como pela presença de concreções que limitam o enraizamento e 

dificultam o trabalho de máquinas agrícolas (LEPSCH, 2013). 

Para o reconhecimento das propriedades físicas do solo foram realizadas 

análises granulométricas e curva de retenção em laboratório. Amostras deformadas 

e indeformadas foram coletadas em três pontos da bacia (Figuras 7 e 8), e em três 

profundidades diferentes (50, 100 e 200 cm). Para tanto, foi necessária a abertura 

de trincheira de aproximadamente 2 x 2 x 2 m. 

As amostras foram do tipo indeformadas para análise da porosidade total e 

efetiva, massa específica dos grãos, densidade do solo e curva de retenção. Nas 

mesmas profundidades foram coletadas amostras deformadas para análise de 

umidade do solo e para teste de peneiramento para traçar as curvas 

granulométricas.  
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Figura 7: Pontos de amostragem do solo na bacia hidrográfica do córrego Cavalheiro 

 
Fonte: Elaboração própria 

Os critérios para escolha dos pontos de coletas foram: a) a declividade do 

terreno; assim, foi priorizada a área da bacia com declividade menos acentuada que 

possibilitaria a abertura de trincheiras; b) o contato prévio com os proprietários dos 

imóveis rurais; c) a posição geográfica na bacia hidrográfica – oeste, centro e leste; 

d) pela distância dos pontos até o leito dos cursos d’água – 25, 100 e 250 m. 

Ressalta-se que o solo investigado neste estudo era o de maior profundidade e 

portanto o que mais influencia na capacidade de infiltração da microbacia, parâmetro 

mais sensível para a calibração do modelo hidrológico, conforme descrito na análise 

de sensibilidade realizada por Machado et al. (2016) para o modelo J2000/JAMS 

que foi utilizado no presente estudo, e descrito no item 4.2.4 desta Tese. 

O ponto 1 localiza-se na Estância São Sebastião, coordenadas 22°6’52,2”S e 

47°40’52,8”W. Fica a aproximadamente 25 m de distância do leito do córrego 

Cavalheiro. O ponto 2 localiza-se na Fazenda Santa Maria da Glória, coordenadas 

22°6’41,0”S e 47°40’36,0”W, e dista de 250 m do leito de um córrego sem nome. E 

por último, o ponto 3 localiza-se na Fazenda São Francisco, coordenadas 



51 
 

22°6’27,8”S e 47°39’52,8”W, distante aproximadamente 100 m do córrego São 

Francisco.  

 

Figura 8: Trincheiras abertas nos pontos P1, P2 e P3. 

 
Fonte: Elaboração própria 

A análise granulométrica visa à quantificação da distribuição por tamanho das 

partículas individuais de minerais do solo (ALMEIDA, 2012). Segundo o autor, o 

procedimento operacional visa romper os agregados do solo e liberar as partículas 

isoladas na suspensão, por meio de uma combinação de energia mecânica (ensaio 

de peneiramento) e química (ensaio de sedimentação), e formar uma suspensão 

estabilizada, para a quantificação após a separação das frações.  

Com as amostras indeformadas tomadas em campo, foram realizados no 

laboratório de mecânica de solos da Escola Politécnica da USP, medições de 

sucção e teor de umidade do solo. As medições de sucção foram feitas a partir do 

uso de placa de sucção, placa de pressão e papel filtro. Com a primeira foram 

realizadas medições de teor de umidade para suções até de 30 kPa; as medições na 

placa de pressão foram feitas para suções entre 30 kPa e 500 kPa  e finalmente a 

partir da técnica do papel filtro foram feitas medições de teor de umidade volumétrica 

para sucções superiores de 1000 kPa. Estas medições foram necessárias para a 

estimativa da capacidade de campo e do ponto de murcha do solo, bem como da 

condutividade hidráulica do Latossolo Vermelho-Amarelo. 

Para a aquisição dos dados de condutividade hidráulica dos demais tipos de 

solos na área de estudo, parâmetro necessário para o modelo, foram realizados 
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testes de infiltração em 13 pontos da bacia hidrográfica (Figura 9), em oito 

campanhas de campo mensais, utilizando-se o infiltrômetro mini disk da marca 

Decagon Devices Inc.  

Figura 9: Pontos onde foram realizados testes de infiltração na microbacia do córrego Cavalheiro. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.2.3. Vazão 

A microbacia do córrego Cavalheiro não conta com estações fluviométricas 

para a medição de vazão diária. Entretanto, existe uma estação fluviométrica do 

DAEE (código-023), coordenadas 22°07’44”S e 47°40’02”W, no rio Corumbataí, 

localizada antes da confluência entre este rio com o córrego Cavalheiro. 

Algumas formas simples de regionalização podem ser aplicadas de forma 

mais imediata. A forma mais simples de regionalização hidrológica é o 

estabelecimento de uma relação linear entre vazão e área de drenagem da bacia 

(COLLISCHONN; DORNELLES, 2013), utilizando-se a Equação 3 

𝑄𝐴 = 𝑄𝐵.
𝐴𝐴

𝐴𝐵
         (1) 
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na qual AA é a área de drenagem da bacia no ponto A; AB é a área de 

drenagem da bacia no ponto B; QA é a vazão média no ponto A; e QB é a vazão 

média no ponto B. Este método pode ser utilizado quando as características das 

duas bacias forem homogêneas quanto às características de relevo, clima, solo, uso 

do solo e geologia.  

Devido à proximidade das bacias do rio Corumbataí no ponto da estação 

fluviométrica do DAEE e a do córrego Cavalheiro (Figura 10), as características de 

clima, relevo, solo e geologia das duas áreas de drenagem são bastante 

semelhantes. Em uma análise de uso do solo por meio de fotointerpretação de 

imagens de satélite, constatou-se que a proporção entre as classes de uso do solo 

são também semelhantes. 

Figura 10: Localização das bacias hidrográficas do córrego Cavalheiro e do rio Corumbataí no ponto 
da estação fluviométrica do DAEE 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A área da bacia do córrego Cavalheiro no ponto de seu exutório (983 ha) 

corresponde a 17% da área da bacia do rio Corumbataí no ponto da estação do 

DAEE (5940 ha).  
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Para a validação do método de regionalização de vazão adotado, foram 

realizadas medições de vazão nos dois pontos considerados, com o uso de 

micromolinete. As medições foram realizadas mensalmente, durante oito meses.  Os 

locais escolhidos para a medição são mostrados na Figura 11.  

Figura 11: Seções de medição de vazão: a) Estação fluviométrica do DAEE no Rio Corumbataí, e b) 
Exutório da bacia do córrego Cavalheiro 

 

,  
Fonte: Elaboração própria 

Vazão Mínima de Referência 

O cálculo da vazão mínima de referência Q90 foi efetuado com a série histórica 

obtida por meio da regionalização dos valores diários da estação fluviométrica do 

DAEE. Os cálculos foram realizados em planilha eletrônica, na qual as vazões 

diárias foram ordenadas em ordem decrescente, desde o maior valor da série de 

registros até o menor. Calculou-se então a probabilidade de ocorrência de uma 

vazão igual ou maior para cada uma das vazões consideradas, convertendo-se em 

seguida a probabilidade para valores percentuais.  

Os dados foram então plotados em um gráfico, no qual no eixo Y dispuseram-

se as vazões diárias e no eixo X as probabilidades em %. Este procedimento 

resultou no traçado da curva de permanência ou de duração, que é utilizada quando 

se deseja conhecer a permanência no tempo de determinados valores. A vazão para 

a probabilidade de 90% de ocorrência (Q90) foi considerada como a vazão mínima 

de referência para o presente estudo.  
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4.2.2.4. Uso do solo 

A análise sobre o uso do solo foi realizada por meio dos mapeamentos 

realizados com fotointerpretação de imagens de satélite de 2007 (PINTON; CUNHA, 

2009) e 2010 (SILVA, 2012), além do mapeamento da vegetação nativa realizada 

pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo, a partir de imagens de 2001 

(IF, 2005).  

O uso do solo preponderante na área de estudo é a pastagem, recobrindo 31% 

da área da bacia, seguido por mata (25%), plantio de cana de açúcar (20%), área 

urbanizada (10%) e silvicultura (11%) (Figura 12).  

Figura 12: Distribuição espacial do uso e ocupação do solo na microbacia do córrego Cavalheiro 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2012). 
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No modelo hidrológico, a vegetação influencia diretamente no cálculo da 

evapotranspiração e da interceptação da água da chuva. Os parâmetros do uso do 

solo exigidos pelo modelo são: albedo (%), índice de área foliar (IAF), crescimento 

vegetativo efetivo (m) e profundidade de raízes (dm). O albedo, ou coeficiente de 

reflexão, derivado do termo latino albedo (brancura ou luz solar refletida, a partir de 

albus, branco), é a refletividade difusa ou poder de reflexão de uma superfície. Ela é 

a razão entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela. 

Este parâmetro é utilizado para o cálculo da evapotranspiração potencial. O IAF, por 

sua vez, é uma medida biofísica das folhagens da vegetação e é utilizada para a 

estimativa da interceptação da água da chuva pelo uso do solo. O crescimento 

vegetativo efetivo é expresso em metros de crescimento sendo utilizado para o 

cálculo da evapotranspiração potencial. A profundidade de raízes é utilizada pelo 

modelo para caracterização da zona de raízes do solo, na qual a água armazenada 

pode ser utilizada pelas plantas. 

Estes parâmetros foram obtidos de estudos especializados brasileiros para 

cada uso do solo identificado na microbacia (Tabela 2). 

Tabela 2: Parâmetros obtidos em literatura para caracterização do uso do solo da MCC 

Uso do solo 
Albedo 

(%) 
IAF 

Crescimento 
vegetativo 
efetivo (m) 

Profundidade de 
raízes (dm) 

Cana de açúcar 13c 7,6 - 3 f 0,8 k 6 k 

Vegetação nativa 14b 4 - 6 g 4,5 i 120 l 

Pasto 25 d 2 g 0,2 j 6 j 

Eucalipto 19 d 1,5 - 4,4 a, e 19 h 150 h 
a) Almeida e Soares (2003); b) Miranda et al. (1996); c) Giongo et al. (2010);d) Giongo e Vettorazzi 
(2014); e) Reis et al. (2014); f) Teruel et al. (1997); g) Ferreira et al. (2005); h) Simões et al. (1980); i) 
Ribeiro et al. (2012); j) do Canto et al. (2001); k) Farias et al. (2008); l) Jardim et al., 2005. 

 

4.2.2.5. Vegetação nativa 

A área de estudo apresenta-se em um ecótono entre a floresta estacional 

semidecidual e vegetação de cerrado. Segundo Almeida-Scabbia et al. (2011) a 

floresta estacional semidecidual está associada às cuestas basálticas na região 

central do estado de São Paulo, o que também é observado na microbacia do 

córrego Cavalheiro. Na Figura 13 é mostrada esta formação vegetal para a área de 

estudo, utilizando-se mapeamento do Instituto Florestal (IF, 2005). 
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O termo semidecidual refere-se à deciduidade, capacidade de perda foliar 

parcial na estação seca, observada em algumas espécies típicas dessa formação. 

Essa formação sofreu intervenções antrópicas, estando hoje restrita a pequenos 

remanescentes encravados em área de difícil acesso, consideradas inaptas à 

agricultura ou protegidas legalmente (RODRIGUES, 1999). Almeida-Scabbia et al. 

(2011), fizeram o levantamento florístico em uma fazenda de Analândia, próximo a 

área de estudo e constataram que as famílias com maior riqueza de espécies foram 

Fabaceae (19), Myrtaceae (18), Rubiaceae (nove), Meliaceae (sete) e Piperaceae 

(seis). 

Figura 13: Formações vegetais na microbacia do córrego Cavalheiro. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Já as formações de cerrado ocupavam originalmente área fora da influência 

dos cursos d’água, localizadas especialmente nas partes elevadas das colinas da 

depressão periférica e em maior expressão nas regiões englobadas pelo planalto 

ocidental (RODRIGUES, 1999). Por serem mais apropriados à mecanização, é o 

bioma que vem sofrendo maior conversão para as atividades agrícolas. 
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4.2.2.6. Geologia e Geomorfologia 

 
A microbacia do córrego Cavalheiro situa-se na unidade geológica da Bacia 

Sedimentar do Paraná, pacote vulcânico sedimentar que possui características 

litoestruturais que proporcionam a formação de três compartimentos 

geomorfológicos do estado de São Paulo – Depressão Periférica, Cuestas 

Areníticas-Basálticas e o Planalto Ocidental (IPT, 1981). Assim, a microbacia tem um 

relevo bastante acidentado na porção centro-norte, enquanto que na porção centro-

sul da bacia, ocorre um relevo que varia de plano a ondulado, onde se desenvolvem 

as atividades agrosilvopastoris (SILVA, 2012). 

4.2.3. Cenários de uso do solo 

Os cenários de uso e ocupação do solo foram elaborados pela junção de dois 

critérios: Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). Para cada 

um dos dois critérios, foram definidas três alternativas, conforme detalhado no 

Quadro 1 para o critério APP e no Quadro 2 para o critério RL. 

Para o critério RL (0, 1 e 2) foram feitas algumas simplificações, conforme 

explicado a seguir: 

• Na situação em que a propriedade rural não estava 100% inserida na área 

de estudo, somente a área efetivamente inserida na microbacia foi 

utilizada para o cálculo dos 20% de RL, sendo, portanto, chamada de RL 

proporcional;  

• Para o cálculo de RL proporcional atual foi considerada a vegetação nativa 

inserida na microbacia, descontada a APP exigida pelo CF. Apesar de a 

APP poder ser utilizada para o cômputo atual de RL, ela só pode ser 

computada se não houver novos desmatamentos. Por isso, para o 

presente estudo a APP não foi considerada para o cômputo de RL, 

simulando a situação na qual os proprietários estivessem de acordo com o 

antigo Código Florestal; 

• Para a situação em que a propriedade rural possuía área de mata maior 

que a exigida pela legislação, a área de mata não foi modificada. Porém, 

no critério RL1 a área em excesso foi transformada em eucalipto. O 

cálculo de RL proporcional encontra-se na tabela da Figura 2. 
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Ressalta-se que para o cálculo dos módulos fiscais da propriedade foi 

considerada toda a área da propriedade, mesmo que parte dela estivesse fora dos 

limites da microbacia do Córrego Cavalheiro. A RL foi inserida nas propriedades com 

déficit de forma a conectar o fragmento existente à APP da propriedade. 

Os mapas de uso do solo de cada cenário foram criados por meio da 

sobreposição dos layers dos critérios de RL e APP com o layer do mapeamento das 

demais classes de uso do solo. Para tanto, foi utilizada a ferramenta Union do 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcMap 10.2. 

 

Critério APP 0 APP 1 APP 2 

Alternativa Situação atual Adequação ao CF  
Largura de 100 m a partir 
da linha d’água dos 
córregos 

Observação 

APP conforme 
mapeamento do uso do 
solo (SILVA, 2012), ano 
2010 

Considerou-se o número 
de módulos fiscais das 
propriedades rurais 
inseridas na microbacia, 
bem como a largura dos 
córregos da microbacia 
que são menores do que 
10 m 

Essa largura foi escolhida 
devido a alguns estudos 
que indicaram que valores 
mínimos superiores a 100 
m de cada lado dos corpos 
d’água podem manter a 
funcionalidade biológica 
dos corredores ecológicos 
nas APP (METZGER, 
2010). 

Mapa 

   

Quadro 1: Alternativas do critério Área de Preservação Permanente (APP)  
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Critério RL 0 RL 1 RL 2 

Alternativa Situação atual 
Adequação ao CF com 
50% da RL com plantio de 
eucalipto 

Adequação ao CF com 
100% de espécies nativas 

Observação 

RL conforme situação 
atual, ano 2010. A 
manutenção desta 
alternativa é factível, uma 
vez os proprietários com 
déficit de RL podem 
comprar cotas de reserva 
ambiental (CRA) de 
outras propriedades, 
conforme CF 
(BRASIL, 2012). 

Foi considerada a 
ocupação da RL com 50% 
de espécies exóticas, 
permitida pelo CF, mesmo 
que na situação atual ela 
fosse 100% ocupada com 
vegetação nativa. O local 
para inserção das espécies 
exóticas foi a área da RL 
que ficasse mais afastada 
dos cursos d’água  

Considerou-se o número 
de módulos fiscais das 
propriedades rurais 
inseridas na microbacia, 
uma vez que as 
propriedades com menos 
de 4 módulos são isentas 
de restauração de RL 

Mapa 

   
Quadro 2: Alternativas do critério Reserva Legal (RL)  

  

4.2.4. Modelagem hidrológica 

O modelo J2000/JAMS foi escolhido para a simulação hidrológica dos cenários 

de uso do solo proposto, por abranger módulos de regionalização de dados 

climáticos, estimativa da evapotranspiração potencial e real, intercepção, balanço 

volumétrico de água no solo, balanço volumétrico de águas subterrâneas e 

propagação do escoamento nos canais (descritos na Figura 14). 
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Figura 14: Esboço da estrutura do modelo chuva-vazão J2000 no framework JAMS 

 
Fonte: Machado et al. (2017) 

 

4.2.4.1. Delineamento das URH e da Propagação de fluxo 

 

Neste estudo, os limites da microbacia do córrego Cavalheiro, a rede fluvial, as 

unidades de resposta hidrológica (URH) e as conexões entre os fluxos, referentes à 

topologia do terreno, foram delineadas por meio do aplicativo GRASS-HRU do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) QuantumGIS. 

O delineamento das URH foi baseado em layers do SIG, derivados de: 

 um modelo digital de elevação (MDE) elaborado a partir das curvas de 

nível apresentadas nas cartas topográficas do Instituto Geográfico e 

Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), com escala 1:10.000 e 

distância entre cotas de 5 metros, vetorizadas por Silva (2012) para a 

MCC;  
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 mapa digital da geologia (PINTON, 2011), 

 mapa digital do uso e ocupação do solo 2012 (SILVA, 2012) e 

 mapa digital de solo (SILVA, 2012).  

Durante o delineamento das URH, os parâmetros topográficos dos MDE 

(declividade, orientação de vertente e altitude) foram utilizados para gerar os limites 

da microbacia, e depois foram reclassificados e combinados com os outros layers do 

SIG (geologia, uso do solo e tipos de solo), por meio da técnica de sobreposição de 

mapas. Os polígonos resultantes foram agregados, com base em técnicas de 

generalização (conjunto de atributos e proximidade da vizinhança), para redução do 

número global de URH. 

Após o delineamento das URH, o aplicativo GRASS-HRU reproduziu o fluxo de 

água em um fluxo de cascata de URH para URH, da área mais alta das bacias até o 

canal receptor. A relação de transferência entre URH é uma relação de N:1, assim 

uma URH pode ter várias entradas de água, mas apenas uma saída. A discretização 

resultou em 593 URH para a microbacia.  

Machado et al. (2016) utilizou o modelo J2000/JAMS na Bacia do Ribeirão da 

Onça, com área 7 vezes maior do que a área da microbacia do córrego Cavalheiro, 

gerando 449 URH. O número maior de URH para a MCC foi possível devido à 

melhor resolução do MDE, gerado a partir das curvas de nível de 5 m, em 

comparação com o SRTM utilizado no outro estudo. A discretização por meio de 

URH garante a simulação da variabilidade espacial dos processos hidrológicos das 

bacias hidrográficas. 

 

4.2.4.2. Equacionamento do Modelo J2000/JAMS 

 

Não existe um tutorial específico para o modelo J2000/JAMS. Os materiais com 

maior nível de detalhamento sobre este modelo foram encontrados no site da 

Universidade Friedrich Schiller de Jena, Alemanha, escritos e/ou disponibilizados 

pelo criador do JAMS, o Professor Dr. Peter Krause, como uma tradução para o 

inglês de Krause (2001). São disponibilizados ainda materiais com exemplos de 

aplicações no site criado para a divulgação deste sistema framework (http://jams.uni-
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jena.de/). Todos estes materiais foram compilados e traduzidos para o português na 

dissertação de mestrado de Ribeiro (2012). 

No modelo a classificação do solo é realizada uma única vez para todo o 

processo de simulação. O solo e a zona não-saturada são divididos entre poros 

grandes (LPS) (diâmetro > 50m) e poros médios (MPS) (0,2 > diâmetro > 50m). A 

zona saturada é dividida entre 2 reservatórios: a) franja capilar (RG1) e b) zona 

saturada (RG2). Todos os armazenamentos são mostrados na Figura 15.  

 
Figura 15: Armazenamentos de água nas zonas não-saturada e saturada.  

 

Fonte: Adaptado de Instituto Geológico e Mineiro (2001). 
 

O fluxograma do processo de simulação do modelo J2000/JAMS é mostrado 

na Figura 14, na qual são destacados os módulos dos processos hidrológicos de 

regionalização das variáveis climáticas, interceptação da cobertura vegetal, solo-

água e água subterrânea para o espaço de tempo de simulação de um dia. Os 

fluxogramas com detalhes de cada módulo encontram-se no Anexo D. 

 

Cálculo dos parâmetros do solo e hidrogeológicos não temporais 

 

Para o cálculo do armazenamento máximo no LPS (MaxLPS) toda a coluna do 

solo é levada em consideração, incluindo a zona não saturada (Equação 2). Para o 

armazenamento máximo no MPS (MaxMPS), a profundidade considerada coincide 

com a profundidade das raízes (Equação 3). Os parâmetros do solo: a) capacidade 
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de campo por decímetro de solo (Fc) e b) capacidade de ar (Ac) são parâmetros de 

entrada do modelo, e não são calibrados. Os parâmetros mFc (multiplicador da 

capacidade de campo) e mAc (multiplicador da capacidade de ar) são parâmetros de 

processo do modelo, e assim são definidos por calibração. 

𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑆 = 𝐴𝑐 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑚𝐴𝑐 (2) 

𝑀𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆 = (∑ 𝐹𝑐 ) ∙  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝑚𝐹𝑐 (3) 

O somatório da capacidade de campo é realizado até a profundidade das 

raízes. 

As saturações relativas iniciais do MPS (𝛳𝑀𝑃𝑆) e do LPS (𝛳𝐿𝑃𝑆), [mm], são 

definidas pelo usuário. Se estes valores não forem indicados, o modelo atribui 

saturação inicial igual a 0.  A saturação do solo é definida pela Equação 4. 

 

𝜃𝑆𝑜𝑖𝑙 =
𝜃𝑀𝑃𝑆 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆 + 𝜃𝐿𝑃𝑆 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑆

𝑀𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆 + 𝑀𝑎𝑥𝐿𝑃𝑆
 (4) 

O armazenamento máximo dos dois compartimentos de águas subterrâneas 

(maxRG1 e maxRG2) é realizado conforme os parâmetros de entrada RG1max e 

RG2max (Equações 5 e 6).  

𝑀𝑎𝑥𝑅𝐺1 = 𝑅𝐺1𝑚𝑎𝑥 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 (5) 

𝑀𝑎𝑥𝑅𝐺2 = 𝑅𝐺2𝑚𝑎𝑥 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 (6) 

O preenchimento inicial desses armazenamentos é definido pelo usuário 

(initRG1 e initRG2) durante o processo de calibração. 

 

Módulo de regionalização das variáveis climáticas 

 

A simulação dos processos hidrológicos inicia-se no módulo de regionalização 

dos dados climáticos de entrada. Neste módulo são realizados o cálculo adicional de 

dados climáticos (umidade absoluta do ar e balanço de radiação) e a transferência 

dos dados climáticos de uma estação de medição para as URH. Isto fornece ao 

modelo um conjunto de dados distribuídos. A transferência é realizada utilizando-se 

a técnica de interpolação IDW (inverse distance weighted – Ponderação pelo inverso 

da distância), na qual um peso (W) é dado a cada estação dependendo da distância 

até o ponto considerado a partir da Equação 7. 
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𝑊𝑖 =
1

(ℎ(𝑥, 𝑥𝑖))
𝑝 (7) 

Os termos h(x,xi) e p da Equação (10) representam respectivamente a 

distância entre o ponto x e a estação xi [m]  e o parâmetro de potência. Segundo 

Marcuzzo et al. (2011), o parâmetro de potência p geralmente é igual a 2. Valores 

maiores enfatizam estações mais próximas, enquanto que valores menores 

enfatizam estações mais afastadas. A interpolação se completa com a Equação 8, 

na qual Z(x) é o valor no ponto que se deseja interpolar, Z(xi) o valor na estação i e n 

o número de estações climatológicas disponíveis.  

𝑍(𝑥) =
∑ 𝑊𝑖  .  𝑍(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1

 (8) 

 

Módulo de interceptação da cobertura vegetal 

 

Após o processo de regionalização, a interceptação pela cobertura vegetal é 

calculada. Seu cálculo baseia-se no conceito de Dickinson (1984), que trata a 

interceptação como um armazenamento dependente do índice de área foliar (IAF) 

da cobertura vegetal, m².m-². A capacidade máxima de armazenamento (Intmáx) é 

calculada pela Equação 9, na qual 𝛼 é um fator que descreve a capacidade de 

armazenamento por metro quadrado de área foliar em milímetros (KRAUSE, 2001). 

A cada passo do processo de simulação, um deltaIntercep é calculado como a 

capacidade remanescente para o armazenamento de água nas folhas, após o 

processo de evaporação do passo anterior. A precipitação que excede essa 

capacidade é encaminhada para o módulo solo-água com o nome de netRain (mm).  

𝐼𝑛𝑡𝑚á𝑥 =  𝛼 . 𝐼𝐴𝐹          [𝑚𝑚] (9) 

 

Módulo de Evapotranspiração Potencial 

 

O cálculo da evapotranspiração potencial é realizado pela equação de 

Penman-Monteith (MONTEITH, 1975) nos módulos de radiação e evapotranspiração 

potencial. Essa equação foi escolhida por considerar a influência das diferenças 

entre os tipos de vegetação da cobertura do solo (KRAUSE, 2002). Dois valores de 

ETPpot são gerados para cada intervalo de tempo, um para o dia e um para a noite 
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(Equações 10 e 11). Esta diferenciação é feita porque o balanço de radiação, 

necessária ao cálculo, é muito diferente entre o dia e a noite (KRAUSE, 2001).  

𝐸𝑇𝑃𝑝𝑜𝑡𝑑 =
1

𝐿𝑑
.
𝑠𝑑 . (𝑅𝑁𝑑 − 𝐺𝑑) +  𝜌. 𝑐𝑝.

𝑒𝑠𝑑
− 𝑒𝑑

𝑟𝑎

𝑠𝑑 + 𝛾𝑑 . (1 +
𝑟𝑠𝑑
𝑟𝑎

)
. (

𝑆𝑜

24
) (10) 

 

𝐸𝑇𝑃𝑝𝑜𝑡𝑛 =
1

𝐿𝑛
.
𝑠𝑛. (𝑅𝑁𝑛 − 𝐺𝑛) +  𝜌. 𝑐𝑝.

𝑒𝑠𝑛
− 𝑒𝑛

𝑟𝑎

𝑠𝑛 + 𝛾𝑛. (1 +
𝑟𝑠𝑛
𝑟𝑎

)
. (1 −

𝑆𝑜

24
) 

 

(11) 

Os parâmetros das equações 10 e 11 são listados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Parâmetros da Equação de Penman-Monteith.  

Parâmetro Descrição Unidade 

Ld,n Calor latente de evaporação (dia e noite) Wm-2.mm-1.d 

Sd,n Declividade da curva de vapor de pressão hPaK-1 

RNd,n Saldo de Radiação Wm-2 

Gd,n Fluxo de calor do solo Wm-2 

ρ Densidade do ar Kgm-3 

cp Capacidade de calor específico do ar para 
pressão constante  

Jkg-1K-1 

esd,n Pressão de saturação do vapor hPa 

ed,n Pressão de vapor hPa 

ra Resistência aerodinâmica da cobertura 
vegetal 

sm-1 

γd,n Constante do psicrômetro hPaK-1 

rsd,n Resistência superficial da cobertura do 
solo 

sm-1 

So Duração da insolação astronomicamente 
possível 

h 

Fonte: KRAUSE (2001) 

As temperaturas do ar para o dia e para a noite são calculadas segundo as 

Equações 12 e 13. Estes valores são utilizados no cálculo de Ld,n.  

𝑇𝑑 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑎

2
       [°𝐶] (12) 

𝑇𝑛 =
𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑎

2
       [°𝐶] (13) 

 

O valor aproximado de Ld,n é obtido utilizando-se a Equação 14. 
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𝐿𝑑,𝑛 = 28,9 − 0,028. 𝑇𝑑,𝑛                [Wm−2. mm−1. d−1] (14) 

 

O valor da esd,n é calculado segundo a fórmula de Magnus de 1844, com os 

coeficientes de Sonntag de 1990 (Equação 15). 

 

𝑒𝑠𝑑,𝑛
= 6,11. 𝑒

17,62.𝑇𝑑,𝑛
243,12+𝑇𝑑,𝑛                   [ℎ𝑃𝑎] (15) 

 

O valor de ed,n resulta de esd,n  e da umidade relativa do ar (U em %) Equação 

16. 

𝑒𝑑,𝑛 = 𝑒𝑠𝑑,𝑛
.

𝑈

100
            [ℎ𝑃𝑎] (16) 

 

Sd,n é calculado a partir da Equação 17. 

 

𝑠𝑑,𝑛 = 𝑒𝑠𝑑,𝑛
. (

4284

(243,12 + 𝑇𝑑,𝑛)
2)             [ℎ𝑃𝑎𝐾] (17) 

 

A pressão do ar na altitude z é gerada pela adaptação da fórmula barométrica 

(Equação 18), na qual g é a aceleração da gravidade (aprox.. 9,811 m.s-1), po é a 

pressão do ar no nível do mar (1013 hPa), R é a constante universal dos gases 

(8314,3 JKmol-1K-1) e Tabs é a temperatura absoluta do ar (K).O valor  𝑝𝑧𝑑,𝑛
  é 

utilizada no cálculo de γd,n  Equação 19. 

𝑝𝑧𝑑,𝑛 = 𝑝𝑜. 𝑒
−(

𝑔
𝑅.𝑇𝑎𝑏𝑠𝑑,𝑛

.𝑧)
    [ℎ𝑃𝑎] (18) 

𝛾𝑑,𝑛 =
𝑐𝑝. 𝑝𝑑,𝑛

0,622. 𝐿𝑑,𝑛. 86400
   [

ℎ𝑃𝑎

𝐾
] (19) 

 

O valor 0,622 é a relação do peso molar do vapor de água e do ar seco. 

O valor de RNd,n, é calculado no módulo de radiação utilizando-se a radiação 

global (RG), o albedo da cobertura vegetal (α) e a radiação efetiva de ondas longas 

(RL) (Equações 20 e 21).  
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𝑅𝑁𝑑 = (1 − 𝛼). 𝑅𝐺 − 𝑅𝐿𝑑 (20) 

𝑅𝑁𝑛
= 0 − 𝑅𝐿𝑛 (21) 

 

A RG [MJ/m²] é calculada pela fórmula de Angstrom (Angstrom 1924), mostrada 

na Equação 22. Esta fórmula é um modelo estatístico (MARTINEZ-LOZANO et al., 

1984),  no qual Ro é a irradiação no topo da atmosfera [W.m-2] (Equação 23), S o 

total de horas de brilho solar diário [h] E α e β são constantes da equação. α 

expressa a fração de radiação extraterrestre que atinge a Terra em dias nublados 

(S=0);  α + β é a fração da radiação extraterrestre que atinge a Terra em dias claros 

(S=S0). Seguindo orientação do documento da FAO (1998), serão utilizados os 

valores de α = 0,25 e β =0,50 para o presente trabalho. 

 

𝑅𝐺 = 𝑅𝑜 (α +
β. S

So
)                [MJ m²⁄ ] 

(22) 

 

𝑅𝑜 =
1

8,64
. [245. (9,9 + 7,08. 𝑠𝑒𝑛(ζ)) + 0,18. (𝜙 − 51). (𝑠𝑒𝑛(ζ − 1))] [

𝑊

𝑚2
] (23) 

𝜁 = 0,0172. (𝑑𝑖𝑎 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜) − 1,39 (24) 

 

Com o ângulo ζ e o fator 1/8,64 para a conversão de Jcm-2
 para Wm-2 assim 

como de latitude (𝜙) para graus. 

O valor de So é calculado pela Equação 25. 

𝑆𝑜 = 12,3 + 𝑠𝑒𝑛(𝜁). (4,3 +
𝜙 − 51

6
)        [ℎ] 

 
(25) 

 

A RLd,n é calculada pela Equação 26, da qual fazem parte a radiação de corpo 

negro de Boltzmann de 1884, o grau de nuvens é uma função empírica da 

quantidade de vapor de água contida no ar. 

 

𝑅𝐿𝑑,𝑛
= 𝜎. 𝑇𝑎𝑏𝑠𝑑,𝑛

4. (0,1 + 0,9.
𝑆

𝑆𝑜
) . (0,34 − 0,044. √𝑒𝑑,𝑛)            [

𝑊

𝑚2] (26) 
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Na Equação (26) 𝜎 é a constante de Stefan-Boltzmann (5,67.10-8) [Wm-2K-4] e 

Tabsd,n é a temperatura absoluta do ar [K]. 

O cálculo do G é feito de acordo com uma relação simplificada (Equação 27) 

(KRAUSE, 2001). 

 

𝐺𝑑,𝑛 = 0,2. 𝑅𝑁𝑛,𝑑            [
𝑊

𝑚2] (27) 

Para o cálculo da evapotranspiração real, o modelo assume que a vegetação 

só pode transpirar até um limite de água que é contida no solo, nem sempre 

atingindo a evapotranspiração potencial definida para a vegetação. Assim, a 

evapotranspiração real diminui proporcionalmente desde a evapotranspiração 

potencial até chegar a zero quando atinge o ponto de murcha do solo. No modelo 

J2000/JAMS, a evapotranspiração real é calculada por meio de uma função, que 

pode ser linear ou polinomial, conforme Equações 28 e 29, dependendo da escolha 

do usuário. 

𝑓(𝜃) =  {
(

𝜃𝑀𝑃𝑆

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐

) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐 < 𝜃𝑀𝑃𝑆

1            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

  (28) 

 

𝑓(𝜃) = 10(−10 .(1−𝑠𝑎𝑡)𝑝𝑜𝑙𝑦𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐
 

 

(29) 

nas quais, θMPS é a saturação atual dos poros médio do solo, calculada pelo 

modelo a cada passo de tempo; linearreduc é um parâmetro calibrável inserido pelo 

usuário caso escolha a função de redução linear; e polyreduc é um parâmetro 

calibrável inserido pelo usuário no caso da escolha da redução polinomial. No caso 

do presente estudo, a função que mais se adaptou ao comportamento hidrológico da 

microbacia foi escolhida a função linear. A evapotranspiração real (ETPR) é então 

calculada com o valor obtido para f(θ), conforme a Equação 30.  

𝐸𝑇𝑃𝑅 =  𝑓(𝜃). 𝐸𝑇𝑃 [𝑚𝑚. 𝑑−1]              (30) 
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Módulo solo-água 

O módulo solo-água é parte fundamental do núcleo de modelagem (KRAUSE, 

2002), refletindo a atuação central do solo atuante como sistema de regulação e de 

distribuição, influenciando quase todos os processos do ciclo hidrológico.  

A Infiltração é calculada a partir de uma equação empírica, pois segundo 

Krause (2001), devido à resolução temporal do modelo ser de um dia não é possível 

utilizar as equações tradicionais como a de Green & Ampt ou a de Richards. A 

equação escolhida Equação (31) é a subtração de um volume máximo de infiltração 

(𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑓, em mm), definido pelo usuário, pela saturação relativa do MPS (𝜃𝑀𝑃𝑆). Os 

valores de 𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑓 são obtidos para duas épocas do ano, verão (𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑓𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟) e 

inverno (𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑓𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟). 

 

𝐼𝑛𝑓𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 = (1 − θsoil) . 𝑀𝑎𝑥𝐼𝑛𝑓𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟,𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟          [mm] (31) 

 

A água infiltrada é distribuída entre LPS e MPS de acordo com a θMPS. Quanto 

mais seco estiver o MPS maior será o aporte de água para esta zona. O afluxo de 

água para o MPS (MPSin) é calculado por meio da infiltração atual (𝐼𝑛𝑓𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙), da 

umidade relativa do MPS (θMPS) e de um parâmetro “dist”calibrável pelo usuário 

(Equação (32).  

 

𝑀𝑃𝑆𝑖𝑛 = 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙. [1 − 𝑒
(−𝑑𝑖𝑠𝑡

θMPS⁄ )
]    [mm] (32) 

 

O restante do volume de água infiltrada é repassado para o LPS (Equação (33). 

 

𝐿𝑃𝑆𝑖𝑛 = 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑀𝑃𝑆𝑖𝑛       [mm]   (33) 

 

O conteúdo do MPS é esgotado apenas pelo processo da transpiração da 

cobertura vegetal. O cálculo da máxima transferência da umidade no MPS para a 

evapotranspiração (MaxTransf) é pela Equação (35. Na Equação (34 LinRed é o 

fator de redução linear da ETPpot, parâmetro calibrável do modelo. 
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𝐶𝑜𝑒𝑟𝑒𝑑 =
𝜃𝑀𝑃𝑆

𝑙𝑖𝑛𝑅𝑒𝑑
                   [−] 

(34) 

 

𝑀𝑎𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∆𝐸𝑇𝑃 × 𝐶𝑜𝑒𝑟𝑒𝑑  [𝑚𝑚] (35) 

 

O cálculo do 𝜃𝑀𝑃𝑆 é realizado, considerando o valor de entrada (𝑀𝑃𝑆𝑖𝑛), o 

volume transferido para a transpiração (𝑀𝑎𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠) e a saturação do passo anterior 

(𝜃𝑀𝑃𝑆𝑛−1
) pela Equação (36). 

𝜃𝑀𝑃𝑆 = 𝜃𝑀𝑃𝑆𝑛−1
+

(𝑀𝑃𝑆𝑖𝑛 − 𝑀𝑎𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 )

𝑚𝑎𝑥𝑀𝑃𝑆
           [𝑚𝑚] (36) 

Já o conteúdo do LPS é a fonte de água para a percolação e interfluxo lateral 

no módulo do solo. O volume escoado do LPS (𝐿𝑃𝑆𝑜𝑢𝑡) depende da saturação do 

LPS (𝜃𝐿𝑃𝑆), do conteúdo atual (𝐿𝑃𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙) do LPS e de um coeficiente calibrável 𝐿𝑜𝑢𝑡  

(Equação (37). 

 

LPSout = θLPS
Lout . LPSatual         [mm] (37) 

 

O LPSout é distribuído entre perc e interfluxo lateral pelas Equações (38) e (39), 

dependendo da declividade da topografia (em graus) e do coeficiente de distribuição 

definido pelo usuário (𝑙𝑎𝑡𝑉𝑒𝑟𝑡). 

 

𝑝𝑒𝑟𝑐 = 𝐿𝑃𝑆𝑜𝑢𝑡. [1 − tan(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) . 𝑙𝑎𝑡𝑉𝑒𝑟𝑡𝐿𝑃𝑆]          [mm] (38) 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 = 1 − 𝑝𝑒𝑟𝑐          [mm] (39) 

 

Enquanto a perc é limitada pela capacidade máxima de percolação (MaxPerc), 

definida pelo usuário, o interfluxo pode ser desacelerado através do parâmetro 

calibrável concRD2 pela Equação (40). O volume de água que excede a MaxPerc é 

tratado como interfluxo. 

 

𝑅𝐷2𝑜𝑢𝑡 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑥 
1

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑅𝐷2
                     [𝑚𝑚] (40) 
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No módulo solo-água, o volume de água escoado superficialmente é calculado. 

O volume de água que não infiltra é considerado escoamento direto (RD1, em mm). 

Os processos de escoamento superficial hortoniano e escoamento superficial nas 

zonas saturadas são envolvidos no cálculo da geração da vazão. O volume de água 

provindo destes dois processos é armazenado em superfície. A capacidade de 

armazenamento em superfície é definida pelo usuário. Para superfícies mais 

íngremes que 5°, a capacidade máxima de armazenamento diminui pela metade. O 

volume de água que excede tal capacidade é escoado para a próxima URH ou para 

a calha do rio.  

O escoamento RD1 pode ser desacelerado utilizando o parâmetro calibrável 

concRD1 (Equação (41). 

 

𝑅𝐷1 = 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 .
1

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑅𝐷1
           [𝑚𝑚] (41) 

 

Módulo de Águas-Subterrâneas 

 

No último módulo da simulação, o volume de águas subterrâneas é dividido 

entre zona capilar (RG1) e zona saturada (RG2). Durante a fase de parametrização, 

o usuário define as capacidades máximas de armazenamento para essas duas 

zonas (em mm). Para a condição inicial, o usuário deve definir a fração inicial de 

preenchimento para estas zonas (initRG1 e initRG2). 

O dado de entrada para o módulo de águas subterrâneas é a taxa de água 

percolada, perc, calculado no módulo solo-água. Este volume é distribuído entre 

RG1 e RG2 seguindo as Equações (42) e (43). Na Equação (42) RG1RG2dist 

representa um coeficiente de distribuição entre as duas zonas, definido pelo usuário.  

 

𝑅𝐺1𝑖𝑛 = 𝑝𝑒𝑟𝑐. (1 − (tan(𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒))𝑅𝐺1𝑅𝐺2𝑑𝑖𝑠𝑡     [mm] (42) 

𝑅𝐺2𝑖𝑛 = 1 −  𝑅𝐺1𝑖𝑛             [mm] (43) 

 

Os escoamentos destes dois armazenamentos são calculados seguindo as 

Equações (44) e (45), nas quais kRG1 [-]  é o coeficiente de armazenamento do 

RG1 e  kRG2 [-] é o coeficiente de armazenamento do RG2, parâmetros de entrada 
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do modelo e RG1Fact e RG2Fact representam as dinâmicas de escoamento do RG1 

e do RG2. Se o volume de água RG2in exceder a capacidade de armazenamento 

atual do RG2, o restante de água é repassado para a RG1. Caso a capacidade de 

armazenamento atual do RG1 seja excedida, o restante da água é tratado como 

interfluxo lateral, seguindo para a próxima URH ou para a calha do rio. 

 

𝑅𝐺1𝑜𝑢𝑡 =
𝑅𝐺1𝑎𝑐𝑡

𝑘𝑅𝐺1 𝑥 𝑅𝐺1𝐹𝑎𝑐𝑡
                     [𝑚𝑚] (44) 

𝑅𝐺2𝑜𝑢𝑡 =
𝑅𝐺2𝑎𝑐𝑡

𝑘𝑅𝐺2 𝑥 𝑅𝐺2𝐹𝑎𝑐𝑡
                     [𝑚𝑚] (45) 

 

O volume atual dos armazenamentos RG1 e RG2 (RG1act e RG2act) é 

atualizado, considerando a quantidade de água que entra nestas zonas (Equações 

42 e 43), o volume de RG1act(n-1) do passo anterior e a quantidade de água que 

escoou (Equações 44 e 45). 

Um esquema é mostrado na Figura 16 com os escoamentos: RD1, RD2out, 

RG1out e RG2out. 

 
Figura 16: Escoamentos do modelo J2K/JAMS 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Propagação Lateral 

 

O módulo de propagação lateral descreve a transferência de água, em um fluxo 

de cascata de URH para URH, da área mais alta da bacia até o canal receptor. A 

relação de transferência entre URH é uma relação de n:1, assim uma URH pode ter 

várias entradas de água, mas apenas uma saída (Figura 17) . A ordem de 

transferência entre as URH é determinada anteriormente na parametrização das 

URHs. Além do caminho entre as URHs o usuário ainda define as URH que drenam 

água para o rio. 

Figura 17: Fluxo em cascata de URH para URH 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Propagação Rio 

 

Finalmente, a propagação no rio é implementada pela abordagem da onda 

cinemática e pela equação de Manning-Strickler (Equação 47) para o cálculo da 

velocidade do escoamento. A partir desta velocidade (v) um coeficiente de recessão 

da propagação de cheia (RK) é calculado pela Equação (46), dependendo do 
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comprimento do fluxo (fl) de cada trecho de rio e de um coeficiente de propagação 

definido pelo usuário (TA, em h). O parâmetro TA representa o tempo que a onda de 

propagação leva para se mover através do canal até o exutório da bacia após um 

evento de chuva. 

 

𝑅𝐾 =
𝑣𝑛𝑒𝑤

𝑓𝑙
∙ 𝑇𝐴 ∙ 3600                    [−] (46) 

𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝑀 ∙ 𝑅ℎ2/3 ∙ 𝐼1/2 (47) 

𝑅ℎ =  
𝐴

𝑏 + 2 ∙
𝐴
𝑏

      [𝑚] 
(48) 

𝐴 =
𝑞

𝑣0
          [𝑚2] (49) 

 

O valor da área molhada (A) é necessário para o cálculo do raio hidráulico (Rh; 

Equação (48) da fórmula de Manning-Strickler. Para tanto na Equação (49) um valor 

de velocidade inicial (v0) é necessário. Este é assumido como sendo 1 m/s. Um 

processo iterativo se inicia com v0 sendo substituído por vnew a cada iteração. A 

iteração só termina quando a diferença entre as velocidades for menor que 0,001 

m/s. O valor de q da Equação (49) é a soma dos escoamentos RD1, RD2out , RG1out 

e RG2out transformados em (m³/s) 

O escoamento no rio é determinado pela Equação (50). 

 

vazão = 𝑞 ∙ 𝑒
(

−1
𝑅𝐾

)
                        [m³/s] (50) 

 

Os parâmetros que devem ser definidos pelo usuário são os parâmetros de 

processo do modelo, como definido por Sorooshian & Gupta (1995). Estes devem 

ser calibrados para melhor ajuste dos dados simulados aos dados observados. 

 

4.2.4.3. Sensibilidade dos parâmetros calibráveis do modelo 

 

Machado et al. (2016) destaca a grande influência dos parâmetros: ConcRD2, 

Fc, Ac, MaxInfWinter, MaxPerc, RG1RG2dist, initRG2, RG2Fact, α, β e LinRed sobre 

o cálculo do volume escoado e sobre a variação da vazão de pico na simulação com 
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o modelo J2000/JAMS na Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Onça, localizada em 

Brotas/SP, município vizinho à Analândia/SP. Fischer et al. (2009) sugerem que 

dentre os parâmetros do solo, o ConcRD1, o ConcRD2 e o LatVertLPS teriam maior 

influência na simulação do modelo. Wolf et al. (2009) também citaram estes 

parâmetros após uma análise dos parâmetros sensíveis à declividade do terreno. 

Para a área estudada por Machado et al. (2016), apenas o ConcRD2 foi considerado 

influente na variação da vazão de pico da bacia piloto sendo inversamente 

proporcional a esta.  

O parâmetro ConcRD2 é responsável pela correção do escoamento RD2 

(interfluxo lateral da zona não-saturada do solo). 

O parâmetro LatVertLPS responde pela divisão do escoamento do LPS entre 

percolação e interfluxo. Na análise realizada na bacia do Ribeirão da Onça não foi 

constatada uma alta sensibilidade para este parâmetro, uma vez que o relevo desta 

bacia é plano. Segundo Wolf et al. (2009), este parâmetro é sensível a altas 

declividades, as quais também são observadas na microbacia do córrego 

Cavalheiro. 

Outra diferença que pode haver entre a sensibilidade encontrada por Machado 

et al. (2016) e o presente estudo é a baixa sensibilidade encontrada para o 

parâmetro ConcRD1. Este parâmetro é responsável pela correção do escoamento 

direto (RD1). A baixa sensibilidade deste parâmetro justificou-se no estudo de 

Machado et al.(2016) pela insignificante taxa de escoamento direto para a bacia 

hidrográfica do Ribeirão da Onça, em termos de volume total escoado. A microbacia 

do presente estudo tem uma porcentagem de área impermeabilizada suficiente para 

aumentar a sensibilidade do parâmetro ConcRD1 na presente análise. O mesmo 

raciocínio serve para os parâmetros que ditam a infiltração nas áreas urbanizadas: 

GT80 e LT80. 

Um dos parâmetros mais sensíveis do modelo encontrado por Machado et al. 

(2016), tanto no cálculo do volume escoado quanto na variação da vazão de pico, é 

o mFc, parâmetro responsável pelo cálculo do armazenamento máximo de umidade 

no MPS. O parâmetro responsável pelo cálculo do armazenamento máximo de 

umidade no LPS, o mAc, foi sensível apenas na variação da vazão de pico, pois o 

armazenamento no LPS ocorre somente nas chuvas com grande intensidade 

(Machado et al., 2016). Segundo os autores, isto também é observado para os 
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parâmetros MaxInfWinter, capacidade máxima de infiltração no inverno, e MaxPerc, 

capacidade máxima de percolação. 

Todos os parâmetros que controlam o escoamento das águas subterrâneas 

foram considerados sensíveis no estudo de Machado et al. (2016): o RG1RG2dist 

faz a distribuição da água entre os armazenamentos RG1 (franja capilar) e RG2 

(zona saturada); o parâmetro initRG2 é fração de preenchimento inicial do RG2; e o 

parâmetro RG2Fact, é um fator que controla a dinâmica do escoamento do RG2. 

Igualmente à área de estudo do presente trabalho, a bacia do Ribeirão da Onça 

também está inserida na zona de afloramento do aquífero Guarani, o que pode 

indicar a sensibilidade destes parâmetros. 

 

4.2.4.4. Parametrização 

 

Por ser um modelo físico, o J2000/JAMS exige a entrada de alguns parâmetros 

para caracterização das propriedades físicas da bacia. Na Tabela 4 são mostrados 

os parâmetros demandados para a caracterização de cada tipo de solo, cobertura 

vegetal e hidrogeologia. Os parâmetros da cobertura vegetal foram obtidos por meio 

de literatura brasileira, apresentados no item 4.2.2.4 dessa Tese. Já para a obtenção 

dos parâmetros do solo, optou-se por se fazer levantamentos primários, parte 

primordial da modelagem hidrológica com o J2000/JAMS, descritos no item 4.2.2.2 

dessa Tese.    

Tabela 4: Parâmetros das propriedades físicas da bacia para entrada no modelo J2000/JAMS 

SOLO COBERTURA VEGETAL HIDROGEOLOGIA 
Profundidade [m] Albedo [%] Capacidade de 

armazenamento do aquífero 
[mm] 

Condutividade hidráulica 
[m/d] 

Índice de área foliar  
[-] 

Capacidade de ar [mm] Crescimento efetivo [m] Coeficiente de 
armazenamento [d] Capacidade de campo [mm] Profundidade da raiz [dm] 

 

4.2.4.5. Calibração e validação do modelo J2000/JAMS na área 

de estudo 

A calibração do modelo J2000/JAMS para microbacia do córrego Cavalheiro foi 

realizada aplicando o método manual de tentativa e erro de ajuste dos parâmetros, 

utilizando dados regionalizados de vazão diária conforme descrito no item 4.2.2.3.  



78 
 

Para a avaliação do comportamento do modelo hidrológico e do seu 

desempenho para a estimativa da vazão foi realizado um teste de divisão de 

amostras (Split-sample test, em inglês) proposto por Klemes (1986), que consiste na 

divisão dos dados de vazão observada, parte para a comparação no período de 

calibração e parte para o período de validação do modelo calibrado. Para a 

microbacia do córrego Cavalheiro, os períodos selecionados foram de janeiro de 

2010 a dezembro de 2011 para a calibração e de janeiro de 2012 a dezembro de 

2012 para a validação. Para a atenuação do efeito de inicialização dos 

armazenamentos, um período de aquecimento de 3 anos de dados foi utilizado. Este 

período foi selecionado devido às análises realizadas por Machado et al. (2016). 

Para diminuir a subjetividade da comparação visual entre as curvas de vazão o 

desempenho do modelo foi testado por meio de três funções objetivo: (1) coeficiente 

de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE – Equação 51); (2) porcentagem de viés 

(PBIAS – Equação 52) e (3) raiz do erro quadrático médio (RMSE – Equação 53).  

O coeficiente de eficiência NSE foi proposto por Nash e Sutcliffe em 1970 e, 

por isso, é conhecido pelo nome de seus autores. Este coeficiente vem sendo 

amplamente utilizado na avaliação estatística do desempenho de modelos 

hidrológicos (ALE et al., 2012). O coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE) é descrito pela 

Equação 11, na qual 𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠 é vazão observada, 𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚 a vazão simulada e a média da 

vazão observada é 𝑌𝑖
𝑚𝑒𝑑(MORIASI et al., 2007). 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ [𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚]²𝑛

𝑖

∑ [𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠−𝑌𝑖

𝑚𝑒𝑑]²𝑛
𝑖

    (51) 

O NSE varia entre -∞ a 1. Uma eficiência menor que 0 indica que a média é um 

melhor preditor do que o modelo, e uma eficiência ótima tem o valor de 1 (GUPTA et 

al., 1999).  

A porcentagem de viés (PBIAS) mede a tendência dos dados simulados em 

serem menores ou maiores do que os dados observados (GUPTA et al., 1999). O 

seu valor ótimo é 0, com valores baixos indicando uma simulação acurada 

(MORIASI et al., 2007). A equação do PBIAS é descrita pela Equação 52. 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 = [
∑ (𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚−𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠𝑛

𝑖=1

] ∗ 100       [%]     (52) 



79 
 

Valores positivos de PBIAS indicam que o modelo está superestimando os 

valores de vazão, enquanto que valores negativos indicam que o modelo subestima 

esses valores. 

Uma avaliação proposta por Moriasi et al. (2007) determinou diretrizes para 

avaliação dos modelos hidrológicos distribuindo os valores dos coeficientes NSE e 

PBIAS em quatro categorias (insatisfatório, satisfatório, bom e muito bom), conforme 

Tabela 5. 

Tabela 5: Avaliação do desempenho de modelos a partir dos coeficientes NSE e PBIAS. Fonte 
Moriasi et al. (2007). 

Avaliação do 
desempenho 

NSE PBIAS (%) 

Muito Bom 0,75<NSE<1,00 PBIAS<±10 

Bom 0,65<NSE≤0,75 ±10<PBIAS<±15 

Satisfatório 0,50<NSE≤0,65 ±15<PBIAS<±25 

Insatisfatório NSE≤0,50 PBIAS>±25 

Estes coeficientes analisam a concordância do modelo com o escoamento 

superficial observado nas áreas de estudo. Para análise do volume escoado, foi 

utilizado o valor da raiz do erro quadrático médio (RMSE), por meio da Equação 53. 

A raiz do erro quadrático médio (RMSE) é uma medida bem aceita do erro absoluto 

das predições dos modelos (HARMEL; SMITH, 2007). O menor valor de RMSE 

indica o melhor ajuste dos valores simulados com os valores observados. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = [𝑛−1 ∑ (𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚 − 𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠)²𝑛
𝑖=1 ] 0,5          [

𝑚3

𝑠
]        (53) 

4.2.4.6. Simulação hidrológica dos cenários de uso do solo 

Após a calibração e validação do modelo, os cenários de uso do solo, 

apresentados no item 4.2.3, foram simulados na base diária, utilizando-se os dados 

climatológicos e precipitação do período entre janeiro de 2006 e dezembro de 2014.  

Os valores diários de vazão e evapotranspiração obtidos foram transformados 

em média anuais. As variáveis hidrológicas foram interpretadas em termos do 

balanço hídrico anual para cada situação representada. Assim, foram obtidos os 

valores do armazenamento de água no solo, utilizando-se a Equação 53, 

considerando a microbacia do córrego Cavalheiro como o volume de controle. 
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∆𝑆 =  𝑃 − 𝐸𝑇𝑃𝑅 − 𝑄  [𝑚𝑚]          (54) 

na qual ∆S é ao variação do armazenamento de água retido no solo, P é o 

volume precipitado no período, 𝐸𝑇𝑃𝑅 é o volume da evapotranspiração real calculada 

pelo modelo e Q é a vazão anual calculada pelo modelo.  

4.2.4.7. Inferência estatística 

Para se determinar o quanto que a variabilidade entre os resultados da 

simulação para os cenários é significativa a ponto de se considerar um real efeito da 

mudança do uso do solo da microbacia nas variáveis hidrológicas simuladas (vazão, 

vazão de base, evapotranspiração e interceptação), foram realizadas análises de 

variância, uma vez que se pode considerar que toda variação pode ser medida 

através do desvio em relação à média (SOKAL; ROHLF, 1981). 

A análise escolhida para o teste da hipótese nula de igualdade entre as 

médias, considerando todos os cenários ao mesmo tempo, foi o Teste não 

paramétrico de Friedman, utilizado para 3 ou mais grupos de análise dependentes 

(pareados) (SOKAL; ROHLF, 1981). A análise foi feita para o período compreendido 

entre os anos de 2006 e 2014. No caso do presente estudo, cada um dos cenários 

foi considerado como um bloco experimental diferente, sendo testada a diferença 

entre os blocos ano a ano (teste paramétrico).  

Caso houvesse a rejeição da hipótese nula, sendo considerado, portanto, que 

houve diferença significativa (p < 5%) entre os dados simulados para os cenários de 

uso e ocupação do solo, era aplicada uma nova inferência estatística, dessa vez 

analisando-se a variância entre pares de cenário (análise de 2 a 2) por meio de dois 

testes: Teste T e Teste de Wilcoxon Signed Rank. 

As análises foram realizadas por meio do software EXSTAT (sigla em inglês 

para calculadora estatística de Excel) (PEIXOTO; MONTANHER, 2013), um software 

de uso livre distribuído pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 

São Paulo (IME/USP). 
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4.2.5. Análise de Decisão Multicritério (MCDA) 

O método de análise de decisão multicritério (MCDA, sigla em inglês) foi 

aplicado na avaliação dos cenários de uso do solo, utilizando-se a metodologia de 

Fontana et al. (2013), que implementaram o conceito de serviço ecossistêmicos no 

MCDA.  

Com base nos resultados da revisão da literatura, análise de políticas 

públicas, caracterização ambiental da área de estudo e simulações hidrológicas, foi 

decidido estudar três serviços de ecossistemas (SE) como critérios: Suporte à 

biodiversidade; Regulação do regime hidrológico; e valor estético da paisagem. Além 

dos SE, o critério Produtividade Primeiro foi adicionado à análise. Para avaliar o SE 

de forma abrangente, foi selecionado um conjunto de indicadores para cada critério, 

conforme detalhado a seguir.  

Foram atribuídos pesos para cada critério selecionado, indicando o grau de 

prioridade de cada critério para a administração municipal e na tomada de decisão 

sobre o uso do solo na microbacia do Córrego Cavalheiro. No método MCDA, todos 

os fatores têm seu impacto interno reclassificado para uma escala comum, de modo 

que é necessário determinar o impacto relativo de cada critério no problema, 

atribuindo-se peso (WANG et al., 2009). Para tanto, foi utilizado o método de 

entrevistas por sondagem de opinião, na qual um questionário estruturado com 

perguntas pré-fixadas foi utilizado (Anexo C), e cada resposta exprimiu a opinião do 

entrevistado sobre qual critério seria mais importante, com a pergunta "Na sua 

opinião, quanto mais importante é o critério A em comparação ao critério B para a 

paisagem de Analândia?". Os dados obtidos foram quantificados e tratados pelo 

método quantitativo de análise chamado de ponderação codificada, adaptada do 

processo de hierarquia analítica (AHP, sigla em inglês) (SAATY, 1980), conforme 

descrito a seguir. 

 Valor 1 – Igual importância: Dois critérios são igualmente importantes 

para a administração municipal de Analândia e para a tomada de 

decisão; 

 Valor 2 – Importância moderada: A experiência e o julgamento 

favorecem levemente um critério sobre outro; 
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 Valor 4 – Forte importância: a experiência e o julgamento favorecem 

fortemente um critério sobre outro. 

Os julgamentos individuais de cada tomador de decisão foram agregados em 

uma única matriz de julgamento representativa para todo o grupo, usando o método 

de ponderação de ordem de classificação AHP. Os pesos foram calculados usando 

uma escala derivada da matriz criada. 

Para a amostragem dos entrevistados, a população de Analândia/SP foi 

estratificada para que a amostra estivesse no grupo daquelas pessoas que tem 

influência sobre a tomada decisão do manejo do uso do solo da microbacia do 

Córrego Cavalheiro. Este grupo foi composto de quatro categorias: Agricultor, 

Governo Municipal, Recreação e Turismo (Tabela 6). A seguir foi realizada sobre a 

população estratificada a amostragem não aleatória. Segundo Bêrni (2002), este tipo 

de amostragem pode ser a mais adequada quando o pesquisador já tem razoável 

conhecimento sobre uma pequena população e pode selecionar casos 

representativos, que foi considerado o caso do presente estudo. Entretanto, o 

pesquisador perde rigor quantitativo e não pode fazer extrapolações dos seus 

resultados para outras populações (BÊRNI, 2002), o qual não foi o intuito da 

presente pesquisa. A amostragem não aleatória selecionada foi a amostragem de 

conveniência, na qual o pesquisador seleciona entrevistados por meio de indicações 

de novos elementos a entrevistar (BÊRNI, 2002).  

Foram entrevistados 14 tomadores de decisão envolvidos em decisões de 

gestão do uso do solo em Analândia/SP. Na Tabela 6 são mostrados o número de 

tomadores de decisão por categoria. Cada entrevistado poderia integrar mais de 

uma categoria, uma vez que esta é a característica da população de Analândia/SP.  

Tabela 6: Categorias dos tomadores de decisão entrevistados no estudo 

Categoria Descrição 
Quantidade de 

tomadores de decisão 

Agricultor Proprietários rurais 3 

Governo municipal 
Responsáveis pelo meio ambiente, 
agricultura, administração geral, 
saúde, esgoto e água 8 

Recreação Categoria não motorizada 1 

Turismo 
Gerentes de hotelaria e atrações 
turísticas 6 
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4.2.5.1. Critério de suporte à biodiversidade 

Seguindo o padrão adotado por Gagné et al. (2015) para simplificar a análise 

da biodiversidade, foi escolhido um indicador que poderia ser usado para situações 

em que não se dispõem de informações específicas de espécies e somente dados 

espaciais de uso do solo estão disponíveis. Isso pode ser visto como um ponto de 

partida para a conservação que pode ser melhor elaborado se surgirem dados 

detalhados sobre biodiversidade, conforme descrito no item 5.8. 

Supondo que os fragmentos de habitats conectados por corredores retêm 

mais espécies de plantas nativas do que os fragmentos isolados (DAMSCHEN et al., 

2006) e que as práticas atuais de agricultura fragmentam a paisagem, isolando as 

populações de espécies selvagens em unidades vegetais menores que são mais 

vulneráveis à extirpação (SCHERR; MCNEELY, 2007), o suporte à biodiversidade 

entre os cenários foi classificado utilizando o índice de conexão do software 

Fragstat, testando a conexão entre os fragmentos de vegetação nativa para cada 

cenário de uso do solo. 

A área de estudo tem áreas significativas de fragmentos de matas ciliares mal 

ou não conectadas. Para aumentar o apoio à biodiversidade das florestas ripárias, 

nos cenários de uso do solo foram propostas conexões entre os fragmentos com 

diferentes larguras de corredores. Os Cenários 3, 4, e 5 sugeriram corredores de 30 

m de largura, seguindo o Código Florestal Brasileiro, e os Cenários 6 a 8 sugeriram 

corredores de 100 m de largura de cada lado dos córregos, seguindo a orientação 

descrita por Metzger (2010), para o Bioma do Cerrado. 

O índice de conexão usado para indicar o suporte de biodiversidade para 

cada cenário é definido como uma porcentagem da conexão máxima possível, dado 

o número de fragmentos. Este índice é calculado por meio da Equação 55. 

𝐶𝑂𝑁𝑁𝐸𝐶𝑇 = [
∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘

𝑛
𝑗=𝑘

𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

2

] (100)     (55) 

na qual cijk é a junção entre o fragmento j e k (0 = não unido, 1 = unido) da 

classe de uso do solo escolhida para a análise (i), com base numa distância de 

limiar especificada pelo utilizador, que foi assumida como 100; e ni é o número de 
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fragmentos na paisagem da classe escolhida para a análise. De acordo com 

Sleeman et al. (2005), a porcentagem de conexão não é significativamente diferente 

entre as categorias de fragmentação usando diferentes distâncias de limiares 

A conexão é igual a 0 quando a classe focal consiste em um único fragmento 

ou nenhum dos fragmentos de vegetação nativa estão conectados, e a conexão é 

igual a 100 quando todos os fragmentos de classe de vegetação nativa estão 

conectados. 

4.2.5.2. Critério regulação do regime hidrológico 

A regulação do regime hidrológico é uma função dos componentes de 

armazenamento e retenção da bacia hidrográfica. O valor da regulação do fluxo de 

água pelos ecossistemas geralmente não é realizado in situ, mas pode ser 

transferido espacialmente através dos rios para outro local fora das bacias 

hidrográficas onde as condições são mais adequadas para o monitoramento (GUO 

et al., 2000). Isto porque a capacidade de uma bacia de regular os fluxos em seus 

rios está diretamente relacionada ao volume de água que é retida ou armazenada no 

solo e nos aquíferos subjacentes (EGOH et al., 2008; ONAINDIA et al., 2013). 

De acordo com Egoh et al. (2008), a contribuição da água subterrânea para a 

vazão do rio é a medida mais direta da função de regulação do regime hidrológico 

de uma bacia hidrográfica. A contribuição da água subterrânea para o volume 

escoado para cada cenário foi calculada a partir dos resultados apresentados pelo 

modelo hidrológico J2000/JAMS. Isso foi possível porque o modelo J2000/JAMS 

divide a saída de água do sistema em quatro escoamentos: Escoamento superficial, 

interfluxo lateral superior, interfluxo lateral inferior e escoamento de base. 

4.2.5.3. Critério de valor estético da paisagem 

A área de pesquisa sobre serviços ecossistêmicos culturais relaciona-se a 

questões importantes no planejamento e projeto ambiental, incluindo, por exemplo, a 

avaliação da paisagem visual, o fornecimento de vegetação e parques nas cidades e 

questões de manejo e recreação (ULRICH, 1983). No planejamento tradicional do 

uso do solo, a ênfase tem sido na medição e mapeamento de características 

objetivas da paisagem com base em dados fisicamente ou remotamente detectados, 

enquanto relativamente poucos recursos foram dedicados para a avaliação cultural 
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das paisagens, incluindo percepções humanas e valores de paisagens (BROWN, 

2004) 

O valor estético da paisagem foi avaliado pelo indicador de beleza cênica. A 

beleza cênica foi valorada qualitativamente através de entrevistas com os tomadores 

de decisão do município de Analândia/SP (Tabela 6). Foram realizados 

experimentos de imagem para avaliar as reações dos respondentes a 4 figuras de 

paisagens. Os 14 tomadores de decisão da paisagem de Analândia entrevistados 

foram convidados a colocar as Figuras 18 a 21 em ordem de beleza, e justificar suas 

opções. As quatro figuras da paisagem foram selecionadas por conterem os 

aspectos reais da paisagem de Analândia.  

Os cenários foram então avaliados para a estética da paisagem. Aqueles com 

maiores áreas com a paisagem escolhida para a beleza cênica receberam notas 

mais elevadas do que os outros cenários. 

 

Figura 18: Paisagem natural em Analândia/SP. Figura 19: Paisagem de pastagem 

  
Fonte: Revista Bem Você, 2017 
 
 

Fonte:Sampaio e Romero (2017) 

Figura 20: Plantação de eucalipto Figura 21: Plantação de cana-de-açúcar 

  
Fonte: Karpuk (2017) Fonte: Canavial Fazenda Santa Sofia (2017) 
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4.2.5.4. Critério produtividade primária 

Este critério foi escolhido para introduzir o aparente tradeoff entre a proteção 

do ambiente e as atividades econômicas. De acordo com Tilman et al. (1997), 

acredita-se que a produtividade primária seja um bom substituto para as funções do 

ecossistema, na visão de capital.  

As áreas de produtividade na bacia do córrego Cavalheiro são representadas 

por pastagem, cana-de-açúcar e plantio de eucalipto. Para cada cenário, a soma 

dessas áreas foi calculada e descrita como áreas de produtividade primária. 

4.2.5.5. Avaliação do MCDA  

Para a análise multicritério foi escolhido o método PROMETHEE II 

(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations), que oferece 

uma ordenação completa de alternativas por comparação par a par das alternativas 

de cada critério (LEENEER; PASTIJN, 2002).  

No método PROMETHEE II, uma estrutura de preferências escolhida leva a 

indicadores de preferência Pj(a, b), para o critério jth, que depende da diferença de 

avaliação do cenário “a” e do cenário “b” para este critério. Se “a” é melhor que “b” 

então Pj(a, b) > 0, senão Pj(a, b) = 0. Usando os pesos wj atribuídos a cada critério 

(no qual ∑ wj = 1), pode-se determinar o indicador agregado de preferência da 

comparação entre os cenários a e b, como segue nas equações 56 a 58: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜(+) = ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 . 𝐹𝑗(𝑎, 𝑏)     (56) 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (−) = ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 . 𝐹𝑗(𝑏, 𝑎)     (57) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑎) = 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑏𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (+) − 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (−) (58) 

na qual, Fj(a, b) é a função de preferência que assume valor entre 0 e 1, 

conforme Quadro 3.  

Portanto, o método PROMETHEE II requer: i) uma matriz de desempenho 

para cada cenário; ii) os pesos para cada critério; e iii) uma função de preferência 

para cada critério, que define a relação entre pares de alternativas (preferência, 

indiferença e incomparabilidade) (BRANS et al., 1986). 
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O cálculo foi realizado com o software Visual PROMETHEE, versão 1.4 

(MARESCHAL, 2013), que inclui várias saídas gráficas para visualizar os resultados. 

 
Quadro 3: Função de preferência para cada critério, que define a relação entre pares de alternativas 
(preferência, indiferença e incomparabilidade).  
Fonte: Morais e Almeida, 2006. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

  



89 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. PROPRIEDADES RURAIS INSERIDAS NA MICROBACIA DO 

CÓRREGO CAVALHEIRO 

 

Ao todo 8 propriedades rurais estão total ou parcialmente inseridas na 

microbacia, conforme apresentado na Figura 22. Para essa análise desconsiderou-

se as propriedades que possuíam menos de 6 ha dentro da microbacia. Este talvez 

seja o grande desafio para a proteção dos recursos hídricos, já que os limites de 

propriedades e mesmo os limites administrativos dos municípios não seguem os 

limites naturais das bacias hidrográficas, dificultando o planejamento integrado 

destas unidades. 

Dos imóveis rurais inseridos na bacia, 3 (37,5%) são menores que 4 módulos 

fiscais de Analândia/SP (menores do que 72 ha), caracterizando-se como pequena 

propriedade rural pelo novo Código Florestal (BRASIL, 2012). Em área, apenas 

5,2% da MCC (aproximadamente 51 ha) é ocupada por pequenas propriedades 

rurais. Este valor em área correspondente às pequenas propriedades rurais na 

microbacia do córrego Cavalheiro destoa do restante do país, uma vez 92% das 

propriedades brasileiras ou 30% do total de áreas ocupadas por propriedades rurais 

no Brasil são menores do que 4 módulos rurais (SAE, 2013). 

O espaço sem delimitação de imóveis rurais no mapa da Figura 22 da bacia do 

córrego Cavalheiro faz parte da área urbanizada do município de Analândia/SP.  
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Figura 22: Imóveis rurais inseridas na bacia hidrográfica do córrego Cavalheiro 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.2. ANÁLISE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS PARA A ÁREA DE 

ESTUDO 

 

Para a comparação entre os regimes de precipitações dos últimos anos na 

microbacia do córrego Cavalheiro (2009-2014), foi elaborado o histograma 

apresentado na Figura 23.  

Figura 23: Histograma de precipitações de Analândia/SP, período 2009-2014. Os números indicam as 
médias mensais para o período analisado. Os dados de 2014 são até o mês de agosto 

 
Fonte: Elaboração própria 

Pode-se perceber pelo histograma que os meses do primeiro semestre de 

2014, com exceção de março, tiveram precipitações abaixo da média mensal para o 

período analisado. A precipitação do mês de janeiro de 2014 (57 mm) foi a segunda 

menor precipitação registrada para este mês, considerando todo o período de 

registros do DAEE (1937-2014), só perdendo para a precipitação registrada em 

jan/1971 (54,1 mm). Só para comparação, no mês de janeiro do ano mais seco do 

período analisado, 1963, foram registrados 71,4 mm de precipitação.  

Os dados registrados no pluviômetro do DAEE mostram forte correlação entre 

as precipitações totais mensais da estação automática do INMET, conforme 

apresentado no gráfico da Figura 24.  
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Figura 24: Correlação linear das precipitações totais mensais da estação automática 
do INMET em São Carlos e o pluviômetro do DAEE em Analândia. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.3. DADOS PRIMÁRIOS DE SOLO OBTIDOS NA MICROBACIA DO 

CÓRREGO CAVALHEIRO 

 

As curvas granulométricas geradas para as 3 profundidades de cada um dos 3 

pontos amostrados na bacia são apresentadas no Anexo A. Com as frações 

determinadas para areia, silte e argila foi possível definir a textura dos solos. Para 

esta determinação foi utilizada a classificação de subgrupamento textural (SANTOS, 

2012). 

A Tabela 7 apresenta o resultado do subgrupamento das classes de textura 

para os três pontos amostrados na bacia segundo as profundidades 50,100 e 200 

cm. 

Tabela 7: Subgrupamento de classes texturais obtidas nos três pontos amostrados na bacia do 
Córrego Cavalheiro 

Local  
Profundidade (cm) 

50 100 200 

P1 Média arenosa Muito arenosa Muito arenosa 

P2 Média arenosa Média argilosa Média arenosa 

P3 Muito arenosa Muito arenosa Muito arenosa 

 
O subgrupamento de textura média arenosa compreende a classe textural 

franco arenosa com mais de 520g/kg de areia, o subgrupamento muito arenosa 

compreende a classe textural areia e o subgrupamento média argilosa compreende 

y = 0,807x + 16,643 
R² = 0,7811 
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a classe textural franco argiloarenosa (SANTOS et al., 2012). Esta classificação foi 

necessária para o cálculo da condutividade hidráulica, parâmetro do solo exigido 

para a construção do modelo hidrológico. 

Na Tabela 8 são apresentadas as condutividades hidráulicas determinadas 

para cada tipo de solo na microbacia do córrego Cavalheiro. 

Tabela 8: Condutividade hidráulica determinada para os solos da área de estudo 

Tipo de solo K (cm/s) 

LV-2 0,0067 

RL+NV 0,0019 

LV-6 + FFC 0,0152 

RQ 0,0545 

PVA 0,0163 

 

As curvas de retenção obtidas para os três pontos da microbacia são mostradas na 

Figura 25. 

 

Figura 25. Curva de retenção da bacia do Córrego Cavalheiro 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com as curvas de retenção, foi possível determinar a capacidade de campo e 

o ponto de murcha permanente os quais são considerados como os limites máximo 

e mínimo de água disponível no solo. Esta análise foi importante para balizar a 

calibração manual do modelo hidrológico. 
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O potencial de água no solo resulta de duas componentes principais: o 

potencial matricial, que se acentua à medida que o solo vai se tornando mais seco e 

é o resultante da adsorção e da capilaridade na matriz do solo; e o potencial 

gravitacional resultante da ação do campo gravitacional na terra e se evidencia 

quando a agua esta livre no solo gerando a percolação (Gonçalves, 1994).   

O solo estará em capacidade de campo, quando o potencial matricial equilibra 

o potencial gerado pelo campo gravitacional; neste ponto o fluxo cessa. Geralmente 

o potencial pode ser de -10 kPa ou -33 kPa; porém para este estudo a capacidade 

de campo foi calculada para um potencial matricial de -10 kPa a partir do ensaio de 

placa de sucção . Por outro lado, o ponto de murcha permanente corresponde a um 

potencial matricial de -1500 kPa e foi calculado a partir do ensaio de papel filtro. Na 

Tabela 9 são apresentados os resultados obtidos; estes variam entre 0,088 – 0,268 

cm3cm-3 e 0,051 – 0,189 cm3cm-3, valores correspondentes à capacidade de campo 

e ponto de murcha permanente respectivamente.  

Tabela 9. Capacidade de Campo e ponto de Murcha permanente para os solos analisados. 

PONTO 
TIPO DE 

SOLO 

Teor de 

umidade a 

10kPa (cm
3
cm

-3
) 

 Capacidade de 

Campo 

Máxima 

Capacidade de 

Armazenamento 

(mm) 

Teor de 

umidade a 

1500kPa 

(cm
3
cm

-3
) Ponto 

de murcha 

Mínima 

Capacidade de 

Armazenamento 

Capacidade de 

ar (mm) 

P1 – 50cm LVA 0,268 133,911 0,189 94,500 

P1 – 100cm LVA 0,170 169,600 0,076 76,000 

P2 – 40cm LVA 0,190 75,874 0,131 52,400 

P2 – 100cm LVA 0,193 192,827 0,134 134,000 

P2 - 190cm LVA 0,179 340,557 0,115 218,500 

P3 - 35cm LVA 0,130 45,394 0,088 30,800 

P3 – 100cm LVA 0,088 88,442 0,051 51,000 

P3 – 220cm LVA 0,100 220,453 0,058 127,600 

Media 0,165 158,382 0,105 98,100 

Fonte: Elaboração própria 

As variações são dependentes tanto das caraterísticas granulométricas do 

solo, quanto da profundidade do solo. 

5.4. VAZÃO REGIONALIZADA PARA A MICROBACIA DO CÓRREGO 

CAVALHEIRO 

 

As vazões obtidas para as oito campanhas de medição de vazão são 

mostradas na Tabela 10. Por serem medições mensais de vazão, pode-se notar que 
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as vazões obtidas são vazões de base. Para o presente estudo as medições foram 

consideradas suficientes, uma vez que as vazões mínimas foram priorizadas para o 

estudo da disponibilidade hídrica na microbacia. 

Tabela 10: Vazões medidas nos dois pontos analisados: a) estação fluviométrica do DAEE no rio 
Corumbataí, e b) exutório da bacia do córrego Cavalheiro 

Data 
Rio Corumbataí Córrego Cavalheiro 

QB/QA 
Vazão medida PA (m³/s) Vazão medida PB (m³/s) 

22/08/2014 0,33 0,067 0,20 

28/09/2014 0,43 0,081 0,19 

02/11/2014 0,36 0,066 0,18 

21/11/2014 0,39 0,076 0,19 

12/12/2014 0,41 0,094 0,23 

23/01/2015 0,40 0,087 0,22 

26/03/2015 0,60 0,131 0,22 

03/06/2015 0,49 0,100 0,20 

Média 0,20±0,02 

As vazões medidas revelam que o valor da relação de áreas entre as duas 

bacias (0,17), está bem próxima da relação média entre as vazões medidas no 

córrego Cavalheiro (Qb) e as medidas no rio Corumbataí (Qa) que foi de 0,20±0,02. 

Assim, foi utilizado um fator de correção n=0,88 na equação de regionalização de 

vazão, conforme Equação 59. 

𝑄𝐵 = 𝑄𝐴. (0,17)0,88    (59) 

 

5.5. CENÁRIOS DE USO DO SOLO 

 

A combinação das seis alternativas dos dois critérios (APP e RL) deu origem a 

nove cenários de uso e ocupação do solo, apresentados em forma de matriz na 

Figura 26, na qual as linhas representam o critério APP e as colunas representam o 

critério RL. 



96 
 

Figura 26: Cenários de uso e ocupação do solo construídos com o cruzamento dos critérios APP 
e RL, descritos nas linhas e colunas, respectivamente. 

 
Fonte: Elaboração própria 

.
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A Tabela 11 mostra as porcentagens em área de cada classe de uso do 

solo para os cenários. Os critérios considerados para a construção dos cenários 

impuseram aumento da cobertura florestal na APP. No caso do critério APP1 

este aumento foi de 55,6 ha em relação à situação atual da APP. Já o critério 

APP2 aumentou em três vezes a área de florestas ripárias. Para os critérios de 

RL, o aumento da cobertura florestal proporcionado foi de apenas 34,3 ha para o 

critério RL2, valor menor do que o acréscimo proporcionado pelo critério de 

APP1. No critério RL1 a vegetação nativa teve um decréscimo equivalente a 

quase metade (1,8 vezes menor) da sua área original para o plantio de eucalipto.  

 

Tabela 11: Diferenças de porcentagem em área para cada classe de uso do solo 
dos diferentes cenários construídos 
Classe de 
uso do solo 

Cenário 
0 

Cenário 
1 

Cenário 
2 

Cenário 
3 

Cenário 
4 

Cenário 
5 

Cenário 
6 

Cenário 
7 

Cenário 
8 

Pasto 31,0% 30,9% 29,7% 27,7% 26,4% 26,3% 17,9% 17,4% 17,4% 

Mata 24,5% 17,5% 28,2% 30,0% 24,1% 33,7% 49,7% 42,3% 51,8% 

Cultura 
anual 19,9% 17,7% 17,8% 19,3% 17,1% 17,2% 15,6% 13,9% 14,0% 

Eucalipto 11,0% 20,5% 11,0% 10,6% 20,2% 10,5% 8,0% 17,6% 7,9% 

Área 
urbanizada 9,7% 9,7% 9,7% 9,1% 9,1% 9,1% 6,9% 6,9% 6,8% 

Solo 
exposto 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 1,7% 1,6% 1,7% 

Campo 
úmido 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

 

As propriedades rurais inseridas na microbacia do córrego Cavalheiro não 

necessitariam de restauração de RL, se para o cálculo da RL fosse incluído o 

cômputo da APP, uma vez que todas atenderiam o Código Florestal apenas com 

a restauração e preservação da APP. Por exemplo, a propriedade número dois 

(Figura 2), necessitaria restaurar uma área de RL proporcional igual a 15,68 ha 

para atingir uma área de 42,38 ha – o que equivale a 20 % da área da 

propriedade inserida na microbacia –, porém, apenas com a área já preservada 

somada à restauração do déficit de APP, esta propriedade já teria uma área de 

53,9 ha coberta com vegetação nativa. 

Nos três últimos cenários (6, 7 e 8) a taxa de restauração florestal ficou 

entre 20 e 25% da área total da microbacia, taxas alinhadas com as iniciativas 

internacionais de restauração florestal, que consideram como limite mínimo a 
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taxa de 17% de aumento da cobertura florestal para a conservação da 

biodiversidade de hotspots (CBD, 2010).  

A microbacia do córrego Cavalheiro já possuía em 2010 25% de sua área 

coberta por vegetação nativa, próximo da proporção sugerida por Banks-Leite et 

al. (2014) que relatam que a manutenção de aproximadamente 30% do habitat 

nativo é necessário para preservar a integridade das comunidades de 

vertebrados dentro de cada paisagem. 

Entretanto, como é comum nas áreas rurais do estado de São Paulo, o 

habitat se encontra fragmentado na área de estudo. Assim, a proposta para os 

cenários 6, 7 e 8 foi testar o impacto do aumento da cobertura florestal para 

conectar os fragmentos com corredores ecológicos com 100 m de cada lado dos 

córregos, largura necessária para o fluxo de mamíferos, conforme sugerido por 

Metzger (2010). 

 

5.6. MODELAGEM HIDROLÓGICA 

5.6.1. Desempenho do modelo J2000/JAMS 

 

Na Tabela 12 são mostrados os valores dos parâmetros calibrados para o 

modelo J2000/JAMS na microbacia do córrego Cavalheiro. A qualidade da 

calibração e validação do modelo foi primeiramente analisada com base na 

análise visual das curvas de vazão observada e simulada pelo modelo. Os picos, 

subidas e recessões do hidrograma foram devidamente representados, conforme 

hidrogramas da Figura 27. No anexo B encontra-se o hidrograma completo para 

todo o período de aquecimento, calibração e validação do modelo. 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Tabela 12: Valores dos parâmetros de processo do modelo após a calibração 

Parâmetro Símbolo Un Inicial Calibrado 

Multiplicador da Capacidade de Campo MFc [-] 4,7 4,65 

Multiplicador da Capacidade de Ar MAc [-] 1,5 1,95 

Fração de preenchimento do reservatório RG1 InitRG1 [-] 0,96 0,59 

Fração de preenchimento do reservatório RG2 InitRG2 [-] 0,10 0,79 

Parâmetro α para a fórmula de Angstrom α [-] 0,25 0,25 

Parâmetro β para fórmula de Angstrom β [-] 0,50 0,50 

Capacidade máxima de armazenamento da 
interceptação por m² de área foliar α, rain Mm 4,4 10,0 

Máxima capacidade do reservatório superficial de água MaxDPS mm 250 400 

Fator de redução polinomial da ETPpot PolRed [-] 0 0,0 

Fator de redução linear da ETPpot LinRed [-] 1 0,45 

Capacidade máxima de infiltração no verão 
MaxInf 

Summer mm 150 165 

Capacidade máxima de infiltração no inverno 
MaxInf 
Winter [-] 200 350 

Capacidade relativa de infiltração para áreas com 
impermeabilização maiores que 80% GT80 [-] 0,25 0,25 

Capacidade relativa de infiltração para áreas com 
impermeabilização menores que 80% LT80 [-] 0,6 0,41 

Coeficiente de calibração para distribuição da infiltração 
entre LPS e MPS 

DistMPSLP
S [-] 0,28 5,5 

Coeficiente de difusão do LPS para o MPS no final de 
um passo de tempo DiffLPS [-] 0,25 2,0 

Coeficiente de definição da saída do LPS OutLPS [-] 0,06 12 

Capacidade máxima de percolação Max Perc mm 40 27 

Coeficiente de distribuição entre interfluxo e percolação LatVertLPS [-] 0,8 1,7 

Coeficiente de retenção do escoamento superficial ConcRD1 [-] 1,0 0,9 

Coeficiente de retenção do interfluxo lateral ConcRD2 [-] 30 47 

Coeficiente de distribuição entre os reservatórios RG1 e 
RG2 

RG1RG2dis
t [-] 0,95 2,0 

Fator de dinâmica do escoamento RG1 RG1Fact [-] 1,5 1,39 

Fator de dinâmica do escoamento RG2 RG2Fact [-] 1,2 1,64 

Fator para a definição de capilaridade CapRise [-] 0 0,0 

Tempo de concentração do escoamento RouteTA [h] 25 30 
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Figura 27: Gráficos de comparação entre a vazão observada do córrego Cavalheiro (linha 
vermelha) e a vazão simulada pelo modelo J2000/JAMS (linha tracejada preta) nos períodos 
a) de calibração e b) de validação 

 
Fonte: Elaboração própria 

Pode-se perceber pelas curvas de permanência da Figura 25 que os picos 

dos grandes eventos de chuva foram subestimados pelo modelo. Entretanto, as 

ascensões e recessões do hidrograma foram satisfatoriamente representadas, 

conforme mostram os hidrogramas da Figura 27. Os valores de vazão na 

estiagem ficaram bem próximos das vazões observadas, o que garante uma 

adequada estimativa do escoamento de base. 

 

 



101 
 

Figura 28: Curvas de permanência para a comparação entre a vazão observada do córrego 
Cavalheiro (linha vermelha) e a vazão simulada pelo modelo J2000/JAMS (linha tracejada 
preta) nos períodos a) de calibração e b) de validação 

 
Elaboração própria 

A análise estatística da calibração e validação do modelo J2000/JAMS para 

a microbacia do córrego Cavalheiro é mostrada na Tabela 13. Segundo 

Sorooshian e Gupta (1995), uma das desvantagens da calibração manual é a 

ausência de certeza se o melhor ajuste já foi alcançado, para que o processo 

seja encerrado. Por isso, a calibração para ambas as áreas de estudo foi 
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realizada até que se chegou a um valor do coeficiente NSE maior que 0,75 e 

PBIAS < ±10, pois com estes valores o modelo já é considerado muito bom pelo 

guia de avaliação de modelo proposto por Moriasi et al. (2007). 

 

Tabela 13: Valores obtidos para a avaliação estatística dos períodos de calibração e validação da 
microbacia do Córrego Cavalheiro. 

Período 
Calibração Validação 

jan/2010-dez/2011 jan/2012-dez/2012 

NSE 0,76 0,56 

PBIAS (%) -3,33 0,90 

RMSE (m³/s) 0,02 0,03 

Baseando-se no guia de avaliação de modelo proposto por Moriasi et 

al. (2007), para os valores de NSE e PBIAS, o desempenho do modelo 

J2000/JAMS foi considerado “muito bom” para o período de calibração. Para o 

período de validação o desempenho foi considerado “satisfatório”. Este 

desempenho satisfatório do modelo pode ser explicado pelo período de apenas 

um ano selecionado para a calibração do modelo, uma vez que os dados não 

permitiram a escolha de um período maior devido ao método de regionalização 

de vazão adotado.  

O desempenho satisfatório foi apenas verificado pelo valor do NSE. A 

maior desvantagem deste coeficiente está no fato de que a diferença entre os 

valores observados e previstos é elevada ao quadrado, o que superestima os 

picos do hidrograma enquanto os baixos valores são negligenciados (LEGATES; 

McCABE, 1999). O modelo J2000/JAMS subestimou as vazões de pico de 

grandes eventos de chuva, uma razão para isso, citada por Spruill et al. (2000), 

foi o efeito do ajuste das precipitações – tanto em tempo, quanto em 

magnitude –, regionalizadas a partir de estações climatológicas localizadas fora 

da área da microbacia.  

Ressalta-se que, devido à subestimação dos picos do hidrograma para os 

grandes eventos de chuva, o modelo não poderia ser utilizado para a predição 

de eventos de inundação/enchentes. Entretanto, o modelo pode ser utilizado 

para a gestão da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica e zoneamento 

hidrológico da microbacia, uma vez que os valores absolutos de vazão foram 
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corretamente simulados, conclusão baseada nos baixos valores obtidos para o 

erro absoluto, calculado com o RMSE (Tabela 13). 

5.6.2. Inferência estatística 

 

A hipótese nula de igualdade entre as médias para todas as variáveis 

hidrológicas dos cenários simulados foi rejeitada pelo Teste não paramétrico de 

Friedman (p=0%). Sendo assim, pode-se inferir que o efeito da mudança do uso 

e ocupação do solo nas variáveis hidrológicas foi estatisticamente significativo 

(p=0%). As médias anuais e erro padrão entre os dados das variáveis 

hidrológicas (deflúvio anual, vazão de base, evapotranspiração anual e 

interceptação anual) para os nove cenários no período compreendido entre os 

anos de 2006 e 2014, podem ser visualizadas nos gráficos da Figura 29. 

 

Figura 29: Médias anuais (período de 2006 a 2014) e erros padrões das variáveis 
hidrológicas para os cenários de uso e ocupação do solo simulados no modelo J2000/JAMS 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na segunda análise de inferência estatística foram comparados pares de 

cenários 2 a 2, para cada variável isoladamente. Apesar de ter havido 

semelhança entre médias na comparação de variáveis isoladas, como por 

exemplo, o deflúvio anual do cenário 3 foi estatisticamente semelhante ao 

deflúvio anual do cenário 4, não houve nenhum cenário que foi semelhante a 

outro em todas as variáveis, concomitantemente – a média anual da 
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evapotranspiração e interceptação do cenário 3 foi estatisticamente diferente 

(p<5%) da média anual dessas variáveis para o cenário 4. Este resultado 

demonstra a importância da tomada de decisão baseada na análise conjunta de 

todas as características da microbacia, por meio de modelos hidrológicos, uma 

vez que apesar da comparação entre os cenários 3 e 4, por exemplo, ter 

resultado em resultados estatisticamente diferentes para a interceptação e 

evapotranspiração na microbacia, os resultados da simulação para o deflúvio 

anual e escoamento de base foram estatisticamente semelhantes. 

A menor média anual de interceptação (569,35 ± 38,42 mm) e de 

evapotranspiração (711,50 ± 57,84 mm) do cenário 4 em relação ao cenário 3 

(interceptação igual a 602,79 ± 40,29 mm e evapotranspiração igual a 759,28 ± 

60,31 mm) pode ser explicada pela conversão de 57,6 ha de mata em eucalipto 

no cenário 4. No cálculo realizado pela equação de Penman Monteith no modelo 

J2000/JAMS (com parâmetros de literatura), a cultura de eucalipto teria menor 

evapotranspiração do que a vegetação nativa. A interceptação calculada 

também foi menor para o eucalipto em relação à vegetação nativa. Por isso, 

considera-se que a obtenção dos parâmetros do uso e ocupação do solo 

diretamente na área de estudo é relevante, uma vez que a confirmação dessa 

relação entre eucalipto e vegetação nativa é essencial para a tomada de decisão 

quanto ao impacto da introdução de espécies exóticas nas áreas de RL e APP, 

permitido pelo Código Florestal vigente (BRASIL, 2012). A obtenção dos 

parâmetros do uso e ocupação do solo em campo deverá ser considerada para 

trabalhos futuros. 

 

5.6.3. Balanço hídrico 

 

A distribuição das médias anuais (período de 2006 a 2014) das variáveis 

hidrológicas em termos de evapotranspiração, vazão e variação do 

armazenamento anual do solo para todos os cenários de uso e ocupação do solo 

são apresentados no gráfico da Figura 30. Para todos os cenários foi 

considerado o mesmo volume de precipitação média anual igual a 1509 mm, 

calculado pelo modelo por meio da regionalização dos dados pluviométricos.  
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Inferiu-se que os valores calculados para a variação do armazenamento 

anual do solo (ΔS), diferente de zero, estão de acordo com os valores obtidos 

pelo monitoramento dos níveis de lençol freático realizados em uma bacia piloto 

localizada na zona de afloramento do Sistema Aquífero Guarani (SAG), no 

município de Brotas/SP, próximo à área do presente estudo (WENDLAND et al., 

2015; LUCAS et al., 2012; MANZIONE et al., 2012; HOMOBONO; WENDLAND, 

2011; BARRETO et al., 2009; WENDLAND et al., 2007; MACHADO et al., 2016). 

Os estudos citados mostraram que somente após muitos anos hidrológicos o ΔS 

torna-se zero.  

As maiores alterações entre os cenários foram observadas no aumento da 

evapotranspiração, principalmente para os cenários 6, 7 e 8, com consequente 

diminuição da vazão anual. Isto porque nestes cenários houve aumento de 20 a 

25% da área coberta com vegetação florestal na MCC. Este resultado confirma a 

conclusão exposta na literatura de que os efeitos da mudança de uso e 

ocupação do solo na vazão anual é melhor constatado quando há conversão 

maior do que 20% da área da microbacia (BRAUMAN et al., 2007; LIMA, 2010).  

Figura 30: Balanço hídrico dos 9 cenários de uso e ocupação do solo, 
considerando as médias anuais de evapotranspiração, vazão e 
armazenamento no solo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

S anual (mm) Vazão anual (mm) ETP anual (mm)



106 
 

A relação média entre evapotranspiração e precipitação (ETP/P) esteve 

entre 44% (para o cenário 0) e 63% (para o cenário 8). Um estudo de 

microbacias pareadas realizado no Brasil (Programa Cooperativo sobre 

Monitoramento e Modelagem de Bacias Hidrográficas – PROMAB), do Instituto 

de Pesquisas Florestais (IPEF) mostrou que microbacias majoritariamente 

ocupadas por florestas nativas tem a relação média ETP/P igual a 73%, 

enquanto que para microbacias cobertas por eucalipto apresentaram um valor 

médio de 85% para a relação ETP/P (LIMA; FONTANA, 2008). Assim, 

considera-se que os resultados da simulação estão coerentes com os dados 

reais. 

Em consequência ao aumento das taxas de ETP, houve a diminuição nos 

valores de vazão anual, como mostrado na Figura 31, tanto para a vazão média 

anual, quanto para a vazão mínima de referência Q90. Segundo Farley et al. 

(2005), em regiões onde a vazão média anual é menor do que 10% da 

precipitação anual, o reflorestamento de mais de 20% da microbacia pode 

resultar em diminuição drástica da vazão dos córregos. Por outro lado, onde a 

vazão média anual é em torno de 30% da precipitação anual, a redução da 

vazão esperada para este reflorestamento é de cerca de 50% (FARLEY et al., 

2005). No caso da microbacia do córrego Cavalheiro, a vazão anual representa, 

em média, 25% da precipitação anual na microbacia. Assim, conforme o 

esperado, o reflorestamento da microbacia representado pelo cenário 8 resultou 

na diminuição média de 47,6% da vazão anual da microbacia.  

Como resultado do reflorestamento do cenário 8, o escoamento superficial 

foi em média 81,25% menor, enquanto que o escoamento de base ficou 32,2% 

menor em relação ao cenário atual (cenário 0). Já para o cenário 5, que 

demonstra a adequação ao Código Florestal, o escoamento superficial foi 50% 

menor e o escoamento de base foi 7,3% menor do que a situação atual (cenário 

0). 
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Figura 31: Diferença da vazão anual e da vazão mínima de referênca (Q90) de cada 
cenário em relação ao cenário 0 (situação atual). *médias de vazão anual 
estatisticamente iguais (p<5%). 

 
Fonte: Elaboração própria 

A conversão do uso do solo em cobertura florestal nos cenários 6, 7 e 8 

resultou em diminuição de mais de 30% da vazão mínima anual de referência 

(Q90) em comparação ao Q90 do cenário atual (Figura 31). Segundo Brauman 

et al. (2007), em regiões características de escassez hídrica, uma vegetação que 

requer menor quantidade de água é mais passível de prover maiores benefícios 

de suprimento de água.  

A maior diferença observada na vazão anual ocorreu entre o cenário 8 e o 

cenário 0 que corresponde a 187,95 mm. Essa diferença transformada em 

vazão, levando em conta a área da microbacia, resulta em um valor de 0,004 

m³.s-1. Esse déficit de vazão pode trazer consequências negativas para o 

abastecimento público dependendo da persistência dessa vazão e do índice 

pluviométrico regional. A variação de vazão mínima (Q90) para o cenário 5 foi de 

13% e 20% na média anual (Figura 9).  

De maneira geral, é possível inferir que para a área de estudo, o aumento 

da cobertura florestal resulta em menor rendimento hídrico em termos de vazão 

média anual e vazão mínima de referência (Q90). Esse resultado corrobora com 

resultados de pesquisas históricas (HIBBERT, 1965; BOSCH; HEWLETT, 1982; 

BURT; SWANK, 1992) e com trabalhos usando simulação hidrológica (MOLIN, 

2014) e trabalhos experimentais em campo (OLIVEIRA et al., 2015). E contradiz 
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o pensamento comum, ou mitos populares, que sugerem que uma maior 

cobertura florestal na bacia hidrográfica resulta em maior produção de água 

(ANDRÉASSIAN, 2004; CALDER, 2004; 2007), que atualmente guia a maioria 

dos Programas por Pagamentos de Serviços Ambientais (PSA) voltados para a 

produção de água no Brasil, sendo o principal serviço ecossistêmico citado nas 

leis de PSA dos municípios do estado de São Paulo. 

Entretanto, segundo Lima (2010), existe a tendência da vazão anual da 

microbacia voltar às condições de equilíbrio original à medida que a plantação 

florestal avança em idade. De certa forma, esta estabilização do crescimento 

pode explicar a reconhecida estabilidade hidrológica de microbacias protegidas 

com florestas naturais não perturbadas. Um estudo em microbacias com 

cobertura vegetal preservada, na Serra do Mar – Núcleo Cunha, mostrou que 

estas apresentavam elevado rendimento hídrico e um regime de vazão estável 

durante todo o ano (DE CICCO et al., 2007).  

Na simulação com o modelo J2000/JAMS não são consideradas as 

mudanças nas taxas de evapotranspiração decorrentes das alterações nas 

características da vegetação de um mesmo cenário. Por exemplo, a diminuição 

nas taxas de ETP devido ao amadurecimento da vegetação e ao corte de 

eucalipto ao longo dos 10 anos de simulação de um mesmo cenário não são 

computados. Por isso, nem o efeito da estabilização do crescimento da cobertura 

florestal, nem o efeito do período de rotação do eucalipto, no ciclo do manejo de 

florestas plantadas, puderam ser simulados. 

 

5.7. ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO (MCDA) 

5.7.1. Ponderação dos critérios 

 

A ponderação dos critérios realizada por meio das entrevistas com os 

tomadores de decisão classificou o critério de regulação do regime hidrológico 

como o mais prioritário dentre os critérios estudados (0,41), seguido do critério 

de suporte à biodiversidade (0,34), valor estético da paisagem (0,17) e 

produtividade primária (0,08).  
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Os entrevistados demonstraram grande valor para a água, o que resultou 

no valor atribuído ao critério de regulação do regime hidrológico. A justificativa 

para isto foi atribuída ao fenômeno da crise hídrica que acometeu o estado de 

São Paulo, entre os anos de 2014 e 2015. Os entrevistados demonstraram 

preocupação com o manejo do uso do solo, atribuindo a este a culpa pela 

diminuição da água disponível neste período. Isto também justifica o alto valor 

atribuído ao critério de suporte à biodiversidade, visto que os entrevistados 

relacionam o aumento da vegetação nativa com o aumento da quantidade de 

água disponível. 

O valor de peso muito baixo atribuído à produtividade primária foi 

justificado pela expansão das lavouras de cana-de-açúcar percebida pelos 

entrevistados. A expansão do cultivo da cana-de-açúcar é caracterizada pela alta 

competição de terras, favorecendo o arrendamento de grandes áreas de cultivo 

de cana-de-açúcar para esta agroindústria, resultando em concentração de 

terras e exclusão de outros tipos de cultivos (GARCIA et al., 2015). 

O sistema atual também se baseia no uso intensivo de terras e novas 

tecnologias, marcado pela automação e redução da mão-de-obra envolvida no 

sistema produtivo canavieiro. O cultivo da cana-de-açúcar é distribuído em 

grande número de propriedades rurais de pequeno e médio porte, a maioria 

arrendadas (GARCIA et al., 2015), alterando assim todas as estruturas 

socioeconômicas regionais (locais), gerando mudanças nas condições 

econômicas, sociais e perfil urbano. Portanto, a expansão do cultivo de cana-de-

açúcar em regiões cuja estrutura territorial produtiva é a agricultura tradicional 

causa disputas e conflitos territoriais entre os agentes sociais envolvidos (SILVA 

et al., 2015). Esse fenômeno foi verificado nas entrevistas com os tomadores de 

decisão, que demonstraram uma aversão a esse tipo de cultura, uma vez que 

relataram que essa agroindústria "tirou o homem do campo". 

Além disso, o município de Analândia/SP iniciou seus investimentos em 

turismo ecológico na atual gestão administrativa, com a criação de um Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR). Isto devido ao grande potencial do turismo 

contemplativo e de aventura no município, pelas características geomorfológicas 

da região. Na região está o "Morro do Cuscuzeiro", um morro com cerca de 900 
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m de altitude que já é usado para a escalada tradicional e esportes de aventura. 

Assim, o critério relacionado ao turismo (valor estético da paisagem) ficou melhor 

pontuado (0,17) do que a produtividade primária (0,08). 

5.7.2. Critério suporte à biodiversidade 

O índice de conexão calculado com o software Fragstat (Figura 32) 

mostrou que corredores com maior largura (100 m, cenários 6 e 8) contribuíram 

para elevar a conexão em 6,6 vezes em relação à situação atual (cenário 0). 

Embora o cenário 7 tenha a mesma largura de floresta ripária (100 m) do que os 

cenários 6 e 8, o aumento de plantações de eucalipto diminuiu o tamanho dos 

fragmentos de vegetação nativa, o que interferiu no valor do índice de conexão. 

Conforme citado anteriormente, como não se dispunha de informações 

específicas de espécies coletadas em campo, para o presente estudo supõe-se 

que os fragmentos conectados, retêm mais espécies de plantas nativas do que 

os fragmentos isolados (DAMSCHEN et al., 2006). Assim, os cenários que 

obtiveram os maiores índices de conexão, foram considerados os maiores 

potenciais para o suporte à biodiversidade na área de estudo. 

Figura 32: Índice de conectividade calculado por meio do software Fragstat para 

os cenários simulados na microbacia do córrego Cavalheiro 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Apesar das incertezas associadas ao uso do índice de conectividade, este 

índice também foi utilizado por outros autores, que mostraram a sua utilidade em 

estudos nos quais não se possuía dados de campo. Este é o caso de 

Holzmueller et al. (2011), que utilizou o índice de conectividade para priorização 

de áreas para restauração e Esbah (2009) que também utilizou o índice para 

analisar os efeitos da urbanização na fragmentação da cobertura vegetal. 

 

5.7.3. Critério de Regulação do regime hidrológico 

A Figura 33 apresenta a relação das médias anuais dos escoamentos 

total e de base nos cenários simulados em comparação com o cenário 0 

(situação atual). Todos os cenários simulados mostraram um aumento da 

contribuição da vazão de base na vazão total do córrego Cavalheiro em 

comparação com a situação atual (cenário 0). O aumento da proporção de 

vegetação nativa na bacia foi, portanto, acompanhado pela diminuição do 

escoamento superficial, e consequente aumento da contribuição da vazão de 

base no escoamento do córrego Cavalheiro. Isso pode ser explicado pelo 

aumento das taxas de infiltração nas áreas cobertas com vegetação nativa, 

também observado no estudo em área experimental por Oliveira et al. (2015). 

Figura 33: Relação entre o escoamento de base e escoamento superficial 
anual nos cenários simulados, em comparação com o cenário 0.  

 
* médias de vazão de base estatisticamente iguais (p<5%). 
Fonte: Elaboração própria 
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Observa-se na Figura 33 que para os cenários nos quais houve 

conversões do uso do solo em cobertura florestal menor do que 20% seguindo a 

adequação parcial ou total ao CF vigente (cenários 3, 4 e 5), a diminuição da 

vazão anual foi principalmente por conta da diminuição do escoamento direto. O 

escoamento direto resulta em respostas hidrológicas mais rápidas resultando em 

aumento das taxas de pico de vazão com potencial para gerar grandes 

descargas e até inundações no período das chuvas e redução das descargas 

nos períodos de estiagens (SBPC, 2012). O aumento no escoamento superficial 

tem maior potencial erosivo, com o carreamento de partículas de solo, matéria 

orgânica, fertilizantes, pesticidas e sementes para os cursos d’água e 

reservatórios (SHERIDAN et al., 1999). Além disso, o escoamento superficial 

fornece um mecanismo de transporte rápido para potenciais poluentes chegarem 

até os cursos d’água (WALTER et al., 2000; TUSET et al., 2016). 

A regulação do regime hidrológico foi ainda confirmada nos cenários com 

maior cobertura florestal da microbacia pela menor variância dos valores de 

escoamento anual dos cenários 6 e 8 em relação aos demais cenários, como 

mostra a Figura 34. Estes resultados são sustentados por pesquisas que indicam 

que a cobertura florestal age como atenuante para vazões de pico, promovendo 

maior evapotranspiração e infiltração do solo, diminuindo ou mesmo extinguindo 

o escoamento superficial na bacia hidrográfica (PIERCE, 1965; ARCOVA; DE 

CICCO; ROCHA, 2003; DE FREITAS et al., 2013; MOLIN, 2014; OLIVEIRA et 

al., 2015).  
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Figura 34: Gráfico boxplot mostrando a variância entre os dados de volume escoado anual para 
cada cenário 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.7.4. Critério Valor estético da paisagem 

Verificou-se que 93% dos entrevistados preferem a paisagem natural 

quando foram solicitados a indicar a imagem mais bonita dentre as analisadas. 

Isto sugere que o aumento nas áreas da paisagem natural poderia ser benéfico 

para o aumento da beleza cênica na área de estudo. Esse resultado de 

preferência também indica a tendência dos tomadores de decisão de escolherem 

aquela paisagem que favoreceria as atividades turísticas. 

 

5.7.5. Critério produtividade primária 

Para cada critério, foi calculada a porcentagem de área produtiva, 

representada pelas áreas com pastagem e plantio de cana-de-açúcar e 

eucalipto. Na Figura 35 são mostrados os valores obtidos de produtividade 

primária para cada cenário. Nota-se que a redução só foi perceptível para os 

cenários que propõe um aumento da cobertura vegetal da bacia, acima de 20%, 
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cenários 6, 7 e 8. As mudanças para a adequação total ou parcial das 

propriedades rurais ao Código Florestal (Cenários 2 a 5) impactaram mais na 

área produtiva das grandes propriedades da microbacia, que têm área média de 

215,4 ha. Isto já era esperado pela forma como foi criada essa legislação, 

considerando-se os aspectos socioeconômicos das propriedades familiares 

(pequenas propriedades com área menor do que quatro módulos fiscais), que 

ficaram isentas da restauração de RL e tiveram uma significativa redução na 

obrigação de restauração das APP. 

 

Figura 35: Porcentagem de área produtiva (área de pastagem e plantios de 
cana-de-açúcar e eucalipto) para cada cenário. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.7.6. Avaliação do MCDA 

O desempenho dos cenários juntamente com a quantidade de cada 

serviço ecossistêmico fornecido e a produtividade primária por cenário é 

visualizado no gráfico do Visual PROMETHEE (Figura 36). Os cenários com 

maiores áreas de vegetação nativa (cenários 6 e 8) foram classificados em 

primeiro lugar, uma vez que contribuíram de forma significativa com a quase 

totalidade dos serviços ecossistêmicos verificados (Figura 36). A produtividade 

primária nestes dois cenários recebeu notas muito baixas, uma vez que 

reduziram as áreas produtivas em mais de 20%. Este foi um resultado esperado, 
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uma vez que a agricultura é muitas vezes considerada anátema para a 

conservação (POWER, 2010).  

Uma gestão adequada pode melhorar muitos dos impactos negativos da 

agricultura, mantendo em grande parte os serviços de provisão como a 

regulação do regime hidrológico (POWER, 2010; FERRAZ et al., 2013). Foi 

percebido pelo estudo que o manejo apropriado da paisagem poderia ser 

incentivado na microbacia. Os proprietários de terra estão interessados em 

conservação e estão envolvidos em um projeto de restauração (projeto PSA) a 

ser financiado pelo comitê de bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí. Além disso, os agricultores também podem ser candidatos potenciais 

para novas formas de atividades agrícolas, como práticas agroflorestais e 

silvicultura de espécies nativas, que seriam igualmente benéficas para o 

fornecimento dos SE avaliados neste estudo. 

O Código Florestal Brasileiro permite que os agricultores usem áreas 

protegidas para a produção de madeira e produtos não madeireiros. Esta 

atividade pode ser estruturada para se tornar apropriada para a criação de 

corredores ecológicos, os quais, como visto no presente estudo, são importantes 

para a produção de serviços ecossistêmicos para o melhor cenário selecionado. 

Além disso, atividades como o agroturismo podem ser incentivadas em 

propriedades que, de acordo com Lupi et al. (2017), podem abrir novos 

horizontes no desenvolvimento rural com possíveis efeitos benéficos no meio 

ambiente, na paisagem e na redução do êxodo rural. 
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Figura 36: Combinação dos valores dos indicadores dos critérios com a ponderação dos critérios, 
elaborado com o software Visual PROMETHEE 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: critérios mencionados acima da linha 0 contribuem positivamente para o desempenho das 
alternativas e critérios abaixo da linha 0 negativamente. O comprimento das barras revela o 
montante da contribuição de critérios 

Para a área de estudo, os três serviços ecossistêmicos inicialmente 

selecionados tiveram resultados semelhantes, pois mostraram melhores 

resultados para cenários com maiores áreas de vegetação nativa. O serviço 

ecossistêmico que mais influenciou a escolha do melhor cenário pelo método 

MCDA foi o suporte à biodiversidade. Embora o peso recebido por este SE tenha 

sido menor do que o dado ao critério de regulação do regime hidrológico, o 

índice de conexão foi quase 3 vezes maior nos cenários 6 e 8 do que nos 

cenários 7 e 5, que receberam o segundo melhor resultado para este indicador. 

Valente et al. (2017) utilizou análise multicritério em uma bacia em processo de 

urbanização no município de Americana/SP obtendo como resultado o 

direcionamento das ações de restauração da paisagem também iniciando-se 

pela formação de corredores ecológicos na zona ripária. 

Assim, esse resultado sugeriu que o melhor indicador para a evolução dos 

programas de PSA para a área de estudo seria algum relacionado ao aumento 

da biodiversidade nos corredores ecológicos a serem formados pela restauração 

de matas ciliares na microbacia. Antes do processo de restauração proposto 
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para a microbacia, é necessário iniciar o monitoramento dos indicadores de 

biodiversidade, para estabelecer a linha de base dos indicadores. De acordo 

com Maes et al. (2012), muitos SE dificilmente são abordados na literatura 

científica devido à falta de informação de base suficiente. 

Se surgirem novos dados detalhados sobre biodiversidade, ou novas 

legislações e novas políticas públicas, por exemplo, o diagnóstico e análise do 

PSA poderá ser revisto, conforme mostrado no item seguinte. 

 

5.8. FLUXOGRAMA DE GESTÃO ADAPTATIVA PARA PROGRAMAS 

DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) 

 

Se surgirem novas informações, tais como novas políticas públicas e 

legislação, novos indicadores e outras pesquisas, outros critérios e restrições e 

troca de opinião entre os tomadores de decisão, é indicada uma revisão de todo 

o diagnóstico e análise do programa de PSA. Para isso, foi desenvolvido um 

esquema de retroalimentação e by-pass para revisar o diagnóstico, para a 

gestão adaptativa de projetos de PSA. 

A qualquer momento, podem surgir novas informações que farão o 

sistema elaborado para a fase de diagnóstico e análise percorrer alguns dos by-

passes definidos no fluxograma da Figura 37. A linha tracejada vermelha indica o 

fluxo de by-pass após possíveis mudanças, o que redefinirá o diagnóstico e 

análise realizado neste estudo. As linhas pretas no fluxograma mostram o fluxo 

elementar, que os projetos de elaboração do PSA continuarão a seguir após as 

mudanças. 
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Figura 37: Fase de diagnóstico e análise modificada para elaboração de PSA  

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: O fluxo de by-pass é mostrado com alinha tracejado em vermelho, que redefinirá 
o diagnóstico e análise previamente realizado. 

Além disso, o esquema da Figura 38 mostra possíveis caminhos de 

retroalimentação, definidos no fluxograma com a linha tracejada a verde, após o 

acompanhamento e avaliação dos SE elegíveis. O esquema interliga os estágios 

das fases de elaboração do PSA (diagnóstico e análise, desenho e 

implementação). 
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Figura 38: Fluxograma de gestão adaptativa para programas de PSA 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: As linhas tracejadas em verde mostram os sistemas de retroalimentação para atualização 
dos programas de PSA em andamento; as linhas pretas indicam o caminho elementar que será 
seguido após as atualizações 
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6. CONCLUSÃO 

 

A metodologia apresentada neste estudo foi capaz de trazer informações 

relevantes para o manejo do uso do solo na microbacia estudada. O emprego da 

modelagem hidrológica mostrou que deve existir uma ponderação entre a 

regulação do regime hidrológico com a consequente diminuição da vazão anual 

esperada. O incremento da vegetação nativa na microbacia, tanto pela 

adequação ao Código Florestal vigente (cenários 3 a 5), quanto por um possível 

aumento proporcionado por incentivos financeiros aos produtores rurais 

(cenários 6 a 8), tem efeitos positivos e negativos nos serviços ecossistêmicos 

hídricos. De um lado, o incremento florestal resulta em menor rendimento hídrico 

anual, mostrando que a produção de água na bacia tende a ser menor. Como 

resultado do reflorestamento do cenário 8, o escoamento superficial foi em 

média 81,25% menor, enquanto que o escoamento de base ficou 32,2% menor 

em relação ao cenário atual . Já para os cenários nos quais houve conversões 

do uso do solo em cobertura florestal menor do que 20% seguindo a adequação 

parcial ou total ao Código Florestal vigente (cenários 3, 4 e 5), a diminuição da 

vazão anual foi principalmente por conta da diminuição do escoamento direto.  

De outro lado, o incremento da cobertura florestal provou ter a função de 

regulação hídrica, diminuindo as taxas de escoamento direto e aumentando a 

contribuição do escoamento de base no volume total escoado. A contribuição da 

vazão de base no volume escoado passou de 68% na situação atual para 81% 

no cenário 5 e 87% nos cenários 6 e 8. Assim, a decisão quanto ao tamanho das 

áreas florestadas deve ficar por conta das funções ecológicas mais exigentes 

das florestas ripárias, que depende do contexto regional e da opção dos 

tomadores de decisão locais. O uso da ponderação dos critérios para a análise 

de decisão multicritério (MCDA), realizada por meio de entrevistas com os 

tomadores de decisão de Analândia/SP mostrou que estes estão interessados 

em novas formas de manejo de uso do solo, visando a regulação do regime 

hidrológico, aumento do suporte à decisão e paisagens que tragam maior 

potencial às atividades de ecoturismo. 
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Os cenários com maiores áreas de vegetação nativa (cenários 6 e 8) 

foram classificados em primeiro lugar, uma vez que contribuíram de forma 

significativa com os serviços ecossistêmicos analisados. O serviço ecossistêmico 

que mais influenciou a escolha do melhor cenário pelo método MCDA foi o 

suporte à biodiversidade. Embora o peso recebido por este SE tenha sido menor 

do que o dado ao critério de regulação do regime hidrológico, o índice de 

conexão foi quase 3 vezes maior nos cenários 6 e 8 do que nos cenários 7 e 5, 

que receberam o segundo melhor resultado para este indicador. Esse resultado 

sugeriu que o melhor indicador para a evolução dos programas de PSA para a 

área de estudo seria algum relacionado ao aumento da biodiversidade nos 

corredores ecológicos a serem formados pela restauração de matas ciliares na 

microbacia.  

Portanto, a metodologia utilizada contribui com informações essenciais 

para a fase de diagnóstico e análise da elaboração de programas de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PSA), que tem sido a alternativa usada pelas agências 

municipais de meio ambiente no Brasil, visando o incentivo à recuperação de 

florestas ripárias e proteção de fragmentos florestais nas propriedades rurais 

privadas. Este resultado poderá ser atualizado se novas informações surgirem 

por meio do fluxograma de gestão adaptativa para programas de PSA 

apresentados neste estudo. 
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ANEXO A – Curvas Granulométricas 

 

 

Figura 39. Granulometria medida em três profundidades na Fazenda São Sebastião. 

 

Figura 40. Granulometria medida em três profundidades na Fazenda São Francisco. 
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Figura 41.  Granulometria medida em três profundidades na Fazenda Santa Maria da 

Gloria. 
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ANEXO B – Gráfico de comparação entre a vazão observada do córrego 

Cavalheiro (linha vermelha) e a vazão simulada pelo modelo 

J2000/JAMS (linha tracejada preta). 

 

Elaboração própria 

 



142 
 

  



143 
 

ANEXO C – Formulário utilizado para a pesquisa com os tomadores de decisão 

de Analândia/SP 
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ANEXO D – Fluxograma dos módulos do J2K/JAMS 

 

Figura 42: Fluxograma do módulo de inicialização dos parâmetros do solo e hidrogeológicos do 
modelo J2K/JAMS 
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Figura 43: Fluxograma dos módulos de interceptação e ETPpot do modelo J2K/JAMS 
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Figura 44: Fluxograma do módulo solo-água do modelo J2K/JAMS 
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Figura 45: Fluxograma do módulo de águas subterrâneas do modelo J2K/JAMS 

 


