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MUDANÇAS NA COBERTURA DA TERRA E ALTERAÇÕES NA RESPOSTA
HIDROLÓGICA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NA AMAZÔNIA
Resumo

Objetivando avaliar os impactos hidrológicos do desflorestamento, foram
realizados três estudos em escalas distintas. No primeiro deles as macrobacias
da Amazônia foram delimitadas e foram quantificados o desflorestamento e áreas
protegidas em cada uma delas; No segundo foram realizadas análises em séries
históricas de vazão e precipitação das macrobacias com maiores níveis de
desflorestamento; O terceiro foi realizado em micro escala, onde duas
microbacias com floresta e pastagem foram instrumentadas em um estudo
hidrológico comparativo. As macrobacias com maiores áreas desflorestadas

foram às bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu (113350, 94670 e 68117 Km^
desflorestados respectivamente). As mesmas bacias apresentaram as maiores
taxas anuais de desflorestamento nos anos de 2001 a 2004, sendo atingidas
predominantemente suas cabeceiras de drenagem. Análises de tendência em
séries históricas de vazão em 30 sub-bacias dessas três macrobacias não

indicaram sinais de aumento, apenas de redução em 40% das estações
analisadas. Embora o desflorestamento abranja até 60% da área drenada pelas
sub-bacias, com base nos testes estatísticos utilizados não foram detectadas

alterações no regime hidrológico. A análise das séries de precipitação mostrou
padrão semelhante ao observado na vazão com 40% de redução. A regressão
entre as magnitudes anuais de tendência na vazão e precipitação indicou que a

redução na vazão é explicada pela redução na precipitação (R^=0,45; p=0,006),
evidenciando que em grandes bacias, mesmo com eievados níveis de

desflorestamento, as mudanças de vazão são explicadas pelas mudanças
sazonais do clima e não por possíveis impactos do uso da terra. Apesar da

dificuldade na detecção de alterações hidrológicas relacionadas a mudanças na
cobertura da terra em grandes bacias, em microbacias elas são evidentes.

Embora a precipitação tenha sido semelhante, com apenas 20 mm de diferença
no período analisado, foram observadas alterações significativas nos
componentes do balanço hídrico. A evapotranspiração foi 1,1 mm.dia"^ inferior na
pastagem, a vazão e o armazenamento foram respectivamente de 0,98 mm.dia"^

e 0,25 mm.dia'^ superiores na pastagem. A produção de escoamento direto na
floresta foi de 15,28% da vazão enquanto na pastagem foi de 26,47%, sendo o

coeficiente de escoamento (relação Q/P) de 0,17 e 0,32 para floresta e pastagem
respectivamente. A análise de eventos isolados de precipitação e vazão indicou
diferenças significativas na velocidade de resposta à precipitação entre as
microbacias com floresta e pastagem. As curvas de permanência demonstraram
maior irregularidade na distribuição sazonal dos componentes do deflúvio na

pastagem. Apesar de consumir grande parte da água via evapotranspiração, a
floresta detém importantes funções ecológicas no equilíbrio dos fluxos
hidrológicos. Por outro lado, a remoção de floresta tem impactos significativos na
capacidade de regularização das bacias, seja amortecendo as periódicas
enchentes, seja na regularização do fluxo de base na estação seca. Este e outros
estudos em microbacias sugerem que, as extensas áreas que vem sendo
desflorestadas nas regiões de cabeceiras de drenagem das bacias dos rios
Madeira, Tapajós e Xingu apresentam alterações hidrológicas em escala local,
porém elas parecem ser diluídas com o aumento da área drenada pela bacia.

IV

LAND COVER CHANCES AND DISTURBANCES IN HYDROLOGICAL
RESPONSE OF AMAZONIAN WATERSHEDS
Abstract

To evaluate the hydrological impacts of deforestation, three studies at

different spatial scales, from regional to local were realized. At the first, scale, the
larger basins of Amazônia have been delineated to quantify the area of
deforestation and protected areas in each one of these. At the second scale, river
discharges and precipitation time series over the larger watersheds with highest
deforestation leveis were analyzed. At the third and smallest scale, which covers
two catchments with different land cover types, forest and grass, a field
experiment has been implemented. The objective of the experiment was a
comparativa analysis of hydrological behavior between the catchments. The large
watersheds with major deforested areas are Madeira, Tapajós and Xingu river

basins with 113350, 94670 and 68117 Km^ deforested respectively. The same
watersheds showed highest annual deforestation rates from 2001 to 2004, where

their headwaters are predominantiy impacted. Trend analysis of streamflow
histórica! records of these three large watersheds did not show any increase
signal to deforestation, instead 40% of river gauge stations demonstrated a
decrease. Although deforestation comprises up to 60% of the watershed drained
area, no alterations in hydrological regime were found according to statistical tests
used. Precipitation historical records showed similar patterns to streamflow with a
decrease of 40% over the watershed area. Regression analysis between annual
trend slopes of streamflow and precipitation revealed that streamflow decrease is

due to precipitation decrease(R =0,45; p=0,006). These resuits show that in large
basins, even with high deforestation leveis, changes in streamflow regime are due
to climatic variability, not to land cover changes. Despite the difficulty to detect
hydrological changes related to land cover changes in large basins, in small
catchments, hydrological changes are evident. In spite of precipitation similarity
between catchments with differences of only 20 mm, within the analyzed period,
significant differences were found in water balance componente.

Evapotranspiration was 1,1 mm.day'"* below within the pasture catchment.
Streamflow and water storage were respectively 0,98 mm.day'^ e 0,25 mm.day"^
higher within the pasture catchment. Stormflow yield was 15,28% within forest and
26,41% within pasture. Runoff coefficients (relation Q/P) were 0,17 and 0,32 for

forest and pasture respectively. The isolated events of precipitation and discharge
revealed significant differences in speed response to precipitation between forest
and pasture. The flow duration curves showed irregularities in streamflow
componente in the pasture catchment. Forest absorbs a great part of available
water by evapotranpiration, it exercises an important ecological role in the balance

of hydrological cycles. For this reason, forest replacement has significant impacts
on the ability to regularize floods during the wet season and droughts in dry
seasons. This study among others of experimental catchment approaches,
suggest that large scale deforestation within the headwaters of Madeira, Tapajós
and Xingu river basins, should show hydrological responses at the local scale.
Though, these seem to be attenuated with increase of the catchment size.

IV

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - Introdução geral

Questões relativas às interações entre água e florestas são discutidas

desde a antigüidade (séc I), porém o debate sobre o papel hidrológico e
meteorológico das florestas foi intensificado no séc XIX e ganhou força no meio
cientifico a partir do séc XX com a implantação de experimentos em pequenas
bacias hidrográficas em diversas regiões do mundo (Andreássian, 2004). A água,
elemento da vida e principal constituinte dos seres, cobre a maior parte da
superfície do planeta, sua abundancia é sinônimo de riqueza e sua escassez de

fracasso. No passado, poderosas sociedades sucumbiram, sem se dar conta que
abusaram da utilização de seus recursos e esgotaram a capacidade de suporte e
resiliência dos ecossistemas (Diamond, 2005).

A bacia Amazônica é o maior compartimento de água doce do planeta com
cerca de 15-20 % do total disponível (figura 1.1). Apresenta grandes dimensões

drenando oito países latino-americanos ao longo de 6700000 Km^. Seus afluentes
nascem na Cordilheira dos Andes, nas partes baixas do Planalto Central e no
Planalto das Guianas, o que proporciona características distintas relativas á

qualidade e propriedade das águas. Além disso, seu posicionamento sobre a linha
do equador e zona de convergência intertropical confere á bacia um sensível

equilíbrio hidroclimático, proporcionado pela variabilidade do clima nos hemisférios
sul e norte (Salati & Vose, 1984; Marengo, 2004). Essa heterogeneidade nos

atributos ambientais induziu a evolução das espécies e a formação de
ecossistemas com propriedades distintas (Silva et al., 2005).
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Figura 1.1: Distribuição da água doce do planeta nos continentes com ênfase na
bacia Amazônica.

Embora a Amazônia detenha a maior floresta tropical do mundo, as taxas

anuais de desflorestamento são extremamente altas, fazendo do Brasil o país que
perde mais rapidamente sua cobertura florestal (FAO, 2006). Nas últimas
décadas, particularmente a porção sul da Amazônia, vem sendo rapidamente
alterada pelo chamado "Arco de desflorestamento". Entretanto ainda é uma
questão obscura, a influencia destas grandes áreas desflorestadas sobre os
componentes do ciclo hidrológico, particularmente sobre a sustentabilidade dos
recursos hídricos que está estreitamente interligada com a cobertura florestal de
suas bacias de drenagem.

Apesar das florestas consumirem aproximadamente a metade da água que
chega até elas na manutenção de seus processos fisiológicos via
evapotranspiração, elas são responsáveis pelo equilíbrio no ciclo hidrológico e
regulação do clima. A remoção da cobertura florestal proporciona uma série de
alterações nos componentes do balanço hídrico, conforme já verificado em
diversos estudos com microbacias experimentais (Bosch & Hewlett, 1982;
BruijnzeeI, 1990; Andreássian, 2004; Brown et ai., 2005). Os impactos mais
significativos são. redução da evapotranspiração, infiltração e armazenamento na

zona próxima as raizes e aumento do escoamento superficial e deflúvio. A figura
1.2 ilustra as principais alterações nos componentes do balanço hídrico pela
remoção da floresta.
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Para responder questões que envolvam o Impacto das mudanças na
cobertura da terra na resposta hidrológica de bacias hidrográficas, duas
metodologias vem sendo empregadas de acordo com a escala do estudo. A

primeira delas consiste na análise de séries históricas de dados hidrológicos,
sendo aplicada em estudos de grande escala, enquanto que a segunda baseia-se

no estudo de microbacias experimentais, em que se procura compreender os

processos de grande escala através de observações de campo em pequena
escala.

Nesta dissertação foram realizados três diferentes estudos. No primeiro
deles foi feito um diagnóstico da cobertura da terra nas bacias hidrográficas dos
grandes rios da Amazônia; o segundo avaliou a existência de sinais de alteração
no regime hidrológico de grandes bacias hidrográficas na região do arco do
desflorestamento; e o terceiro foi um estudo comparativo do comportamento
hidrológico de microbacias experimentais com cobertura florestal e pastagem.
Estes estudos serão apresentados separadamente na forma de 3 capítulos. Uma

síntese geral e uma discussão sobre a influencia da escala na resposta hidrológica

de pequenas e grandes bacias e suas implicações na modelagem hidrológica são
tratadas no final, constituindo o quarto capítulo.

1.2 - Objetivos

Objetivo Geral

Avaliar os impactos das mudanças na cobertura da terra na resposta hidrológica
de bacias hidrográficas da Amazônia brasileira.

Objetivos específicos

A) Delimitar as macrobacias dos grandes rios da Amazônia brasileira utilizando o
SRTM como modelo digital de elevação;

B) Avaliar o estado atual da cobertura da terra nas bacias hidrográficas dos
grandes rios sob o ponto de vista do desflorestamento e conservação;
C) Verificar a existência de sinais de alterações em séries históricas de variáveis
hidrológicas em bacias hidrográficas impactadas pelo desflorestamento;
D) Delimitar a área de contribuição das estações fluviométricas e analisar sua

fisiografia utilizando os dados do "ShuWe Radar Topographic Mission - SRTM"
como modelo digital de elevação (MDE);

E) Identificar a origem dos sinais de alterações encontrados nas séries
hidrológicas Investigadas;

F) Avaliar o comportamento hidrológico de uma microbacia experimental
instrumentada com cobertura florestal;

G) Avaliar o comportamento hidrológico de uma microbacia experimental
instrumentada coberta por pastagem;

H) Analisar comparativamente as microbacias, identificando as alterações
hidrológicas oriundas da conversão da floresta em pastagem;

I) Discutir a influencia da escala em estudos hidrológicos que envolvam mudanças
no uso da terra e resposta hidrológica da bacia.

2 - CAPITULO I

Estado da cobertura terra nas bacias hidrográficas dos grandes rios da
Amazônia Legal.
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Estado da cobertura da terra nas bacias hidrográficas dos grandes rios da
Amazônia Legal.

2.1 - Introdução

As taxas e características das mudanças no uso da terra em áreas tropicais

são determinadas por fatores demográficos, políticos e econômicos, tendo

importantes conseqüências para a saúde e serviços ambientais das bacias
hidrográficas (Mungai et ai., 2004). Entretanto, poucos estudos em áreas tropicais
foram suficientemente longos para uma análise de longo prazo dos efeitos de

mudanças no uso da terra nos serviços ambientais exercidos pelas bacias
hidrográficas.

Atualmente, aproximadamente 680000 Km^ de florestas tropicais já foram
desflorestados na Amazônia brasileira. Isso corresponde a 16.8% do total da
Amazônia Legal (INPE, 2005).

Apesar das altas taxas de desflorestamento verificadas nos últimos anos,
muitas áreas destinadas a conservação têm sido implementadas, sejam elas de

proteção integral ou uso sustentável (Silva, 2005). Além disso, as terras indígenas,
cujo verdadeiro objetivo é a proteção de populações tradicionais, vêm exercendo
indiretamente benefícios no ponto de vista da conservação dos recursos naturais,

principalmente em virtude de suas grandes dimensões (Peres, 1994; 2005).
Na região do "arco do desflorestamento", onde há forte pressão pela

utilização da terra, as unidades de conservação (UCs)e terras indígenas (Tis), se
bem distribuídas, funcionam como uma barreira para a contenção do
desmatamento.

Recentemente, estudo

realizado

na

Amazônia

brasileira

demonstrou que no interior das UCs e Tis a incidência de desflorestamentos é até

vinte vezes menor, e incêndios florestais até nove vezes menor (Nepstad et. al.,
2006).
Por outro lado, inúmeros são os benefícios ambientais de manter a

cobertura florestal em uma bacia hidrográfica. Entre eles, Pattanayak (2004)
destaca o controle da erosão, melhoria na qualidade do solo, aumento na
produção de água, estabilização na distribuição da água e controle de sedimentos
na calha dos rios como sendo os principais benefícios.
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Considerando a bacia hidrográfica como uma unidade funcional, a
cobertura da terra é o elemento de maior importância. Devido a sua natureza

manejável, ela é uma forma de intervenção nos processos hidrológicos e
ecológicos de uma bacia. Dentro deste contexto, os fatores demográficos políticos
e econômicos exercem influencia direta no equilíbrio do sistema, seja pelo
desflorestamento ou pela criação de novas áreas destinadas a conservação.
Neste estudo, primeiramente foram delimitadas as bacias hidrográficas dos
grandes rios que drenam para o interior da Amazônia Legal utilizando o SRTM 30
como modelo digital de elevação (MDE). Em seguida, foi analisada a cobertura da

terra em cada uma das bacias de drenagem, obtendo-se o percentual da área
desflorestada, de Unidades de Conservação e Terras Indígenas. A ultima parte
discute a questão das mudanças na cobertura da terra em larga escala sob o
ponto de vista dos impactos hidrológicos.

2.2 - Por que bacia hidrográfica?

Para responder satisfatoriamente a questão da influencia da floresta no

ciclo hidrológico, a bacia hidrográfica é a unidade de estudo ideal (Hewlett, 1969;

Lima, 1986). A bacia hidrográfica é uma unidade hidrológica delimitada por
divisores topográficos responsável pela captação, condução e administração da
água, onde a topografia e a forma da bacia resultam de processos
geomorfológicos que ocorreram na paisagem (Muiligan, 2004). Suas dimensões
variam desde alguns metros quadrados que drenam um canal erosivo até milhões

de Km^ como a bacia Amazônica (Silva et al., 2003). As bacias de diferentes
tamanhos são unidades fisíográficas, que se unem através dos divisores

topográficos formando um sistema de drenagem hierarquicamente organizado
(Coelho Neto, 1994).

A bacia hidrográfica pode ser considerada um sistema geomorfológico
aberto, cujo funcionamento se dá pelo recebimento e perdas contínuas de energia
(Christofoletti, 1974), onde a entrada é o volume precipitado e saída o volume

escoado por seu exutório. Ela recebe energia da precipitação e perde
continuamente através do deflúvio. Ao longo do percurso pela bacia ocorrem
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perdas do volume total precipitado através da evaporação, transpiração e
infiltração profunda (Lima, 2001).

A bacia por possuir ampla interação entre os processos bióticos e abióticos
e ser delimitada por divisores topográficos pode ser considerada como um

ecossistema "caixa preta" clássico (Odun, 1988; Netto, 1993, BruijnzeeI, 2004).
Isto é, pode-se avaliar o seu funcionamento sem necessariamente conhecer todos

08 processos envolvidos. A transformação de ações em reações conseqüentes,
como a precipitação (ação)em deflúvio (reação) ilustra bem esta questão.
A bacia hidrográfica possui função fundamental na regulação do ciclo
hidrológico, transformando o volume de entrada concentrado no tempo
(precipitação) em volume de saída mais bem distribuído no tempo (escoamento).
A velocidade de transferência da entrada até a saída é diretamente influenciada

pelas características físicas da bacia e pela cobertura da terra. Neste sentido a

cobertura florestal em uma bacia hidrográfica pode ser considerada como um
agente indutor de estabilidade do ecossistema exercendo efeito regulador no ciclo
hidrológico via mecanismos de retroalimentação. Por esta razão, a partir do fim do
século passado, as bacias hidrográficas vem sendo reconhecidas tanto no meio

acadêmico quanto nas diretrizes de políticas ambientais como a unidade da

paisagem ideal para o planejamento na utilização da terra (lei 9.433, 8 de janeiro
de 1997). Entretanto, apesar dos esforços e avanços na conscientização, na
prática os limites políticos são ainda priorizados. Por esta razão, principalmente na
Amazônia, onde predominam grandes bacias de drenagem, há uma necessidade

de quebra desses paradigmas para que se possa efetuar uma gestão conjunta da
água e recursos naturais, uma vez que os limites naturais transcendem os
políticos.

2.3 - Metodologia

2.3.1 - Área de estudo

O estudo abrangeu a Amazônia Legal, bacia Amazônica e bacia do

Tocantins. Os dados de desflorestamento, unidades de conservação e terras
indígenas abrangeram somente a Amazônia Legal, enquanto que as bacias
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hidrográficas ultrapassam estes limites. Nestes casos, foi considerada somente a

fração correspondente a Amazônia brasileira (Figura 2.1)

Legenda
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gJTemis Indígenas
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Modelo Digital do Terreno
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Figura 2.1: Área de estudo; a linha branca representa o limite político da Amazônia
Legal, onde os dados de desflorestamento. Unidades de Conservação e Terras
Indígenas foram obtidos. O modelo digital de elevação (SRTM 30) abrange todo o
norte da América do sul

2.3.2 - Delimitação das bacias hidrográficas

Imagens SRTM {Shuttie Radar Topographic Mission) foram recentemente

disponibilizadas pela NASA {National Aeronautics and Space Administration) para
todo globo terrestre na resolução de 90 m, constituindo excelente base digital de
dados topográficos. Estas imagens vêm sendo utilizadas como Modelo Digital de
Elevação (MDE) principalmente em regiões remotas com baixa disponibilidade de

dados topográficos medidos em campo. A USGS (United States Geological
Survey) utilizando os dados originais do SRTM gerou um subproduto denominado

SRTM 30, disponibilizado para todo o globo na resolução de 30 segundos ou

aproximadamente 1 km. O SRTM 30 foi utilizado como MDE para delimitação das
macrobacias hidrográficas por apresentar resolução mais adequada à escala
espacial das bacias de interesse (> 100000 Km^). As bacias foram delimitadas no
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programa computacional ARCGÍS 9.0 utilizando a extensão de modelagem
hidrológica: "Hydrology" em "Spatial Analyst"(Figura 2.2).
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Figura 2.2: Rotina para delimitação de bacias hidrográficas a partir do SRTM 30
como modelo digital de elevação(MDE)

As imagens correspondentes à bacia Amazônica foram obtidas na página
eletrônica do USGS (http://edc.usgs.gov/products/elevation.html). Em seguida foi
elaborado um mosaico e os valores de elevação negativos que representam falhas
freqüentemente encontradas em regiões de água e sombra foram reclassificados

para valores nulos. Para reduzir a presença de áreas planas que dificultam o

processo de geração das direções de fluxo da água, foi adotado um procedimento
geoestatístico utilizando a Krigagem simples com modelo esférico, onde o MDE foi

reconstruído com resolução vertical mais fina de 0,1 m. A etapa a seguir foi o
preenchimento dos sumidouros e eliminação de picos abruptos, que
correspondem ás células com valores discrepantes quando compradas as
vizinhas, causando problemas para geração das direções de fluxo. A direção de
fluxo é a principal camada de informação para a delimitação das bacias de

drenagem. Neste estudo foi utilizado o algoritmo D8 (Jenson & Domingue, 1988)
que determina a direção de fluxo de cada célula pela diferença nos valores de
altitude entre uma dada célula e as 8 vizinhas mais próximas. O fluxo acumulado
se assemelha a uma rede de drenagem em formato de grade, onde o valor de

cada célula representa o número de células drenadas à montante, que na
resolução espacial do MDE utilizado representa a área drenada em Km^. O
exutório de cada bacia foi posicionado sobre uma célula de fluxo acumulado. Uma

vez definidos os exutórios, as bacias foram delimitadas em grade e em seguida
convertidas em polígonos.
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2.3.3 - Desflorestamento

Os dados de desflorestamento foram

obtidos do Programa de

Monitoramento da floresta Amazônica por satélite - PRODES (INPE, 2006). O
PRODES quantifica o desflorestamento na Amazônia Legal usando sensoríamento

remoto através da classificação digital de imagens do sensor ETM"^ a bordo do

satélite Landsat 7. É importante destacar que o PRODES só classifica as áreas de
floresta e parte da Amazônia Legal é coberta por cerrado. Todo ano é realizada
uma amostragem, onde são selecionadas as principais cenas para a classificação.
A área mínima detectada é de 6,25 ha. Uma vez classificados os dados são

disponibilizados pelo INPE no formato vetorial. Após a obtenção dos polígonos de
cada cena foram gerados mosaicos anuais, de maneira a obter o desflorestamento

acumulado até 2000, seguido de seu respectivo incremento anual até 2004.

2.3.4 - Unidades de Conservação e Terras Indígenas

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) divide as

Unidades de Conservação (UC) em duas grandes categorias; Unidades de

Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. O primeiro grupo abrange 5
subcategorias (Estação

Ecológica, Reserva

Biológica, Parque

Nacional,

Monumento Natural e Refúgio de vida Silvestre) enquanto o segundo é dividido

em 7 subcategorias (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural)(SNUC,
2000 Lei 9.985, 19 Julho de 2000). Todas as categorias foram consideradas como

áreas protegidas. Os limites das UC federais foram obtidos do MMA (IBAMA), as
UCs estaduais foram obtidas dos órgãos ambientais de seus respectivos estados

e as Terras Indígenas (TI) do Instituto SocioAmbiental (ISA). Os dados foram
disponibilizados no formato vetorial. Foram incluídas na análise todas as UCs e
Tis criadas até 2005.
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2.3.5 - Processamento dos dados

Depois de montada a base de dados no formato vetorial com as bacias

hidrográficas, desflorestamento, unidades de conservação e terras indígenas, as
informações foram reprojetadas (Albers conic, South American Datun 1969 - SAD-

69). Em seguida foi feita a intersecção dos polígonos de desflorestamento UCs e

Tis nas bacias hidrográficas. A área dos polígonos foi recalculada e somada por
bacia hidrográfica. A área de cada bacia também foi calculada, permitindo dessa
forma, obter o percentual de cada categoria de uso da terra (desflorestamento,
UCs e Tis) por bacia.

2.3.6 - Análise Estatística

A análise de Variâncias (ANOVA) foi utilizada para comparar as taxas
anuais de desflorestamento entre bacias hidrográficas de 2001 a 2004, seguida do
teste de Tukey (a=0.05) para a comparação de médias. Dessa forma, foi possível
agrupar as bacias com maiores e menores taxas de desflorestamento na
Amazônia Legal, apontando as regiões mais críticas, com maiores velocidades

nas mudanças da cobertura da terra.

2.4 - Resultados

2.4.1 - Macrobaclas Hidrográficas

As bacias hidrográficas dos dez principais grandes rios que drenam a
Amazônia Legal foram delimitadas (Figura 2.3). Destes, oito deles drenam a bacia

Amazônica (região hidrográfica 01) e dois a bacia do rio Tocantins (região
hidrográfica 02). Foram considerados como macrobaclas hidrográficas somente os
rios com áreas de contribuição superior a 100000 Km^.
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Figura 2.3: Modelagem das bacias de drenagem dos grandes rios da Amazônia
brasileira (área drenada maior que lOOOOOKm ) a partir do SRTM 30.

Áreas

planas freqüentemente causam

problemas em

modelagem

hidrológica. A resolução espacial por sua vez é um elemento fundamental tanto na

causa quanto na solução destes problemas. Na bacia do rio Juruá, por exemplo, o
relevo é pouco acidentado, o que explica a grande quantidade de meandros no

rio.

Foram

observadas

algumas

imperfeições

na

geração

desta

bacia,

principalmente devido a grandes áreas homogêneas de direção de fluxo nas

cabeceiras da bacia. Outro local que apresentou algumas limitações foi a região
de divisores da bacia do rio Negro, que também apresenta áreas naturalmente
pouco acidentadas. Com exceção dos exemplos citados, o contorno das bacias de

drenagem foi bastante satisfatório quando comparado a base de bacias de

drenagem "Otto" (Pfafstetter, 1989), executada pela Agencia Nacional de Águas
para a delimitação das bacias da América do Sul em escala 1:1000000 (Silva,
1999; Resolução n.30, 11 de dezembro de 2002). Além disso, o método já foi
validado e aplicado para as bacias dos grandes rios de todo o mundo, utilizando
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SIG e modelo digital de elevação(GTOPO 30) na resolução de 30 segundos(-1.0
Km)(Verdin & Verdin, 1999).

A área drenada das bacias variou entre 139000 (rio Trombetas)e 1488000
Km^(rio Solimões)(Tabela 2.1).
As diferenças nos níveis de altitude, área drenada e localização dos
divisores topográficos, conferem ás bacias, características distintas no tocante a

qualidade das águas e ecossistemas (Salati & Vose, 1984). Rios que nascem nos
Andes, como o Solimões e o Madeira transportam grandes quantidades de
sedimentos. O rio Negro, por sua vez, nasce no planalto das Guianas em altitudes
intermediárias e apresenta grande quantidade de matéria orgânica em suas

águas. Já o rio Tapajós, nasce nas partes mais baixas do planalto central, em
altitudes relativamente baixas, apresentando águas claras, sem sedimentos e
ácidos orgânicos.

Tabela 2.1: Características das macrobacias dos grandes rios da Amazônia
brasileira obtidas pela utilização do SRTM 30 como modelo digital de elevação.
Macrobacia

Localização das

Área drenada

Tocantins
Araguaia
Xingu
Tapajós
Madeira
Purus
Juruá
Solimões
Negro

Planalto central
Planalto central
Planalto central
Planalto central
Cordilheira dos Andes
Serra dos divisores
Serra dos divisores
Cordilheira dos Andes
Planalto das Guianas

400812,1
375374,2
483397,7
488367,0
1354222,9
379181,1
226173,2
1487818,4
731257,9

Trombetas

Planalto das Guianas

138928.6

cabeceiras de drenagem

(Km')

Altitude(m)

mínima máxima
5
45
2
9
20
36
50
48
1
14

1647
1180
800
869
6038
526
529
6307
2973
1003

média
407,7
360,7
289,1
286,7
538,9
130,5
167,3
791,8
220,6
232,9

2.4.2 - Desflorestamento nas macrobacias hidrográficas

As bacias hidrográficas da calha sul apresentam os maiores níveis de

desflorestamento, são elas: bacia dos rios Tocantins, Araguaia, Xingu, Tapajós,
Madeira, Purus e Juruá. A bacia que apresenta a maior área impactada pelo
desflorestamento é a bacia do rio Madeira com mais de 113000 km^ de área

desflorestada, seguida das bacias dos rios Tapajós, Araguaia, Xingu e Tocantins
respectivamente (Tabela 2.2). Entretanto, considerando o desflorestamento em
relação à área da bacia, a bacia do rio Tapajós é a que apresenta o maior nível de
desflorestamento com 19,5% de sua área total. É importante ressaltar que este
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estudo foi realizado com

os dados do PRODES, que só considera

desflorestamentos, nâo incluindo os cerrados. As bacias dos rios Tocantins e

Araguaia drenam extensas áreas de cerrado (80 e 78% respectivamente), uma
pequena parte dessas bacias que originalmente correspondia a florestas já foram
quase completamente desflorestadas. O cerrado brasileiro é o bioma que perde
mais

rapidamente

sua

cobertura

florestal,

alcançando

uma

taxa

de

aproximadamente 1,1%.ano\ as regiões mais críticas são encontradas nos
estados de Tocantins e Goiás, cabeceiras dos rios Tocantins e Araguaia
(Machado et al., 2004; Eva et al., 2002). O cerrado cobre parte das bacias dos rios
Xingu (20%)e Tapajós(32%), estas áreas estão distribuídas ao longo da transição
floresta cerrado, onde o arco de desflorestamento está situado. Caso os cerrados

fossem incluídos, os níveis de desflorestamento aumentariam nestas bacias, pois

os cerrado vem sendo bastante procurados para empreendimentos agropecuários,
sobretudo devido as características do relevo e propriedades físico químicas do
solos.

Tabela 2.2: Área total desflorestada até 2004 e percentual desflorestado em
relação a área das bacias dos grandes rios da Amazônia brasileira.
Macrobacia
Tocantins

Araguaia
Xingu
Tapajós
Madeira
Purus
Juruá
Solimões

Negro
Trombetas

Desflorestamento

(Km^)

(%)

64242,1
68602,5
68117,2
94670,7
113350,6
13635,1
4063,9
1194,6
8354,2
1395,9

16,03
18,28
14,09
19,46
8,37
3,60
1,80
0,08
1.14
1,00

% da área
da bacia *

72,78
75,30
100,00
100,00
39,64
93,70
94,90
17,70
75,21
98.27

%dodesfl. da
bacia na A.L.**

22,02
24,27
14,09
19,47
21,11
3,84
1,89
0,45
1,52
1,02

* Área das bacias que estão dentro da Amazônia Legal, o estudo considerou somente esta fração
da bacia.

** % de desflorestamento em relação à fração da área drenada pela bacia no interior da Amazônia
Legal

Embora a bacia do rio Madeira apresente maior área desflorestada, em

termos percentuais o nível de desflorestamento é reduzido devido a grande área
drenada pela bacia. A bacia do Madeira, em seu terço superior, onde estão

situadas muitas de suas cabeceiras, drena grande parte da Bolívia e uma
pequena parte do Peru. Particularmente em suas terras baixas, a Bolívia vêm
perdendo cobertura florestal rapidamente nas últimas décadas. Desde 1950 áreas
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significativas foram destinadas a agricuitura de média e larga escala. A partir de
1980 o desflorestamento vem ocorrendo predominantemente nas regiões ao redor
da cidade de Santa Cruz de La Sierra no alto Madeira (Pacheco, 2006). Portanto,
o desflorestamento na bacia do rio Madeira está sendo subestimado por falta de

informações disponíveis nos territórios peruano, e sobretudo no boliviano que
abriga a maior parte do terço superior da bacia. Informações sobre o uso da terra

que ultrapassassem os limites políticos, contempiando as áreas drenadas pelo alto
Madeira, seriam importantes para o monitoramento deste rio no território brasileiro.
O rio Madeira é uma das principais hidrovias da região oeste da Amazônia.
Particularmente, o trecho entre Porto Velho - RO e Itacoatiara - AM é bastante

utilizado para transporte de cargas. Alterações na descarga sólida que podem ser
causadas por desflorestamento e erosão devem ser previstas pelos setores que
utilizam este rio. A mesma falta de informação ocorre nas bacias do Solimões e

Negro que drenam territórios internacionais. Nos rios Tocantins, Araguaia, Purus,
Juruá e Trombetas a disponibilidade de informações do PRODES obedece a

limites políticos dentro do território nacional. Na bacia do rio Soiimões o
desflorestamento no território nacionai é ainda incipiente comparado a outras

bacias, principalmente pelo fato de apenas 17,7% da bacia ter sido analisado e
estes se encontrarem no estado do Amazonas que tem apenas 2% de sua área
desflorestada.

As taxas anuais de desflorestamento nos últimos anos (2001-2004),

demonstradas na figura 2.4a, foram superiores nas bacias dos rios Xingu, Tapajós
e Madeira. Por esta razão, as retas que representam o desflorestamento

acumulado para estas bacias indicam semelhança no coeficiente angular, como

pode ser verificado na figura 2.4b.
A Análise de Variâncias mostrou a existência de diferenças significativas
entre as taxas de desflorestamento por bacias(F= 35,16; P^0,001; N= 40). O teste
de comparação de médias (Tukey, p s 99%) mostrou que as três bacias (Xingu,
Tapajós e Madeira) se diferenciam de todas as outras em relação as taxas anuais
de desflorestamento.

Pode ser observado que nas bacias dos rios Xingu, Tapajós, Madeira e
Purus as maiores taxas de desflorestamento ocorreram nos anos 2003 e 2004,

indicando aumento do desmatamento nos últimos anos nestas regiões. Esta
situação pode ser vista com mais clareza observando isoladamente as taxas para
21

as bacias do Tapajós e Madeira, que apresentam aumento progressivo no período
2001-2004. Na porção leste do arco, onde estão situadas as bacias dos rios

Araguaia e Tocantins a situação se inverte, as taxas foram superiores em 2001 e
2002. Nesta região, sobraram poucas áreas com cobertura florestal, uma vez que
originalmente grande parte já era coberta por cerrado. A redução da oferta de
áreas florestadas proporciona também redução das taxas de desflorestamento.

Em conseqüência disso, as taxas aumentam na porção sul e oeste do arco (bacias
dos rios Xingu, Tapajós, Madeira e Purus). Particularmente, na bacia do rio Purus,
as taxas de desflorestamento são crescentes em decorrência do avanço do arco
na porção oeste onde está situado o estado do Acre. Devido a um efeito

semelhante ao ocorrido no leste, o estado de Rondônia que apresenta grandes
áreas desfiorestadas, de certa forma acaba por influenciar a expansão de novas
regiões de fronteira agrícola no Acre afetando a bacia do Purus.
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Figura 2.4: Taxas de desflorestamento no período de 2001 a 2004 (a) e
desflorestamento acumulado a partir de 2000 (b) nas bacias hidrográficas dos
grandes rios da Amazônia brasileira.
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2.4.3 - Unidades de Conservação e Terras Indígenas nas bacias hidrográficas

Embora grande parte das bacias ]á tenham sido atingidas pelo arco do
desflorestamento, o balanço entre a conservação e o desflorestamento é ainda
favorável sob o ponto de vista do equilíbrio ambiental. As Unidades de

Conservação federais, estaduais e Terras Indígenas se somadas cobrem grande
parte da superfície drenada pelas bacias, variando de 8,1% (bacia do rio

Tocantins) até 52,2% (bacia do rio Xingu) (Tabela 2.3). A bacia do rio Negro

apresenta mais de 322 mil Km^ e a do Xingu mais de 252 mil Km^ de áreas
protegidas, o que corresponde a 44,1 e 52,2% da superfície das bacias

respectivamente. Com exceção das bacias do Tocantins e Araguaia, o percentual

da área das bacias protegido por UCs e Tis é muito maior do que o da área
desflorestada. As bacias que apresentaram maiores áreas cobertas por UCs
federais foram a do rio Negro (20,3%) e rio Tapajós (17,5%). As bacias dos rios
Solimões, Araguaia, Madeira, Tocantins e Trombetas obtiveram respectivamente
as menores áreas de UCs federais, com menos de 5,0% da área de contribuição

protegidas por UCs federais na Amazônia Legal. As UCs estaduais cobrem áreas

menores que as federais, excluindo as bacias dos rios Juruá (7,3%) e Negro

(6,0%) que tiveram as maiores áreas protegidas por UCs estaduais, todas as
outras obtiveram menos de 5,0% de área protegida por esta categoria. As bacias
dos rios Trombetas, Tocantins e Xingu apresentam menos de 1% da área coberta

por UCs estaduais. As Tis são responsáveis pela maior parte da área protegida,
chegando a 34 e 41% das bacias dos rios Negro e Xingu respectivamente. Em

quase todas as bacias (exceto Tapajós), as Tis foram a principal categoria de área
protegida, com valores bastante superiores quando comparados a UCs federais e

estaduais. As bacias do Tocantins, Madeira, Araguaia e Solimões tiveram as
menores áreas protegidas por Tis na Amazônia Legal.
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Tabela 2.3: Unidades de Conservação federais, estaduais e Terras Indígenas nas

bacias hidrográficas dos grandes rios que drenam a Amazônia legal.
Macrobacía

UCs Federais

UCs
Estaduais

Terras

Área
efetivamente

Indígenas

Sobreposição

protepids

a*

^o)
Tocantins

Araguaia
Xingu
Tapajós
Madeira
Purus
Juruá
Solimões

Negro
Trombetas

15250,7
8696,1

51265,4
85233,9
45095,7
33767,4

25845,0
17316,8
148504,4
6758,1

3,8
2,3
10,6
17,5
3,3
8,9

(Km^) (%)
1739,7
12455,8
3664,2
12362,7
44926,3
5355,1

11,4 16550,4
1.2 20283,6
20,3 43944,8
4,9

0.0

0,4
3.3
0,8
2,5
3.3
1.4
7.3

/o/v

ÍOA\

1.4
6.0

15703,5
29687,5
198726,9
71559,8
102874,1
57118,8
40375,8
117904,2
249732,8

0.0

38969,7

3,9
7.9
41,1
14.7
7.6
15.1

17.9
7.9
34.2
28.1

8.1
11,6
252170,3 52,2
162666,7 33,4
174184,0 12,9
95006,7 25,1
81906,4 36,2
153101,9 10,3
322472,0 44,1
45726,1 32.9
32445,8
43379,2

248,2
7460,2

0,1
2,0
1486,2
0,3
6489,8
1.3
18712,2
1.4
1234,5
0,3
0,4
864,8
2402,7
0,2
119710,0 16,4
0,0
1.7
por unidades de

conservação federais, estaduais e terras indígenas, exciuindo as sobreposições.

A área total protegida por UCs e Tis excluindo as sobreposições é
demonstrada na tabela 2.3 para cada macrobacia. Observa-se que 6 das 10
bacias hidrográficas apresentam mais de 25% da área protegida. As três bacias
mais afetadas pelo arco do desflorestamento (Madeira, Tapajós e Xingu),
apresentam 12,9, 33,4 e 52,2% da área coberta por UCs e Tis respectivamente.

As duas ultimas colunas da tabela consideram as sobreposições das categorias

analisadas. A bacia do rio Negro (16,4%) é a que apresenta maior sobreposição,
seguida das bacias do Araguaia (2,0%), Madeira (1,4%)e Tapajós(1,3%).
Observando a distribuição do desflorestamento e a disposição das UCs e
Tis na Amazônia Legal é fácil perceber que muitas vezes elas encontram-se

completamente isoladas pelo desflorestamento. Um exemplo clássico que Ilustra
multo bem esta questão é o Parque Nacional Indígena do Xingu, uma das mais

Importantes reservas Indígenas do mundo. Na definição dos limites do Parque

Indígena não foram Incluídas as cabeceiras de drenagem da bacia do rio Xingu.
Hoje em dia a região não Incluída sofre com o Intenso processo de

desflorestamento, a fronteira agrícola já tocou os limites do parque, os campos de
cultivo de soja dividem a paisagem com as florestas da reserva Indígena. Os
cursos d'água, que nascem nas fazendas fora do parque, quando adentram a

terra Indígena já estão comprometidos. A mudança dos limites do parque agora é
Inviável. Não somente o parque Indígena do Xingu sofre com o traçado
Inadequado de seus limites, outras áreas protegidas na Amazônia apresentam
problemas semelhantes.
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Figura 2.5: Distribuição do desflorestamento. Unidades de Conservação e Terras Indígenas nas macrobacias hidrográficas da
Amazônia.
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2.5 - Discussão

Paradigmas da conservação e desflorestamento nas macrobacias

A Amazônia brasileira é a maior de floresta tropical remanescente do
planeta gerida por um único país. Apresenta as maiores taxas anuais, tanto de

desflorestamento, quanto de criação de unidades territoriais para proteção de sua
cobertura florestai (UCs e Tis no caso da legislação do Brasil). Fatores
demográficos, políticos e econômicos em conjunto dirigem os processos de
mudanças na cobertura da terra, tanto no caso do desflorestamento quanto na
conservação. Dessa forma, trata-se de um grande desafio para os governantes
gerir tamanha área com inúmeros problemas de diferentes causas,
conseqüências e soluções.

Particularmente na calha sul, os processos de mudanças na cobertura da
terra vêm ocorrendo mais rapidamente, as regiões de fronteira agrícola atingem
predominantemente as cabeceiras de drenagem dos grandes rios. Por outro lado,
estas áreas na zona de transição entre a floresta e o cerrado apresentam
relevante interesse para a conservação e vem sendo encaradas como prioritárias.
Nos últimos anos, contrastando com as altas taxas de desflorestamento,
mosaicos de diferentes categorias de UCs foram criados na calha sul,
principalmente nas bacias dos rios Xingu e Tapajós próximo à região da terra do
meio, no sul do Pará.

Além da conservação, as UCs e Tis apresentam benefícios indiretos

quando bem alocadas, minimizando a ocorrência de desflorestamento e
incêndios florestais (Nepstad et al., 2006). Por esta razão, elas têm sido utilizadas

pelo governo como importantes barreiras na contenção do arco do
desflorestamento, uma vez que as áreas atingidas pelo arco coincidem com as
prioridades para a conservação.

Nepstad et al. (2006), compararam os benefícios da proteção por terras
indígenas e parques nacionais na contenção do desflorestamento e incêndios

florestais. Apesar de diferenças na legislação relativas as restrições dessas
categorias, não foram observadas diferenças estatísticas entre os Parques
Nacionais e Terras indígenas.
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A demanda pela criação de novas Unidades de conservação ainda é

grande, seja pela iniciativa do governo ou pressão das Organizações Não
Governamentais. Um exemplo de Iniciativa conjunta foi a criação do Programa

Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA, que tem como principal objetivo proteger
12.0% da floresta tropical amazônica ou 3,6% do total de florestas tropicais
remanescestes do mundo (Silva, 2005). Por esta razão, quando novas Unidades

de Conservação forem criadas, seria importante considerar os divisores de bacias

hidrográficas como um dos critérios para definição e alocação dos limites. As
bacias hidrográficas são unidades funcionais, uma vez protegida esta unidade,

qualquer ecossistema, população ou espécie existente em seu interior será

protegida de forma mais adequada (Frankiyn, 1993). Para proteger a diversidade
devemos garantir a integridade no funcionamento dos processos associados a
ela, dessa forma atacamos a causa e não a conseqüência.

Mudanças na cobertura da terra e processos hidrológicos em larga escala
O balanço entre as áreas desflorestadas e protegidas nas bacias

hidrográficas determina o estado da cobertura da terra, este por sua vez tem
influencia direta sobre o ciclo hidrológico das bacias. Sabemos que entre outros

impactos hidrológicos, o desflorestamento causa aumento da vazão, porém
devido a este conhecimento ter se fundamentado em experimentos com

microbaclas (Boch & Hewlett, 1982; BruijnzeeI, 1990; Andreássian, 2004; Brown
et al., 2005), não sabemos como se dá o processo de transferência dos impactos
da micro a macro escala. Poucos estudos se aventuraram a avaliar os impactos

hidrológicos das mudanças na cobertura da terra em grandes bacias
hidrográficas.
No inicio dos anos 80 houve uma discussão sobre o aumento da vazão do

rio Amazonas ser conseqüência do desflorestamento nos Andes (Gentry &
Lopez-Parodi, 1980; Nordin & Meade, 1982; Gentry & Lopez-ParodI, 1982). Mais
tarde, Sternberg (1987), esclareceu que o aumento da vazão era decorrente de

fenômenos climáticos. Costa et al. (2003), observaram alterações na vazão do rio
Tocantins em decorrência de mudanças na cobertura da terra, detectando

aumento médio de 24% em uma bacia de aproximadamente 175000 Km^. Na
bacia do rio Paraguai, foi verificado aumento da vazão no mesmo período de
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intensificação nas mudanças da cobertura da terra, porém tratava-se de
variabilidade natural do clima (Coilischonn et. aí., 2001).

Enfim, os sinais de alteração na vazão por mudanças no uso da terra
confundem-se com os sinais de mudanças no clima. Na Amazônia em particular a
precipitação sofre variabilidade interdecadal, com ciclos de aproximadamente 30
anos. Na calha sul, por exemplo, vem ocorrendo aumento da precipitação a partir

do início da década de 70 até fim do século XX (Marengo, 2004), mesmo período
do inicio das atividades agropecuárias na Amazônia. Em grandes bacias os
mosaicos e fragmentos de diferentes tipos e idades de vegetações causam ruído
nas análises e são ainda um desafio para a hidrologia. Além disso, à medida que
aumenta a escala, aumenta a variabilidade espacial e temporal da precipitação, e

a resposta hidrológica das bacias é diretamente afetada pelas oscilações de
tempo e clima. Em microbacias, a questão da influencia da cobertura da terra no
ciclo hídrológico é bem menos complexa. A precipitação e a cobertura da terra
são espacialmente homogêneas, a variabilidade temporal da precipitação e as
diferenças na fisiografia das microbacias são facilmente controladas por artefatos
estatísticos, como a calibração em experimentos com microbacias pareadas.

Sendo assim, os próximos capítulos deste trabalho, abordarão os possíveis
distúrbios nos processos hidrológicos de macrobacias e microbacias e as

diferenças na resposta hidrológica em ambas escalas.
2.6 - Conclusões

O SRTM 30 mostrou ser uma boa base para a utilização como modelo

digital de elevação em grande escala, entretanto nas regiões muito planas, como

nas planícies de inundação algumas limitações foram observadas. A resolução
espacial utilizada (30 segundos) pode ser inadequada para obtenção de boa
precisão nestes locais.

O desflorestamento por bacia hidrográfica foi bastante variado, as bacias

hidrográficas mais impactadas pelo desflorestamento estão situadas na calha sul,
região do "arco do desflorestamento". Nesta região, foram observadas as maiores
taxas anuais de mudanças na cobertura da terra. As taxas anuais de
desflorestamento por bacia são diferentes(F= 35,16; p^ 0,001; N= 40). As bacias
dos rios Madeira, Tapajós e Xingu apresentam maiores taxas quando
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comparadas as outras (Tukey, p> 99%). Estas três bacias juntas, abrangem

quase a metade do total da área desflorestada na Amazônia Legal. As bacias dos
rios Tocantins e Araguaia apresentam grande parte de suas áreas cobertas por
cerrados. O desmatamento nestas áreas não foi considerado no estudo. Se for

incluído certamente estas bacias apresentarão as maiores áreas com alterações
na cobertura florestal.

As Unidades de Conservação e Terras Indígenas cobrem grandes áreas
nas bacias hidrográficas. As bacias dos rios Xingu e Negro apresentam 52,2 e

44,1% de suas áreas protegida por UCs e Tis. Na bacia do Tocantins somente
8,1% de sua área é protegida, embora apenas 72% da bacia esteja na Amazônia
Legal.

Embora grandes áreas já tenham sido desflorestadas na Amazônia Legai,

o balanço entre o desflorestamento e a conservação é ainda positivo sob o ponto
de vista da manutenção da cobertura florestal e conseqüentemente dos

processos hidrológicos das bacias. Mesmo na calha sul onde as taxas de
desflorestamento são mais altas, as áreas protegidas cobrem grande parte das
bacias de drenagem e de certa forma impedem o avanço do arco do
desflorestamento.

Dada as dimensões das unidades hidrológicas na Amazônia, a gestão dos
recursos hídricos deve ser realizada em conjunto pelos municípios, estados ou

países. Os limites naturais das bacias não podem ser sobrepostos ou ignorados
pelos limites políticos.
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3 - CAPITULO II

O desflorestamento afeta a vazão dos grandes rios da Amazônia?
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o desflorestamento afeta a vazão dos grandes rios da Amazônia?

3.1 - Introdução

Alterações no ciclo hidrológico oriundas de atividades antrópicas podem
ser consideradas como uma das mais importantes questões científicas em
hidrologia na atualidade. Nas últimas décadas, o aumento no ritmo do

aquecimento global e das mudanças no uso da terra, motivaram um maior

interesse científico em prever como essas mudanças irão afetar o ciclo
hidrológico.

Em estudos hidrológicos, a vazão pode ser considerada como a variável

mais importante devido a sua natureza integradora, pois se trata de uma medida
pontual capaz de refletir os processos ocorridos na área drenada da bacia

hidrográfica como um todo (Salati & Vose, 1984; Richey et al., 1989).
Por esta razão, estudos em séries históricas buscando sinais de alterações
na vazão em decorrência de mudanças climáticas ou mudanças no uso da terra
foram intensificados e vêem sendo realizados em diferentes partes do mundo.

Entre eles: na Bacia do Rio Mississipi, (Douglas et al., 2000; Lins & Slack, 1999;
Zhang et al., 2006) e em outras regiões dos Estados Unidos (Lettenmaier et al.,
1994; Douglas et al., 2000), em vários rios do Canadá (Westmacott & Burn, 1997;

Burn & EInur, 2002, Aziz & Burn, 2006), na Turquia (Kahya & Kalayci, 2004),
Irlanda (Kiely, 1999), Suíça (Birsan et al., 2005), China (Zhang et al, 2006),

Tailândia (Wilk et al., 2001), Austrália (Chiew & McMahon, 1993; Crapper et al.,

1999; Siriwardena et al., 2006), Bacia do Prata, América do sul (Krepper &
Garcia, 2004), bacia do rio Paraguai (Coilischonn et al., 2001); Bacia do rio
Tocantins, Amazônia (Costa et al., 2003)e outros rios do Brasil e América do sul

(Marengo et al., 1998). Embora em algumas vezes os resultados sejam
contraditórios, são fortes as evidencias de intensificação no ciclo hidrológico
global, tanto por mudanças climáticas como por mudanças no uso da terra (IPCC,
1996, 2001; Ohmura & Wild, 2002; Labat et al., 2004; Huntigton, 2006). O
considerável Interesse nessas questões justifica-se pelo fato da aceleração no
tempo de permanência da água nos compartimentos do ciclo hidrológico
proporcionar mudanças em sua disponibilidade e utilização.
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A vazão de uma bacia hidrográfica é composta pelo escoamento direto e

escoamento base. O escoamento direto pode ser considerado como a principal
fonte de água no rio após eventos de chuva e durante a estação chuvosa,
enquanto o escoamento base é a principal fonte entre os eventos de chuva e

durante a estação seca. A vazão, assim como a proporção relativa de seus

componentes variam no tempo sendo diretamente influenciados pelo clima
(principalmente precipitação), características físicas das bacias, e alterações

antrópicas, tais como as mudanças no uso da terra e represamento (Zhang et ai.,
2006).

Embora experimentos em microbacias demonstrem que a remoção da
cobertura florestal tende a aumentar a produção de água da bacia, é ainda uma

questão obscura se os resultados se asseguram para grandes bacias

hidrográficas (> 1000 Km^) ou de que maneira os resultados de pequena escala
são relevantes em grande escala (Wilk et al., 2001).
Estudos em grandes bacias vem sendo realizados nas ultimas décadas e

podem ser considerados como um novo desafio na hidrologia. A macrohidrologia,

maneira pela qual esta nova área de interesse na hidrologia é chamada, agrega
processos físicos, hidrológicos e meteorológicos em larga escala, usando

ferramentas de sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas e
climatologia de meso-escala (Shuttleworth, 1988).

Grandes bacias hidrográficas tendem a formar mosaicos com diferenças

na cobertura e utilização da terra, além da heterogeneidade nos solos, topografia
e geologia. Esta heterogeneidade espacial, aliada á variação espacial e temporal
nos padrões de precipitação, regulam a resposta hidrológica da bacia. A

influencia integrada desses fatores torna a interpretação da resposta hidrológica
da bacia extremamente complexa, por esta razão há grande incerteza a respeito
da aplicação dos resultados de microbacias experimentais em grandes bacias

(Wilk et al., 2001; Siriwardena et al., 2006). Embora haja especulações
consideráveis, existem poucos dados disponíveis sobre os efeitos de distúrbios
no ciclo hidrológico da Amazônia (Richey et al., 1989).

Diferentemente da

hidrologia de

microbacias, poucos estudos

relacionaram mudanças na cobertura da terra com a hidrologia de grandes
bacias. No caso das grandes bacias a metodologia de pareamento não é
apropriada, por esta razão, utiliza-se a análise de séries históricas para

BIBÜiíwliÕlw
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documentar sinais de alteração na vazão de grandes bacias decorrentes de
alterações na cobertura vegetal ou mudanças climáticas.

Neste capítulo, o objetivo foi verificar a existência de sinais de alteração no
regime da vazão nas grandes bacias hidrográficas que apresentaram os maiores
percentuais de desflorestamento apontados anteriormente. Em seguida, buscouse compreender a origem destes sinais, comparando-os com o desflorestamento,
características físicas das bacias e precipitação.
3.2 - Detecção de tendências em séries históricas

Séries

históricas

são

conjuntos

de

observações

arranjadas

cronologicamente. Para sua análise, a ordem das observações no tempo é crucial
(Hipel & McLeod, 2005).

Testes de tendências em séries históricas por sua vez podem ser
classificadas em dois tipos, de acordo com o teste de hipótese e a forma de
estimativa da tendência. O primeiro é chamado tendência em pulsos {"Steptrend") onde a hipótese assumida é de que um determinado conjunto de dados
coletados antes de um tempo especificado difere em relação a outro conjunto de
dados coletados após o tempo especificado. O segundo teste de hipótese
considera que a população de dados muda de forma monotônica {"Monotonic
trend"), isto é, apesar de sofrer alterações no decorrer da série, a direção da
tendência não se inverte. Porém, não é especificado se a tendência ocorre

continuamente, linearmente ou em qualquer outro padrão. O primeiro tipo é muito
mais específico que o segundo, requerendo um fato particular no tempo para a
sua aplicação ou uma interrupção gerando dois intervalos descontínuos na série
histórica (Hirsch et al., 1991).

A segunda forma de classificação dos testes de tendência diz respeito a
suas premissas. Eles podem ser paramétricos ou não paramétricos. Os testes

paramétricos apresentam uma série de premissas, dentre elas a normalidade, a

linearidade e a independência. Os testes não paramétricos apresentam
vantagens em relação às premissas, mas por um outro lado tendem a ignorar a
magnitude das observações pela relativização e rankeamento dos valores (Hipel
& McLeod, 2005).
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Os procedimentos paramétricos para a detecção de tendências são a

regressão simples, no caso de tendência monotônica, e o teste t para o caso de
tendência em pulsos. As estimativas de inclinação da tendência são dadas pelo
coeficiente da regressão e pelas diferenças de média, respectivamente. As
aiternativas não paramétricas para os dois tipos de teste de hipótese são o teste
de Mann-Kendall e o teste de Mann-Whitney, onde a inclinação da tendência é
obtida pelos métodos Sen-slope e Hodges-Lehmann respectivamente (Hirsch et
al., 1991; Xu et al., 2003). Um terceiro procedimento misto vem sendo usado,
onde o teste de Mann-Kendall é aplicado sob os resíduos de uma regressão
simples, com intuito de excluir a influencia de variáveis exógenas, como por
exemplo, a desazonalização (Helsel & Hirsch, 2002).

Dados ambientais podem conter uma ou mais características indesejáveis
para a utilização de testes paramétricos em suas séries históricas, entre elas: tipo
de distribuição, dados discrepantes, sazonalidade, erros de medições e
correlação serial. Em particular as séries de dados hidrológicos costumam
apresentar estes problemas, sendo que muitas vezes não apresentam
distribuição normal, com elevada assimetria em sua distribuição (normalmente a
assimetria é positiva). Quando não há normalidade nos dados e o tamanho da

amostra é relativamente grande, os procedimentos não paramétricos são mais

eficientes, apresentando poder significativamente maior em relação aos
paramétricos (Hirsch & Slack, 1984; Hirsch et al., 1991; Helsel & Hirsch, 2002;
Hipel & McLeod, 2005).

Hirsch et al., (1982) utilizaram o teste de Monte Cario visando comparar o
desempenho dos procedimentos paramétrico e não paramétrico para análise de

tendência. Os resultados demonstraram que quando há distribuição normal, os
procedimentos paramétricos têm uma pequena vantagem em termos de poder e
eficiência. Entretanto, quando os dados apresentam distribuição suavemente
assimétrica, o procedimento não paramétrico possui vantagens modestas. Se a
distribuição for muito assimétrica, as vantagens dos procedimentos não
paramétricos são significativas. Por esta razão, em estudos que envolvam

múltiplos conjuntos de dados, recomenda-se usar os métodos não paramétricos
(Hirsch et al., 1991; Helsel & Hirsch, 2002).
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3.3 - Metodologia

3.3.1 - Area de estudo

O estudo foi realizado nas bacias dos três principais grandes rios que
drenam a calha sul da bacia Amazônica e cobrem quase toda a extensão do arco

do desflorestamento. Foram selecionadas as bacias dos rios Madeira (113350 Km^

de área desflorestada), Tapajós (94670 Km^) e Xingu (68117 Km^) como região
hidrológica

para

este
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Figura 3.1: Área de estudo: bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu e áreas
desflorestadas até 2004. Em detalhe, o posicionamento das bacias sob a América
do Sul e arco do desflorestamento.
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3.3.2 - Seleção das variáveis hidrológicas
A vazão foi selecionada como a variável de interesse devido a sua
capacidade de refletir uma resposta integrada da área da bacia como um todo. A
vazão é diretamente influenciada peia cobertura da terra, características físicas e

clima da bacia, podendo ser considerada um excelente indicador para avaliar
alterações no ciclo hidrológico oriundas tanto de mudanças na cobertura da terra
quanto climáticas(Burn & EInur, 2002; Zhang et al., 2006). Devido a sua natureza
pontual, mas integradora, reflete melhor as informações do clima que os próprios
dados de precipitação registrados em pluviõmetros, principalmente em grande
escala (Richey et al., 1989; Marengo et al., 1998).

Para compreender a origem dos sinais de alteração detectados na vazão,

dados de precipitação foram agregados em conjunto com informações da
cobertura da terra e características físicas das bacias hidrográficas.

3.3.3 - Dados Hidrológicos

A seleção das estações é considerada uma das etapas mais importantes
em trabaihos de análise de séries históricas (Burn & EInur, 2002). Dados mensais
de vazão e precipitação foram obtidos do Sistema de Informações hidrológicas da

Agencia Nacional de Águas - Hidroweb (http://hidroweb.ana.gov.br). Devido ao
fato do banco de dados Hidroweb abranger somente o território nacional, dados
de precipitação das regiões altas do rio Madeira (Bolívia e Peru)foram obtidos de

outra fonte (Senamhi - Bolívia). Foram obtidas também 3 longas séries de vazão
(identificadas neste estudo pelos números 10, 11 e 24) de fora do banco de

dados Hidroweb (ONS, 2001). O primeiro critério para a seleção das estações a
serem analisadas diz respeito ao comprimento da série histórica. Burn & Einur

(2002) consideraram como 25 anos o tamanho mínimo da série histórica para
assegurar a vaiidade dos resultados obtidos na análise de tendência. Seguindo
este critério, foram inicialmente selecionadas as estações da região de estudo
que tinham séries históricas maiores ou igual a 25 anos. Devido à baixa
densidade de estações na bacia do rio Xingu, foram seiecionadas séries com

pelo menos 22 anos. O segundo critério sugere a remoção das estações com
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falhas ou intarrupções maloras que 5 anos contínuos. Aplicando-se estes critérios

sobraram 30 estações fluviométricas (anexo 01) e 140 pluviométricas (anexo 02)
distribuídas nas 3 bacias hidrográficas (figura 3.2). A bacia do rio Madeira

apresenta 15 estações fluviométricas e 69 pluviométricas, a do rio Tapajós 8 e 42
e a do rio Xingu 7 e 29 respectivamente. Foi gerada uma série histórica de
precipitação para cada sub-bacia individualizada, calculando a média mensal das
séries de todos os pluviômetros drenados para cada uma das 30 sub-bacias

hidrográficas. É importante ressaltar que mesmo com a seleção criteriosa das
estações baseando-se no comprimento da série, muitas vezes o tamanho não é

suficiente, pois o que valida a série é a representatividade em relação a
população.
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Figura 3.2. Localização espacial das estações fluviométricas e pluviométricas
selecionadas para a análise de suas séries históricas.
3.3.4 - Caracterização das séries históricas

Devido às diferenças nos testes existentes para a detecção de tendências,
foi realizada uma caracterização prévia das séries históricas para dar suporte na
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tomada de decisão da escolha do teste. Foram calculados alguns parâmetros da
estatística descritiva, entre eles o mais importante e decisivo para a escolha do
teste foi o coeficiente de assimetria (Skewness), uma vez que a literatura relata
que séries hidrológicas apresentam comumente distribuição assimétrica positiva.
O coeficiente de assimetria retrata como os dados estão distribuídos em torno de

sua média. Quando os valores são negativos, a curva apresenta cauda
acentuada para esquerda e, para a direita quando os coeficientes são positivos.

Quanto mais próximo de zero, maior será a simetria. A divisão do coeficiente pelo
seu erro estabelece um limite para a simetria: para os dados apresentarem
distribuição normal o resultado da razão deve estar entre -2 e 2. A tabela 3.1

apresenta as vazões e precipitações médias para as séries históricas seguida
dos coeficientes de assimetria.

Tabela 3.1: Médias mensais para as séries históricas de vazão e precipitação,
coeficientes de assimetria, s, (skewness) e a razão entre o coeficiente de
assimetria e seu erro, s/e.
Vazão
ID

Nome

Assim

Razão

Média

Assim

(f fe)

(s)

s/e

(mm)

(s)

s/e

0,235
0,240
0,705
0,485

1,84
1,95
5,15
3,76
1.13

146,42
139.18
166,08
188,24

0,317
0,415
0,415
1,107

142.57
117,36
115,33
165,07

0,345
1,797

2,577
3,640
3,051
8,717
3,026
15,101
15,617
3,977
3,662
3,700
4,948
2,147
5,184
4,832

1
2

Humaita
Manicoré

21963,70
24361,38

3
4

Boca do Guariba
Prainha Velha

1450,13
2943,20
30809,46
8140,73
19311,44

5 Fazenda Vista Aiegre
6 Guajara-mirim
7 Porto velho

8 Ariquemes
9 Ji-Paraná
10 Samuel

11 Guaporé
12 Tabajara
13 Pontes e Lacerda

14 Vila Bela da santista Trindade
15 Humboldt
16 Fontanilhas

17
18
19
20
21

Porto dos Gaúchos
Porto Roncador
Teles Pires
Cachoeirão
Indeco

22 Barra do São Manuel - jusante
23 Jatoba
24 Belo Monte

25 Fazenda Itaguaçu
26 Boa Sorte

27 São Felix do Xingu
28 Belo Horizonte
29 Pedra do O
30 Altamira

Precipitação

Média

171,97
701,72
353,81
43,66
1407,70
55.73
125,03

302,93
1474,25
725,67
266,44
344,38
793,80
1141,09
8153,99
10868,05
8758,51
77,73
3625.46
4782.47
5189,57
2689,31
7846,66

0,138
0,314
0,387
0,943
0,849
0,786
0,493
0,766
1,270
1,523
1,017
0,559
0,730
1,490
1,054

1,012
0,870

0,522
0,568
1,002
1,762
0,752
0,673
0,859
0,875
0,972

2.57
3,34
7,67
5,90
9.14
1.84
5,28
10,08
11,12
6,83
3,99
5,66
11,46
6,63
7,18
6,21
3,60
3,94
11,65
12,15
4.85
4,37

5,51
5,47
7,90

156,11
163,66
128,87
166.58
116.60
113,94
142,91

162,33
160.61
146,27
146,38
145,86
152,40
167.19
164,11
153,73
156,68
158,07
161,54
155,64
159,71
153,98

1,796
0,525
0,498
0,481
0,574
0,292
0,648
0,633
0,574
0,471
0,559
0,712
0,712
0,656
0,505
0,200
0,275
0,488
0,912
0,620
0,891
0,501
0,866
0,490

Razão

4,100
3,388
4,402
5,563
5,353
5,008
3,915
1,550
2,200
3,725
6,609
4,559
5,335
3,824
6,561
3,740
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3.3.5 - Testes não paramétricos para detecção de tendências

Na literatura hidrológica o teste de Mann-Kendai!(Mann, 1945 & Kendall,
1975) vem sendo amplamente utilizado para a detecção de tendências em séries
de vazão. Entretanto, ele apresenta dois problemas freqüentemente relatados; a

influência da sazonalidade ou correlação serial (Yue et al., 2002; Yue & Wang,
2002) e, a não estimativa da inclinação ou magnitude da tendência. O problema
da sazonalidade foi solucionado pela aplicação do teste de Mann-Kendall sazonal

(Hirsch et al., 1982) e a inclinação da tendência foi estimada pelo método Senslope (Sen, 1968).

Mann-Kendall

O teste de Mann-Kendall é fundamentado na estatística de ranking e serve
para avaliar a presença de tendência em séries históricas. O resultado do teste

apenas indica a existência e a direção da tendência na série hidrológica. Os
dados são ordenados por ranking de acordo com o tempo e em seguida cada
ponto é tratado como se fosse o ponto de referencia, sendo comparado com
todos os pontos seguintes cronologicamente. O teste de Mann-Kendall foi

utilizado para a detecção de tendências mensais, ou seja, cada mês foi analisado
separadamente, pois o teste é afetado pela sazonalidade. O teste é calculado
pela seguinte equação:

n-l

n

/=! J=i-\

Sgniô)=

+1

if e>o

0

if

e= o

-1

if

e<o

Mann-Kendall sazonal

O teste de Mann-Kendall sazonal exclui o efeito da sazonalidade através
do cálculo da estatística S (estatística de Mann-Kendall) para cada sub-série ou
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período separadamente. Neste caso, S foi calculado separadamente para cada
mês, e os valores foram somados em seguida, gerando Sk.

m

(=1

Sen-slope

O Sen-slope é um método não paramétrico para estimativa das
magnitudes de tendência de séries temporais univariadas (Sen, 1968). Primeiro,
calcuia-se a inciinação da tendência para todos os pares de pontos da série
histórica, em seguida se calcula a mediana de todas as inclinações para a

estimativa de uma tendência geral. O Sen-slope não é influenciado por dados
discrepantes, sendo obtido através da seguinte equação.

yff = Mediana

(Xj-Xi)

para todos / <j

a-i)

A estimativa de j8 é a mediana das combinações de todos os pares de
pontos da série histórica inteira. Por esta razão ela é resistente ao efeito dos

valores extremos nas observações. Valores positivos de j8 indicam tendência

positiva, ou seja aumento dos valores com o tempo enquanto valores negativos

de(3 indicam tendência negativa ou valores em decrepitude com o tempo.

3.3.6 - Desflorestamento

Como mencionado no capítulo 1, os dados de desflorestamento foram

obtidos do Programa de Monitoramento da floresta Amazônica por satélite PRODES (INPE, 2006) e separados por bacias hidrográficas. Maiores detalhes

são descritos no item 2.3.3. Os dados foram processados por bacia hidrográfica
de maneira a obter o percentual da área desflorestada para cada uma delas
conforme metodologia previamente descrita no item 2.3.5 do capítulo anterior.
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3.3.7 - Análise Física das bacias hidrográficas

As áreas de contribuição das 30 estações fiuviométricas foram delimitadas.
As coordenadas das estações foram consideradas como os exutórios das bacias

hidrográficas. Um Modelo digitai de elevação foi gerado e as bacias foram

delimitadas e vetorizadas de acordo com o item 2.3.2. No formato vetorial, as
bacias foram reprojetadas (Albers conic, South American Datun - SAD-69) para o
cálculo de suas características físicas sintetizadas em oito parâmetros descritos a
seguir. Os quatro primeiros parâmetros consideram a forma das bacias, os quatro
últimos representam a hipsometria.

Área (A)

A área de uma bacia hidrográfica é uma das variáveis mais importantes,
pois praticamente todas as variáveis estão relacionadas com ela. A área de uma
bacia abrange desde seu exutório até seus divisores. As áreas das bacias foram

calculadas em Km^ no programa ArcGis 9.0 da Esri.
Densidade de Drenagem (Dd)

A densidade de drenagem relaciona o comprimento total da rede de

drenagem com a área drenada pela bacia. Foi utilizada a rede hidrográfica do
Hybam (Hydrology and Geochemistry of the Amazon basin), obtida através da
digitalização de um mosaico de imagens JERS-1, com uma densidade de cerca

de 0,15 km/km^ (Muller et ai., 1999). Essa variável se relaciona diretamente com

os processos climáticos e a geologia da bacia. Para um mesmo tipo de clima, a
densidade de drenagem depende do comportamento hidroiógico das rochas;

quanto mais impermeável for a rocha, maiores serão as condições para
ocorrência de escoamento superficial e maior será a densidade de drenagem. Em
bacias com a mesma geologia, solos e declividade quanto maior a pluviosidade,
maior será a densidade de drenagem.

A

onde: C = Comprimento total dos canais e

A = Área total drenada pela bacia
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Fator de Forma (F)

Est6 índios da Idéia da forma da bacia, em bacias mais alongadas o índice
é menor e em bacias mais circulares o índice é maior. Considerando os mesmos

padrões de precipitação, em bacias mais alongadas e estreitas é geralmente
mais difícil a ocorrência de chuvas de alta intensidade ao longo de toda a bacia.
Sendo assim, excluindo a influencia do clima, quanto maior for o fator de forma,
maior a chance de a bacia sofrer inundações. O fator de forma é dado pela
seguinte expressão:

onde: A = Área total drenada pela bacia e
L = Comprimento do eixo da bacia (do exutório ao ponto mais
longínquo)

índice de Forma (K)

O índice de Forma (K) representa a relação existente entre o perímetro e a
área da bacia. O menor valor possível é 1,00 no caso de bacias circulares. O

índice é obtido pela seguinte expressão:

onde: P - Perímetro da bacia e

A = Área drenada pela bacia.
Altitude média(Hm)e amplitude altimétrica(AH)

A altitude expressa indiretamente variáveis climáticas como temperatura e
precipitação. Para o cálculo destes parâmetros, foi utilizada uma ferramenta do

ArcGis 9.0 denominada estatística regional, em que se utiliza o polígono da bacia
conjuntamente com o modelo digital de elevação (MDE), escolhendo-se os
parâmetros a serem extraídos do MDE na área delimitada da bacia.
Relação de Relevo (Rr)

Este parâmetro relaciona as altitudes máxima e mínima da bacia e o
comprimento total do canal principal, dando idéia do padrão de relevo da bacia
hidrográfica. Várias sugestões foram propostas para se estabelecer o
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comprimento da bacia, foi adotado o método proposto por Christofoletti (1980)
que sugere a utilização do diâmetro geométrico. A Relação de Relevo pode ser
calculada pela seguinte expressão:

L

onde: AH = Amplitude aitimétrica e

L = Comprimento do canal principal

índice de Rugosidade
O índice de rugosidade combina a declividade e comprimento das
vertentes com a densidade de drenagem, é expresso em um número

adimensional que resulta do produto entre a amplitude aitimétrica e a densidade e
drenagem, conforme demonstrado a seguir:
Ir = AHxDd

onde: AH = Ampiitude aitimétrica e

Dd = Densidade de drenagem

3.3.8 - Ordenação das características físicas e desflorestamento

O principal objetivo da análise multivariada é reduzir as dimensões de um

problema. Ela pode ser resumida como uma maneira de ver padrões em grupos
de dados complexos com mais clareza. A ordenação, por sua vez, distribui os

objetos em um espaço multidimensional com menos dimensões que o número de
atributos originais, captando a maior variação dos dados e indicando as variáveis
mais importantes em sua estrutura (ter Braak, 1987). Neste contexto, a Análise

de Componentes Principais(PCA)foi utilizada para conhecer a estrutura espacial
dos dados e compreender como as sub-bacias diferem em relação à cobertura da
terra e atributos físicos. Além disso, a análise permite avaliar as variáveis mais

importantes na estrutura dos dados. Na análise de ordenação indireta, as

informações ambientais são usadas para organizar os objetos no espaço.
Somente após a ordenação, a variável resposta é utilizada para interpretar os
resultados e testar hipóteses (ter Braak, 1987). Foram extraídos os dois primeiros
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eixos de ordenação, reduzindo a duas dimensões as características de forma,

hipsometria e cobertura da terra nas bacias hidrográficas.

3.3.9 - Relação das mudanças na vazão com suas condlcionantes

Análises de regressões foram utilizadas para compreender a origem das
tendências observadas nas séries históricas de vazão. A bacia hidrográfica como

um sistema geofísico, recebe a energia da precipitação e vai dissipando-a
gradativamente pelo deflúvio. A forma e velocidade com que a precipitação será
transferida ao deflúvio dependem das características físicas tais como forma e

hipsometria, assim como da cobertura da terra. Por esta razão, os resultados

encontrados nas séries históricas de vazão (Inclinação da tendência) foram
relacionados com as coordenadas dos dois primeiros eixos de ordenação
extraídos da análise de componentes principais. Uma vez que a sensibilidade de
resposta da bacia ao clima e mudanças na cobertura da terra depende destes

fatores. Estes dois eixos resumem a variação nas características físicas e
cobertura da terra nas bacias hidrográficas. Em seguida, os resultados da análise
de tendência na vazão foram relacionados com os mesmos resultados da análise

na precipitação. Para realização dessas regressões foram utilizadas somente as
estações com tendências estatisticamente significativas na vazão. Esta

metodologia foi adaptada de Birsan et al (2005), que utilizaram uma combinação

de ferramentas estatísticas (não paramétrica, multivariada e paramétrica) para
compreender as causas de mudanças na vazão nos rios da Suíça.

3.3.10 - Análise do resíduo da relação vazão - precipitação
Para remover o efeito da precipitação sobre a vazão, foi utilizada a análise

do resíduo da regressão linear simples entre essas variáveis. O procedimento foi
repetido em cada bacia, em seguida foram aplicados os testes de tendências
descritos anteriormente. O teste de tendência nos resíduos é considerado um

procedimento híbrido, onde o efeito de variáveis exógenas é removido pela
estatística paramétrica seguido do teste de tendência não paramétrico (Helsel &
Hirsch, 2002). Os resíduos foram graficados utilizando a linha de tendência
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LOWESS {Locally Weighfed Scatterplot Smoothing) (Cleveland et al., 1979;

Cleveland, 1993). Ela funciona de forma semelhante a uma média móvel, porém
o algoritmo é um polinômio. Cada ponto é recalculado baseado nos pontos
vizinhos, quanto mais próximo do ponto, maior será o peso atribuído a ele.

3.4 - Resultados

3.4.1 - Modelo digital de elevação

O SRTM 30 mostrou ser uma boa base de dados topográficos para
utilização como modelo digital de elevação e modelagem da topografia em macro
escala. A figura 3.3 demonstra a relação linear existente entre as áreas de

contribuição das estações fluviométricas geradas a partir da modelagem da
topografia e obtidas do sistema de informações hidrológicas da ANA
(HIDROWEB).

O alto coeficiente de determinação da relação indica a

possibilidade de utilização do SRTM 30 para a delimitação de bacias
hidrográficas e modelagem hidrológica da topografia em macro escala.
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Figura 3.3: Relação entre as áreas de contribuição obtidas a partir da modelagem
da topografia utilizando o SRTM 30 como MDE e das áreas obtidas do sistema de

informações hidrológicas da ANA (Hidroweb) para as 30 estações fluviométricas.
Em detalhe o mesmo resultado para as bacias com áreas de contribuição inferior
a 80000 Kml
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3.4.2 - Desflorestamento e Análise Física das bacias

As sub-bacias analisadas no interior das três grandes bacias selecionadas
para o estudo apresentam grandes variações em suas características físicas e

níveis de desflorestamento (tabela 3.2). Essas diferenças determinam suas

peculiaridades, maneira pela qual cada uma delas responde ao clima,
convertendo o volume precipitado em deflúvio. A área drenada pelas sub-bacias
varia de 4409,56 a 1324195,92 Km^ e o percentual de desflorestamento varia
entre 0,68 e 60,55%. A bacia do rio Madeira abriga as estações com as maiores
áreas de contribuição (1, 2 e 5) e as sub-bacias com os maiores níveis de

desflorestamento (8, 9, 10 e 12), já alcançando patamar superior a metade da
área drenada pela sub-bacia.

Tabela 3.2: Desflorestamento e parâmetros fisiográficos das sub-bacias: Área
drenada, Densidade de drenagem. Fator de forma, índice de forma. Altura média.
Amplitude altimétrica. Razão de relevo e índice de rugosidade.
ID

Desfl

Dd

(Km')
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8,83
8.50
10.71
9,76

1097218.91
1148486,35
69885,25
135859,17

8.51
5,26
4,53
60,55
59,75

1324195.92

55,02
18,61
56,35
49,89

26,00
17,58
3,82
27,49

5,04
6,99
28.23
36,78
24,25
21,44
14,10
17.24
19,37
21,07
4,85
3,10
14.09

597858,03
980535,68
7845,33
32923,92
17773,94
132220,71
60102,83
5911,87
22664,96
15231,99
55543,34
34192,03
11430,87

14225,44
34896,07
53951,20
331823,88
394184,84
479336,83
4779,36
208084,22

250108,39
4409,56
122119,45
445250.62

(Km/Km-')
5,48
5,54
6,29
6,76
5,72
4,89
5,39
4,26
5,82
5,39
4,88
6,15
5,42

3,62
6,26
5,72
7,99
11,19
10,56
9.41
9,20
6,36
6.42
4,62
7,54
6,20
5,62

3,06
3,09
4,69

K

0,53
0,42
0,28
0,37
0,42
0,52
0,59
0,40
0,38
0,22
0,41
0,25

0,62
0,50
0,33
0,35
0,24
0,32
0.17

0,23
0,17
0,37
0,31
0.26
0,31
0,23
0,26
0,35

0,29
0,25

2,14
2,32
1.78
2.14
2,23
2,06
2.15
1,89
1,71
2,39
1,97
2,53
1,73
2,21
2.16
1,91
2.27
2.28

2.79
2,56
2,18

2,39
2.50
2.51
1,71
2,47
2,62
1.73
2,36
2.59

AH

(m)
629,704
606,229
183.437
199,365
549,667
560,626
679,083
239,300
293.438
195,862
288,219
261,593
448,315
322,752
256,726
483,639
390,182
475,626
454,952

404,532
384,043
341.172
315,049
292.173
402,027
333,284
334,140
251,688
289,102
300.631

Rr

Ir

_ímL
5976
5995
461
564

6007
4907
5959
456
443
941

913
535
553
758
352
593
446
453
530
564
698
769
786
788
308
718
723
362
620
780

4,17
3,64
0,92
0,93

3,37
4.56
4.60
3,27
1,50
3,35
1.61
1,09
5,67

3.57
1,64
1,48
1.17
2.41
1,84
1,44
1,25
0,82
0,69
0,58
2,47
0,75
0,74
3,22
0,96
0,59

32766,96
33185,61
2901,10
3811,23
34330,48

23980,98
32107,40
1944,15
2578,20
5075,87
4454,71
3291,37
2999.12
2743,46
2203,79
3392,69
3561.57
5070,67
5598,15
5309,93
6425,09
4891,62
5043.58
3641,58
2322,83
4452,49
4061,66
1106,18
1918.13
3660,66

A Densidade de drenagem (Dd) variou de 3,06 a 11,19 Km/Km^ As subbacias com os maiores valores de Dd, ou maior velocidade de transferência da

47

precipitação para o deflúvio são drenadas pelo rio Teles Pires, na região de
cabeceira da bacia do rio Tapajós (18, 19, 20 e 21), e os valores inferiores foram

observados na bacia do rio Xingu (28 e 29)e na bacia do rio Madeira, cabeceira

do rio Guaporé (14). O Fator de forma (F) variou de 0,17 (19 e 21) a 0,62 (13),
sendo que valores mais próximos de 1,0 correspondem a bacias com a forma de

círculo e valores menores a bacias alongadas. O índice de forma (K), outra forma
de cálculo que relaciona a área da bacia com formas geométricas, variou de 1,71
(9) a 2,79 (19). As sub-bacias com os maiores valores de altitude média e
amplitude altimétrica são as mesmas que apresentaram as maiores áreas de

contribuição. Elas estão situadas na bacia do rio Madeira, drenando parte dos
Andes boliviano e peruano. A altitude média(Hm) variou de 183(3) a 679 m (7). A
amplitude altimétrica (AH) por sua vez, está bastante correlacionada com a área

de contribuição, quanto maior a bacia maior a amplitude altimétrica. As subbacias localizadas nas regiões de cabeceira, próximo aos divisores (13, 14, 18 e
19) apresentaram maiores amplitudes quando comparadas aquelas situadas nas
regiões baixas, no terço médio ou inferior das grandes bacias, mais próximo ao
exutório (15 e 28), mesmo sendo menor a área de contribuição. A Relação de
relevo (Rr) variou de 0,58 (24) a 4,17 (1) e no índice de rugosidade (Ir) os
maiores valores foram observados nas sub-bacias 5, 2, 1 e 7 e os menores nas
sub-bacias 28,8 e 30.

3.4.3 - Tendências na vazão das bacias

A análise pelo teste de Mann-Kendall sazonal mostrou grande variação
espacial nas tendências anuais de vazão para as 30 estações selecionadas nas
bacias dos rios Xingu, Tapajós e Madeira (Figura 3.4). Entretanto, ao contrário do

esperado, a ocorrência de tendência de redução na vazão foi predominante,
principalmente na bacia do rio Tapajós que apresenta o maior nível de

desflorestamento. Das 30 séries históricas de vazão, 15 (50%) apresentaram
tendência estatisticamente significativa (teste de Mann-Kendall sazonal, p s 0.1),
sendo 12(40%)delas redução e 3(10%)aumento.
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Figura 3.4: Espaciaíização dos resultados da estatística MK sazonal para as 30
estações fluviométricas nas bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu.

De acordo com a hidrologia clássica, sinais de alteração no regime
hidrológico oriundos da remoção da cobertura florestal deveriam indicar aumento

da vazão, pois a redução da evapotranspiração ou consumo da água pela floresta
promove o aumento da recarga no lençol freático e escoamento direto. Embora

as três bacias apresentem os maiores percentuais de desflorestamento, a análise
das séries de vazão mostrou predominantemente redução, ao invés de aumento.
Mesmo em sub-bacias com mais da metade da área desflorestada como no caso

das bacias dos rios Jamari (8 e 10) e Ji-Paraná (9 e 12), o "esperado" aumento
na vazão não foi detectado. Porém, em Ariquemes (8), que apresenta 60,55% de
área desflorestada foi observado aumento na vazão de 23,34 mm.ano""'.
Contrariamente, na estação dê Manicoré i'2), onde apenas e.s % de seus

1148486 Km^ de área drenada foram desflorestados, foi detectado aumento na
vazão de 80,22 mm.ano"\ Vale ressaltar que a bacia do rio Madeira drena grande
parte da Bolívia e uma pequena parte do Peru, e os dados de desflorestamento
abrangem somente a Amazônia Legal. Se fossem incluídos dados de
desflorestamento das partes altas da bacia a área desflorestada certamente
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aumentaria, mas muito pouco considerando a ordem de grandeza da área total

drenada pela bacia do rio Madeira. A terceira sub-bacia em que foi observada
tendência de aumento foi a de Belo Monte (24), entretanto apresenta apenas
14,10% de área desflorestada e um incremento de 6,79 mm.ano"\

A tabela 3.3 demonstra os valores da estatística MK, seguido de sua
significância e inclinação da tendência (Sen-slope). Pode-se observar que,
embora a maioria das tendências sejam de redução, a magnitude é bastante
variada, de -0,39 a 80,22 mm/ano.

Tabela 3.3: Resultado da estatística MK sazonal para a detecção de tendência e
estimativa das magnitudes pelo método Sen-slope para a vazão. Somente as
sub-bacias com tendência significativa são apresentadas. As magnitudes foram

convertidas para mm/ano, dividindo o volume anual de aumento ou redução pela
área de contribuição de cada estação.
Número Nome
2 Manicoré
4 Prainha Velha

8 Ariquemes
10
11
14
16
17

Samuel
Guaporé
Vila Bela da Sant, Trindade
Fontanilhas
Porto dos Gaúchos

Si.
P
Taxa (mrn.ano"')
2,927 0,003
80,22
-2,403 0,016
-48,25

1,994 0,046

23Í34

0,025
0,001
0,054
0,003
0,020

-3,51
-0,39
-26,19
-40,75
-45,34

18 Porto Roncador
19 Teles Pires

-1,856 0,063
-2,129 0,033

-27^14
-67Í33

21 Indeco
22 Barra do São Manuel - jusante

-2,028 0,043
-2,415 0,016

-39,89
-61,02

24 Belo Monte

-2,244
-3,356
-1,930
-2,945
-2,319

2,437 0,015

6Í79

25 Fazenda Itaguaçu

-1,796 0,073

-45,19

26 Boa Sorte

-2,742 0,006

-75,00

O resultado das análises de cada mês separadamente pelo teste de Mann-

Kendall (nível de significância de 10%)é sintetizado na figura 3.5 para cada bacia
hidrográfica. Pode-se verificar a mesma predominância de redução da vazão

observada na análise anual. Nas três bacias, a ocorrência de redução da vazão

foi superior ao aumento. A freqüência de estações com tendência de redução é
maior no período de junho a novembro na bacia do rio Madeira, de maio a

novembro na bacia do rio Tapajós, e de outubro a março na bacia do rio Xingu.
Entretanto, as tendências são observadas durante todos os meses do ano
sugerindo que as alterações no regime hidrológico se manifestam tanto nos
meses de maior influencia do escoamento base quanto do escoamento direto.
Nos meses secos (julho, agosto, setembro e outubro) o escoamento base é o
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componente predominante do deflúvio enquanto que nos meses mais úmidos

(dezembro, janeiro e fevereiro) predomina o escoamento direto. Maiores

freqüências de tendência de diminuição nos meses com predominância de
escoamento base sugerem influencia do clima, ao invés de mudanças na
cobertura do solo. De acordo com os resultados de outros estudos, se estivessem

ocorrendo alterações no regime hidrológico devido ao desflorestamento, as
tendências deveriam ser de aumento e a ocorrência predominantemente nos

meses úmidos, quando o deflúvio tem o escoamento direto como principal
componente.
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Figura 3.5: Freqüência relativa das estações fluviométricas que apresentaram
tendências estatisticamente significativas em suas séries históricas (Teste de
Mann-Kendall, p < 0,1). Os meses foram comparados entre si em cada uma das

bacias
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3.4.4 - Tendências na Precipitação das bacias

A análise da precipitação mostrou padrão muito semeihante ao da vazão,
com grande variação espacial ao longo das três bacias (Figura 3,6). Das 30 subbacías analisadas, em 15 (50%) foram detectadas a presença de tendência em
suas séries históricas, sendo 12(40%)de redução e 3(10%)de aumento.
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Figura 3.6: Espaciaiização dos resultados da estatística MK sazonal para as 30

séries geradas a partir de 140 estações pluviométricas nas bacias dos rios
Madeira, Tapajós e Xingu.

A tabela 3.4 apresenta os resultados da análise de tendência na

precipitação (Mann-Kendall, P s 0.1) e estimativa das magnitudes (Sen-slope).
Pode-se observar que assim como na vazão, além da variabilidade espacial, a
precipitação apresentou eievada heterogeneidade nas magnitudes das
tendências, variando de -30,86 (4) a 14,94 (2) mm.ano"V
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Tabela 3.4; Resultado da estatística MK sazonal para a detecção de tendência e
estimativa das magnitudes pelo método Sen-slope para a precipitação. Somente
Número

Nome

2

Manicoré

3

Boca do Guariba

4

Prainha Velha

5 Fazenda Vista Alegre
6 Guajara-mirim
11 Guaporé
13

Pontes e Lacerda

14

Vila Bela da Sant. Trindade

18
19

Porto Roncador
Teles Pires

22 Barra do São Manuel - jusante
24
26
28
30

Belo Monte
Boa Sorte
Belo Horizonte
Altamira

Sk
3,398
-1,864
-3,860
2,788
-2,456
2,076
-3,223
-3,140
-1,899
-2,315
-1,823
-2,216
-2,827
-4,060
-2,949

P

0,001
0,062
0,000
0,005
0,014
0,038
0,001
0,002
0,058
0,021
0,068
0,027
0,005
0,000
0,003

Taxa (mm.ano'^)
14,94
-15,78
-30,86
12,48
-7,93
8,14
-13,47
-16,09
-7,21
-8,75
-5,70
-9,01
-17,77
-27,28
-10.80

O índice de precipitação utilizando a média de todos os pluviômetros
também sugere a presença de tendência de redução nas 3 bacias (figura 3.7).
Nas bacias dos rios Madeira e Tapajós, pode-se perceber a inversão da

tendência por volta de 1975, indicando a presença de oscilação interdecadal no

regime de precipitação dessas bacias. Na bacia do rio Xingu, não é possível
verificar tal fato devido a ausência de dados anteriores a 1975. Trabalhos

anteriores já haviam sugerido a presença de oscilações interdecadais no regime
de chuvas. Recentemente Marengo (2004), através da análise de longas séries
históricas, demonstrou que estes ciclos de oscilações interdecadais na
precipitação apresentam aproximadamente 30 anos e oscilam em sentidos
opostos nos hemisférios sul e norte da Amazônia.
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Figura 3.7: índices de precipitação para as bacias dos rios Madeira, Tapajós e

Xingu. O índice está expresso normalizado pelo desvio padrão da série histórica.
3.4.5 - A origem das tendências na vazão

Desflorestamento e Características físicas das bacias hidrográficas

A análise de correlação das magnitudes de tendência na vazão com os
níveis de desflorestamento indicou a inexistência de uma relação estatisticamente

significativa (R^=0,08: P=0,12). Isto Já era esperado em virtude de apenas 10%
das sub-bacias apresentarem tendências de aumento, enquanto 40% apresentam
redução. Diferenças espaciais nos resultados de tendência na vazão, tanto

reiativas a ocorrência como a magnitude, ocorrem em função de diferenças
espaciais nas mudanças do regime de precipitação e/ou características das
bacias. Por esta razão, o desflorestamento foi incluído na análise de
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componentes principais (PCA), para que desta forma pudesse ser analisado em
conjunto com os parâmetros físicos das sub-bacias.

Os dois primeiros eixos da análise de componentes principais captaram
72,35 % do total da variação das 9 variáveis analisadas, sendo 50,65 % no
primeiro eixo e 22,69 % no segundo. O primeiro eixo foi bem correlacionado com

a área de contribuição e com os parâmetros hipsométricos (altura média,
amplitude altimétrica, relação de relevo e índice de rugosidade). As sub-bacias
com maiores áreas de contribuição pertencem à bacia do rio Madeira e drenam

regiões de relevo acidentado nos Andes boliviano e peruano. O segundo eixo
captou melhor características de forma e uso da terra (índice de forma, densidade

de drenagem e desflorestamento). A tabela 3.5 apresenta a correlação dos dois
primeiros eixos de ordenação da análise de componentes principais com as
variáveis analisadas.

Tabela 3.5: Correlação do desflorestamento e parâmetros físicos das bacias com

os dois primeiros eixos de ordenação extraídos da análise de componentes
principais(PCA).
PCA 01

Pesff
A
0,387 -0,874

Pd
0,218

F
K
Hn,
AH
Rr
Ir
0,137 -0,727 -0,843 -0,963 -0 714 -0 949

PCA 02 0,461 -0,290 -0,564 -0,800

0.569 -0.257 -0.149

0.490 -o!215

A variação espacial máxima dos dados captada por dois eixos ortogonais é
demonstrada na figura 3.7. As sub-bacias 1, 2, 5,6 e 7, todas posicionadas sob a
calha principal do rio Madeira são separadas pelo primeiro eixo de ordenação,
devido aos maiores valores de área, altura média, amplitude altimétrica e índice

de rugosidade. O segundo eixo, por sua vez, representa bem a variação das subbacias que drenam as áreas mais baixas no território nacional, não incluindo as

regiões acidentadas dos Andes. As variáveis que explicam melhor a variação das
sub-bacias separadas pelo primeiro eixo (aquelas com coordenadas negativas
para o eixo 01) foram o desflorestamento, densidade de drenagem e índice de

forma. Embora o primeiro eixo tenha captado a maior parte da variação dos
dados, a fração da variabilidade que o segundo componente representa é
bastante importante na estrutura dos dados, pois sintetiza as diferenças
existentes entre as bacias menores, que não drenam a Cordilheira dos Andes.
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Figura 3.8: Análise de Componentes Principais das para as 30 sub-bacias
hidrográficas. A legenda demonstra o resultado da análise de tendência na vazão

(Mann-Kendall sazonal, P<0,1) e os vetores indicam a correlação das variáveis
(características físicas e nível de desflorestamento) com os componentes
principais.

No rio Madeira não houve redução da vazão. Esta foi verificada apenas em
alguns de seus afluentes (4, 10, 11 e 14), que nascem nas partes mais baixas da
bacia dentro do território nacional. Os mesmos apresentam características físicas

semelhantes, embora níveis de desflorestamento distintos. A análise do primeiro
componente indica exatamente isso, que a redução da vazão ocorreu somente

em bacias mais baixas, que aparecem na figura 3.8 separadas pelas
coordenadas positivas do primeiro componente da ordenação.
A análise de regressão entre as coordenadas dos dois primeiros eixos dos
componentes principais com as magnitudes de tendência (Sen-slope) não revelou

resultados satisfatórios, indicando a inexistência de alguma possível relação entre
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as mudanças no regime da vazão e as características intrínsecas de cada uma
das bacias hidrográficas.

Em síntese, a ordenação indicou que a ocorrência de redução na vazão é
restrita as bacias com baixa altitude (características hipsométricas em geral),
porém independe da cobertura da terra.

Precipitação

Apesar das diferenças nos níveis de desflorestamento e características

físicas, a resposta hidrológica das sub-bacias acompanha a variabilidade do
regime da precipitação. Ou seja, as alterações encontradas nas séries

hidroiógicas de vazão das sub-bacias analisadas são bem explicadas pelas
alterações no clima.

As magnitudes de tendência na vazão obtidas pelo método Sen-slope
(estimativa da inclinação da tendência) estão bem correlacionadas com as

magnitudes de tendência na precipitação. A figura 3.9 demonstra a relação
existente entre as magnitudes de tendência na vazão e precipitação para as
estações estatisticamente significativas pelo teste de Mann-Kendall sazonal
(P^0,1).

Embora as magnitudes de aumento ou redução na vazão e precipitação
sejam diferentes, elas são bem correlacionadas, quando ocorre aumento ou

redução na vazão, verifica-se o mesmo na precipitação. As diferenças
observadas entre magnitudes de tendência na vazão e precipitação podem estar
ocorrendo devido às variações nas características físicas e níveis de

desflorestamento. Outra hipótese é a incompatibilidade na precisão das medidas

de vazão e precipitação. A vazão é uma medida pontual, mas capaz de Integrar
toda a bacia,já a precipitação é muito mais difícil de ser estimada, uma vez que é
amostrada por pluviômetros, que se somadas suas superfícies amostrais não

seriam superiores a alguns metros quadrados de área amostrada para estimar
milhares de kilometros quadrados correspondentes à área das bacias.
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Figura 3.9: Relação entre as magnitudes de tendências (Sen-slope) na vazão e
precipitação para as bacias com tendências estatisticamente significativas na
vazão (PsO,1). Os círculos com preenchimento indicam que as tendências foram
estatisticamente significativas (Mann-Kendall sazonal) tanto para a vazão quanto
para a precipitação, enquanto que nos sem preenchimento só na vazão. A vazão

é apresentada em mm ou volume do aumento / redução anual dividido pela área
drenada.

Na Amazônia, além da baixa densidade de estações pluviométricas, eias
não são bem distribuídas em virtude da dificuldade de acesso. A maioria das

estações localizam-se próximas aos cursos d'água, assim como às cidades.

Sabe-se que essas regiões detêm processos meteorológicos diferenciados, por
esta razão não é possível uma boa representatividade de chuvas em regiões
mais remotas, e os dados representam melhor as regiões próximas a cursos
d^água. Outra possível causa para diferenças nas magnitudes de tendência diz
respeito ao método de obtenção da série histórica de precipitação. Neste estudo

foi computada a média de todas as estações drenadas pelas sub-bacias.

Entretanto, é usual a utilização de diferentes métodos de interpoiação para
construção de séries de precipitação. É importante ressaltar, que a ocorrência
destas duas fontes de erro juntas, poderia causar um erro ainda maior nas
magnitudes de tendência.
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S© as tsndêncías obssrvadas na vazão rsalmsnt© podsm ser atribuídas a

varlabilidade interdecadal ou possível mudança climática, a remoção do efeito da
precipitação sobre a vazão deve neutralizar a ocorrência das tendências. Sendo

assim, quando o efeito da variável exógena (precipitação) for removido pela
regressão linear, as estações não deveriam apresentar tendências na vazão. A

estatística MK sazonal aplicada sobre os resíduos das regressões mostrou que
em geral as tendências foram removidas (anexo 03). A figura 3.10 demonstra o
comportamento dos resíduos da regressão entre vazão e precipitação para as 30
sub-bacias. Os resíduos apresentam-se suavizados pela linha de tendência
LOWESS (Cleveland etal., 1979; Cleveland, 1993).
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Figura 3.10: Resíduos das regressões lineares de séries históricas de vazão e
precipitação para as 30 sub-bacias. Os resíduos são demonstrados suavizados

pela linha de tendência LOWESS (a = 0,2). A vazão foi convertida para mm ou
volume médio mensal dividido pela área drenada.
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A análise dos gráficos permite detectar que embora haja oscilações, as 30
séries históricas dos resíduos não apresentam comportamento monotônico de
aumento ou redução. Uma vez excluída a influencia da precipitação, tendências
de aumento ou redução foram removidas. As oscilações podem ser explicadas
pelos mecanismos não lineares de transformação de chuva em vazão. Como Já
explicado anteriormente, esses mecanismos são dependentes de características
específicas de cada sub-bacia, como a cobertura da terra e outras características

intrínsecas da topografia, solos e geologia. É importante relembrar que as
estações 1 a 15 estão na bacia do rio Madeira, de 16 a 23 na bacia do rio

Tapajós e de 24 a 30 na bacia do rio Xingu. Nas séries históricas mais iongas na
bacia do rio Madeira, pode-se observar indícios de aumento da Vazão no fim da

década de 60 até meados da década de 70. O mesmo padrão se repete em todas

as estações que apresentam dados anteriores a 1975. Este mesmo padrão de

aumento foi mostrado anteriormente nos índices de precipitação para a bacia do
rio Madeira (figura 3.6). Porém, corresponde justamente ao período do início da
ocupação de Rondônia, quando as mudanças na cobertura da terra ocorreram de

forma bastante intensificada com a construção de estradas e projetos de
colonização (Dale et al., 1993; Pediowski et al., 1997). A inexistência de dados

anteriores torna difícil afirmar se o aumento se deve as transformações na
cobertura da terra, ou oscilações no regime de precipitação que a regressão
linear não foi capaz de remover. A baixa disponibilidade de dados

hidrometeorológicos na Amazônia causa grandes limitações em estudos que
envolvam séries históricas. A análise do resíduo por sua vez, é afetada tanto

pelas falhas nas séries de vazão quanto de precipitação. A conseqüência são
grandes interrupções nas séries que praticamente inutilizam os dados como no
caso da estação 29.

3.5 - Discussão

Alterações no regime da vazão e mudanças na cobertura da terra em larga
escala

A conversão de grandes áreas de florestas tropicais em pastagem reduz a
ciclagem da água e a precipitação em escala regional. A evapotranspiração,
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importante componente do balanço hídrico, é diretamente proporcional ao índice

de área foliar, conseqüentemente a água reciclada na floresta é multo maior que
na pastagem principalmente na estação seca, quando a pastagem seca e a
floresta continua perene (IPCC, 2001). A remoção das florestas afeta tanto o
coeficiente de escoamento superficial (runoff) quanto a precipitação. Por esta
razão, a análise da resposta hídrológica de grandes bacias ao desflorestamento é

extremamente complexa, pois resulta da relação entre precipitação e escoamento
superficial, integrada às características intrínsecas de cada bacia.

Estudos realizados em microbaclas experimentais relatam que a área
mínima desflorestada para ocorrência de mudanças no regime da vazão é de
20% da bacia (Bosch & Hewlet, 1982; Brown et al., 2005), 25% (Johnson et al.,
1998) e 33% (Bruljnzeel, 2004). Hamilton (1987) citado por Wllk et al. (2001),
sugerindo que os impactos de mudanças da cobertura vegetal nas cabeceiras de
grandes bacias, mesmo sendo extremamente relevantes em escala local, podem
ser Insignificantes nas regiões a jusante. Esta pode ser a explicação para não
detectar sinais de aumento na vazão mesmo em sub-baclas com elevados

percentuais de área desflorestada, como no caso das bacias 8, 9,10,12, 13 e 21,
todas com mais de 33% da área desflorestada.

No nordeste da Tailândia, bacia do rio Nam Pong de 12.199 Km^, Wllk et al

(2001) utilizaram uma série histórica de 38 anos (1957-1995) para avaliar as
alterações no regime da vazão. Neste período, a cobertura florestal foi reduzida

de 80 para 27%. Um modelo foi calibrado no período anterior a remoção da
floresta com Intuito de prever o comportamento hidrológico da bacia após o corte
da floresta. Não foi observada nenhuma alteração hidrológica, os autores
apontam a heterogeneidade da cobertura da terra, as arvores remanescentes dos

campos de cultivo e a regeneração da floresta como os principais fatores para a
ausência de mudanças hidrológicas. Eles também relataram que a variabilidade
espacial da chuva torna difícil detectar possíveis efeitos de aumento no
escoamento superficial.

Os dados de desflorestamento utilizados neste estudo não consideram as
áreas desflorestadas e regeneradas como áreas não desflorestadas. Mesmo
sendo um desmatamento antigo e já regenerado, a área continuará sendo

classificada como desflorestada. Eles indicam somente que a área já foi um dia
desflorestada. e não necessariamente a cobertura atual da terra. Por esta razão.
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não há como saber quanto do total da área desflorestada foi regenerado para
melhor estimar as categorias de cobertura da terra. Em Rondônia, existem

indícios de áreas com desflorestamentos antigos que regeneraram e hoje estão
sob a forma de capoeiras (Rignot et al., 1997; Salas et al., 2002).
Na bacia do rio Mississippi, o aumento da vazão vem sendo registrado
desde 1940. Embora a causa fosse atribuída somente à precipitação,
recentemente Zhang & Schilling (2006) analisaram separadamente os dois
componentes do deflúvio, identificando que a tendência é devida principalmente
ao aumento no fluxo de base. Os autores atribuem o aumento do fluxo de base

às mudanças no uso da terra ocorridas nos últimos 60 anos durante a expansão
das áreas de cultivo de soja na bacia. Nas cabeceiras das bacias dos rios Xingu
e Tapajós, grandes áreas foram convertidas em plantações de soja na última
década, entretanto os aproximadamente 20% de área desflorestada parecem
ainda não ser suficientes para proporcionar um aumento na vazão. Mesmo em
sub-bacias com mais da metade da área desflorestada, não foram observadas

tendências de aumento na vazão, porém não é possível saber o percentual da
área da bacia que regenerou e hoje está sob a forma de capoeira. Na bacia do rio
Tocantins, cujas alterações na cobertura da terra são bastante superiores às

bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu, já foram verificadas mudanças no
regime hidrológico. O aumento da vazão média foi de 24% e o da vazão de pico
de 28% (Costa et al., 2003). Embora a bacia do rio Tocantins tenha o cerrado

como bioma predominante, as alterações na cobertura da terra começaram mais
cedo, principalmente nas partes altas da bacia, próximo as cidades de Brasília e

Goiânia. Grandes áreas de cerrado foram convertidas em agricultura. É

importante ressaltar que o cerrado apresenta maior aptidão agrícola quando
comparado a maioria dos solos amazônicos, devido ao relevo e propriedades
físico-químicas de seus latossolos. Por esta razão, as áreas de cerrado foram
ocupadas anteriormente pela agricultura, assim como as regiões altas das bacias
dos rios Tapajós e Xingu, nas regiões de contato entre a floresta e o cerrado.
Em estudos hidrológicos de longo prazo realizados em bacias de média

escala no Quênia (15200 Km^) e Siri Lanka (1073 Km^), as transformações na
cobertura da terra causaram uma série de distúrbios. A conversão de floresta em
agricultura de pequena escala, praticada freqüentemente sem medidas
adequadas para a conservação, reduziu a infiltração do solo, causando aumento
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do escoamento superficial e enchentes (Mungai et aí., 2004). Além disso, a
produção de água na estação seca foi reduzida, havendo também um efeito

negativo na fertilidade dos solos e qualidade da água.
Enfim, embora os efeitos do desflorestamento sejam facilmente detectados
em pequena escala, em bacias de meso a macro escala é multo mais difícil a

detecção desses efeitos. Entretanto, se a escala for gradativamente refinada,
buscando unidades hidrológicas menores e conseqüentemente menos
complexas, os efeitos provavelmente serão visualizados com mais clareza.

Alterações no regime da vazão, variabilidade e mudanças no clima
Estudos Indicam uma correlação bastante consistente entre o aumento da

temperatura global e o escoamento superficial, sugerindo um aumento no
escoamento superficial global de 4% para cada 1°C de incremento na
temperatura

global (Labat et al., 2004). De acordo com

o Painel

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), nas regiões de alta latitude

vêm ocorrendo aumento da vazão em função de mudanças climáticas. O
aumento da concentração de gases do efeito estufa causa aumento na

temperatura e conseqüentemente na precipitação, esta por sua vez, proporciona
aumento no escoamento superficial (IPCC, 1996, 2001).

A precipitação apresenta tendências diferenciadas ao longo do globo, com
grande aumento no hemisfério norte nas altas e médias latitudes e redução nos
trópicos e sub-trópicos em ambos hemisférios (IPCC, 2001). Por esta razão
mudanças no regime de vazão têm sido detectadas em muitos rios, e a causa

freqüentemente atribuída são mudanças nos padrões de precipitação (Lins &

Slack, 1999; Burn & EInur, 2000; Coilischonn et al., 2001; Kahya & Kalayci, 2004).
Marengo et al (1998), detectaram aumento não significativo nas chuvas da
estação chuvosa no nordeste do Brasil e norte da Amazônia. Os dados de vazão
da Amazônia indicam períodos mais úmidos nas décadas de 1970 e 1990 e mais

secos de 1980 a 1990, multo similares aos dados de precipitação.
Na bacia do rio Paraguai foram observadas diferenças no regime da vazão
no período 1960-70 comparativamente ao período anterior e posterior. São fortes
as evidencias de mudanças no regime de escoamento superficial durante os
últimos 40 anos, entretanto, elas não podem ser totalmente atribuídas às
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mudanças no uso da terra devido à detecção de mudanças no regime de
precipitação (Coilischonn et aí., 2001). Na bacia do Prata, o regime de
precipitação apresenta variabilidade interanual, existem evidencias de ciclos de
3,5 a 6 anos. A análise de séries históricas de vazão dos maiores rios da bacia

indicou o mesmo padrão dos ciclos encontrados na precipitação, demonstrando

que o comportamento hidrológico dos rios é claramente refletido pelos padrões
detectados na precipitação (Krepper & Garcia, 2004).
Uma série de estudos utilizando bases de dados relativamente livre das

influencias antrópicas também detectaram aumento na vazão nas regiões de alta
latitude, confirmando a mesma tendência observada na precipitação. Entretanto,
Lins & Michaels (1994) observaram que em algumas regiões onde a vazão
aumentou, o mesmo aumento não foi observado na precipitação. Avaliações
posteriores mostraram que mudanças na extensão da cobertura de neve também

exercem grande influencia na vazão (Groisman et al., 2001).
As cabeceiras da bacia do rio Madeira situam-se nas regiões altas da
cordilheira dos Andes, chegando a drenar áreas de mais de 6000 m de altitude,

parte da sua produção de água é advinda do degelo nos Andes. Isto explicaria a

grande diferença observada entre as magnitudes de aumento da vazão (80,22

mm.ano""") e precipitação (14,94 mm.ano'^) na estação de Manicoré (2).
Entretanto apenas esta estação apresenta tamanha diferença, apesar de outras
sub-bacias um pouco menores drenarem as mesmas áreas altas a montante, na

Bolívia e Perú. Então não seria correto afirmar que estas diferenças estariam
possivelmente correlacionadas com o degelo nos Andes, mesmo porque a área
relativa de contribuição dos Andes no total da área drenada pela sub-bacia

diminui de montante para jusante. Sendo assim, outras sub-bacias a montante (6,
7 e 1 respectivamente) deveriam apresentar maiores diferenças.

Existem evidencias de que a diminuição da evapotranspiração e emissão
de VOGs pela remoção da floresta (Claeys et al., 2004) estaria causando
redução na precipitação, principalmente no período seco. Resultados de modelos
apontam redução média da precipitação de 32% devido à conversão da floresta
em pastagens (Lean et al., 1996). Entretanto, outro trabalho realizado em

Rondônia em escala muito mais reduzida, analisando uma série de imagens de 8
anos do satélite Góes, aponta o aumento de nuvens rasas nas áreas
desmaiadas. As maiores diferenças na ocorrência de nuvens baixas foram
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observadas na estação seca, indicando que o aumento é dependente do
aquecimento acumulado da superfície (Chagnon et aí., 2004). Áreas
desflorestadas sofrem drásticas mudanças nas características físicas da
superfície da terra, como aumento do albedo, redução na profundidade das
raízes, redução na rugosidade da superfície e diminuição do índice de área foliar.
Os autores relataram haver grande influencia dos padrões de desflorestamento

nos padrões de nuvens. Por um outro lado, as queimadas promovidas pelo
desflorestamento emitem quantidade superior de compostos orgânicos voláteis.
Eles competem pelas moléculas de água na atmosfera, resultando na formação
de pequenas gotas de chuva que não são pesadas o suficiente para precipitar e
acabam

novamente evaporando (Koren et ai., 2004). Os efeitos do

desflorestamento sobre a precipitação são ainda incertos devido à divergência

nos resuitados obtidos até o presente momento, alguns Indícios apontam á
redução da precipitação em escala local, porém a área desflorestada tem que ter
no mínimo 500 Km^.

Estudos em grandes bacias hidrográficas com elevados percentuais de
alteração na cobertura da terra não detectaram mudanças nos padrões de
precipitação (Wilk et al., 2001; Costa et al., 2003). Entretanto, apesar de não
serem observadas mudanças no total anual de chuvas, existem evidencias de

que o número anual de dias de chuva é influenciado pelo tamanho da floresta

remanescente (Tangtham & Sutthipibul, 1989 citado por BruijnzeeI, 2004).
BruijnzeeI (2004) sugere que a magnitude das mudanças na precipitação esta
relacionada a localização relativa a zona de convergência intertropical (ITCZ).
Enfim, as alterações observadas no regime da vazão, parecem estar muito
mais associadas ao aquecimento das águas do Oceano Atlântico e

conseqüentemente mudanças nos padrões de precipitação, do que com as

mudanças na cobertura florestal das bacias de drenagem. Em outras palavras,
espera-se menor intensidade do impacto das mudanças no uso da terra sob a

precipitação nas regiões com maior contribuição dos oceanos (Koster et al.,
2000).

Embora as sub-bacias tenham apresentado predominantemente

tendências de redução na precipitação, correlacionar as tendências de redução
com o desflorestamento nas áreas de contribuição não seria apropriado. Pois o
desflorestamento de uma bacia hidrográfica não influenciaria a precipitação em
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escala localizada somente na mesma bacia, uma vez que uma possível redução

associada ao desflorestamento na bacia não necessariamente precipitaria dentro
da mesma bacia, pois a incidência da chuva não depende dos divisores

topográficos que deiimitam as bacias de drenagem. Sendo assim, para este tipo
de análise, o experimento deveria ser delineado de outra forma, pois a bacia
hidrográfica não é a unidade amostrai ideai para responder a esta pergunta.

3.6 - Conclusões

As sub-bacias hidrográficas analisadas apresentam diferentes níveis de
desflorestamento (0,68 a 60,55%), sendo que as mais impactadas estão situadas
na bacia do rio Madeira, estado de Rondônia, nos rios Jamari(8 e 10)e Ji-Paraná

(9e12).
A anáiise física das sub-bacias mostrou que eias são bastante diferentes,
tanto relativo à forma, quanto a hipsometria. A especificidade dessas
características, juntamente com os diferentes níveis de desflorestamento, faz com

que a transferência da precipitação ao deflúvio em cada sub-bacia seja reaiizada
de forma peculiar.
As tendências anuais (teste de Mann-Kendail sazonai) observadas na

vazão

apresentam

elevada

variabilidade

espacial.

Porém, elas foram

predominantemente de redução (40%), sendo que na bacia do rio Tapajós, a
ocorrência de tendências de redução foi ainda mais freqüente.

A anáiise mensal das tendências (teste de Mann-Kendall) apresentou o
mesmo padrão da anual, com predominância de redução durante todos os meses

para as três bacias, exceto novembro na bacia do rio madeira e agosto na bacia

do rio Xingu. A redução da vazão foi predominante nos meses secos, sugerindo
maior participação do escoamento base na redução da vazão.

Mesmo em sub-bacias com mais da metade da área desflorestada, não

foram observadas tendências de aumento da vazão em suas séries históricas,
exceto na bacia do rio Jamari, a montante do reservatório de Samuel, em
Ariquemes (8), onde foi detectado o maior percentual de desflorestamento
(60,55%)e aumento da vazão de 23,34 mm.ano"^
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As tendências anuais na precipitação foram similares as observadas na

vazão, com elevada variabilidade espacial e predominância de redução (40%)
principalmente na bacia do rio Tapajós.
As magnitudes de tendência (Sen-slope) variaram bastante tanto na vazão

quanto na precipitação.
A redução da vazão observada nas 3 bacias é bem explicada pela redução
da precipitação. As magnitudes de tendência são bem correlacionadas embora as

diferenças na ordem de grandeza. A exclusão do efeito da precipitação na vazão
das 30 sub-bacias removeu a tendência monotônica das séries históricas.

Embora a redução da vazão seja decorrente da diminuição das chuvas,

não seria correto afirmar que o desflorestamento é a causa da redução na

precipitação, assim como não é possível dizer se a redução da precipitação esta
ocorrendo devido à variabilidade ou mudança do clima.

A análise de séries hidrológicas na Amazônia apresenta limitações devido
ao pequeno tamanho das séries históricas, interrupções e baixa densidade de
estações.

É importante a realização de novas pesquisas para avaliar a influencia do
desflorestamento no regime da precipitação, uma vez que os resultados

disponíveis na literatura oriundos de simulações e observações no campo são
ainda bastante controversos.
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4 - CAPITULO III

Comportamento hidrológico de microbacias com floresta e pastagem: a
redução da escala para compreensão dos processos hidrológícos.

68

Comportamento hidrológico de microbacias com floresta e pastagem: a
redução da escala para compreensão dos processos hidrológicos.

4.1 - Introdução

As perdas de florestas na Amazônia ultimamente atingiram uma taxa de

aproximadamente 20.000 Km^ anuais, sendo que a maior parte dessas áreas
terminam por ser convertidas em pastagens. Apesar de nos últimos anos

extensas áreas terem sido convertidas em agricultura na região do arco de
desflorestamento, as pastagens vêm sendo consideradas como a principal
categoria de cobertura da terra após o corte da floresta na Amazônia (Moran et
ai., 1994; Fearnside, 1996, 1999; Asner et al., 2004). Por esta razão, vêm
recebendo atenção especial por parte da comunidade cientifica interessada na

compreensão dos processos de mudanças nos ciclos da matéria e energia em
decorrência do desflorestamento(Gash et al, 1996).

A hidrologia experimental como ciência, por sua vez, busca compreender

os processos hidrológicos e suas relações com os atributos ambientais, que
variam no tempo e no espaço(Dunne, 1978).

Embora a compreensão de alterações hidrológicas decorrentes de

mudanças na vegetação seja uma questão bastante abordada na hidrologia
experimental, poucos estudos foram realizados em regiões tropicais. Ainda

existem grandes lacunas a respeito das interações entre água e a vegetação na
escala de bacia hidrográfica nessas regiões. Apenas dez experimentos são
relatados por Andreássian (2004) dos 137 analisados por ele, sendo 1 na Nigéria,

1 na Austrália e 8 na Guiana Francesa. Na Amazônia foram realizados alguns
estudos hidrológicos, entretanto tirando poucas exceções (Schuler, 2003; Wickel,

2004), eles resumem-se a hidrologia florestal, não sendo tratadas questões
relativas as mudanças na cobertura da terra (Norticliff & Thornes, 1978, 1981,
1989; Lesack, 1993; Franken & Leopoldo, 1982, 1987; Clarke, 1987; Elsenbeer&
Vertessy, 2000).

O desenvolvimento e a parametrização de modelos hidrológicos para
simulação de alterações na cobertura vegetal de regiões tropicais dependem
também da realização de estudos observacionais (BruijnzeeI, 2004). Na
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Amazônia, a velocidade das mudanças na cobertura da terra nas regiões de
fronteira agrícola, sua relevância hidrológica e a escassez de estudos desta
natureza agravam a situação.

Por esta razão, iniciativas de estudos hidroiógicos que envolvam
mudanças na cobertura da terra na Amazônia são necessárias tanto no cunho

científico como no ponto de vista de relevância para a sociedade.

O objetivo deste capítulo foi avaliar as alterações nos componentes do
balanço hídrico e nos mecanismos de geração de escoamento advindas da
conversão de floresta em pastagem, através da análise comparativa de duas
microbacias experimentais instrumentadas na Amazônia.

4.2 - Estudos hidroiógicos em microbacias experimentais

A principal vantagem de se trabalhar em microbacias experimentais é a
possibilidade de desagregação dos processos em função da escala. Entre eles,
alterações na precipitação e a cobertura da terra, por exemplo, são mais
facilmente controladas. Por um outro lado, a representatividade e a forma de

extrapolação dos resultados a macroescala constituem as principais limitações de
se trabalhar com pequenas unidades hidroiógicas.
impulsionado pelos motivos que levaram as severas enchentes de 1860 e
1870 nas regiões dos Alpes europeus, o primeiro estudo com microbacias
experimentais foi realizado na Suíça no inicio do ultimo século, onde foram

instrumentadas microbacias com floresta e pastagem. Ao mesmo tempo, vinham

sendo estabelecidos estudos no Colorado na região de "Wagon WheeI Gap" em
1910, onde duas microbacias adjacentes com cobertura florestal foram

instrumentadas para medições por metodologia de pareamento. Após o período
de caiibração, a floresta foi cortada em uma das microbacias e foi verificado um

aumento na produção de água (Bates & Henry, 1928). A metodologia foi
rapidamente difundida, servindo de modelo para uma série de outros estudos que

foram realizados nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. Alguns
anos depois, já eram 28 microbacias instrumentadas somente na Floresta

Experimental de Coweeta (Lieberman, 1947; Douglass & Hoover, 1988).
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A busca da compreensão de processos hidrológicos em locais com

diferenças no clima, vegetação, geologia, solos e cobertura da terra, motivou

grande esforço científico na ciência hidrológica do último século. No fim da
década de 60, Hibbert (1967), publicou uma revisão com 39 microbacias

pareadas, mais tarde no início da década de 80, Bosch & Hewlett(1982), em uma
nova revisão, atualizaram para 94 o número de microbacias. Stednick (1996)
utilizou 95 experimentos pareados somente nos Estados Unidos para avaliar os

efeitos da exploração florestal na produção de água. Sahin & Hall (1996),
revisando 145 experimentos com microbacias em diversas regiões do mundo,

agruparam 6 diferentes tipos de vegetação e propuseram relações entre a

resposta hidrológica das bacias e o percentuai da área desflorestada para as
classes

de

vegetação. Atualmente, Andreássian (2004), analisou

137

experimentos com microbacias pareadas, sendo 115 de desflorestamento e 22 de
reflorestamento e finalmente no ano passado, Brown et al (2005), atualizaram o
número de microbacias experimentais para 166.

As microbacias experimentais mostraram-se verdadeiros "laboratórios ao
ar livre", elucidando diversas questões sobre o comportamento hidrológico das
microbacias, mecanismos de geração de escoamento e suas relações com a

vegetação (McCulloch & Robinson, 1993). Apesar de considerável variação nos
resuitados obtidos, duas observações merecem destaque; a alteração na

resposta hidrológica é proporcional ao volume de biomassa removida; e a
produção de água varia em função da precipitação e tipo de vegetação (índice de
área foliar).
Embora o número de experimentos pareça elevado, eles estão

concentrados em algumas regiões, particularmente nos países desenvolvidos. As

regiões de florestas tropicais, apesar de serem mais abundantes no planeta,

concentram-se em países em desenvolvimento e têm baixa representatividade

em termos de estudos hidrológicos (Andreássian, 2004; BruijnzeeI, 2004).

4.3 - Metodologia

4.3.1 - Área de Estudo
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o estudo foi realizado na Amazônia central, próximo a cidade de Manaus.

Foram ínstrumentadas duas microbacias experimentais de igarapés de primeira
ordem, sendo uma com cobertura florestal e outra com pastagem (Figura 4.1). As
microbacias distam uma da outra 39 Km em linha reta.
Microbacia com cobertura florestal

A microbacia com floresta estudada drena um igarapé de primeira ordem,
afluente do Igarapé Asu, onde estudos hidrológicos vem sendo realizados desde

2001. Ela apresenta área de contribuição de 1,26 Km^. A bacia do Igarapé Asu
está localizada no interior da reserva do Cuieiras no Km 34 da ZF-2. Ela drena

uma área de 6,56 Km^ e está situada a 84 Km de Manaus. A microbacia com
floresta é uma cabeceira de drenagem do Rio Cuieiras, a vegetação é formada

por floresta primária em toda área drenada pela microbacia (anexo 05), exceto
em parte de seu terço superior onde passa a estrada de acesso a mesma (Figura
4.1).
Microbacia com pastagem

A microbacia com pastagem está situada na fazenda Esteio, locaiizada no
Km 24 da ZF-3. A microbacia drena um igarapé de primeira ordem e tem área de

contribuição de aproximadamente 1,22 Km^ coberta de "klkuio" (Brachiaria
humidicola). A fazenda esteio está situada em uma das áreas de estudo do
Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF). No início da
década de 80 um programa do governo brasileiro liberou áreas para ocupações

agro-pastoris no distrito da Suframa, sendo que metade da área deveria ter sua
cobertura florestal mantida. Os pesquisadores do PDBFF aproveitaram a

oportunidade e entraram em acordo com os fazendeiros para implantação do
projeto de pesquisa. A pastagem (embora pouco produtiva) continua ativa, onde

verifica-se a presença de rebanhos até os dias atuais. A pastagem é queimada
para manutenção uma vez por ano no auge da estação seca (anexo 04). A
microbacia instrumentada drena para o igarapé conhecido na região como Ponta
Verde, ela faz parte das cabeceiras de drenagem do Rio Preto da Eva. A estrada

que dá acesso a microbacia também cruza o seu terço superior conforme pode
ser observado na figura 4.1, ela está situada a 89 Km de Manaus.
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Figura 4.1: Área de estudo, microbacias com floresta e pastagem: imagem Landsat Etm^ da região de Manaus; composição em 3D
das microbacias com floresta e pastagem utilizando o SRTM + imagem de alta resolução (Ikonos e Quickbird respectivamente).
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4.3.2 - Caracterização da área de estudo
Clima

O clima da região é classificado como Afi de acordo com a classificação de
Koppen, com temperatura média anual de 26°C, sendo 19°C a mínima e 39°C a
máxima. A umidade relativa do ar varia de 77 a 88%, sendo a média anual de

84% (Leopoldo et al., 1987). A precipitação anual varia de 1800 a 2800 mm,onde
a estação chuvosa vai de dezembro a maio. A precipitação mensal média atinge
seu ponto culminante em março e abril, podendo chegar a 300 mm.
Geologia e Solos

Nesta região da Amazônia próximo a cidade de Manaus é possível

identificar três unidades geológicas; a mais profunda corresponde a formação
Trombetas, a mais superficial é uma formação do cretáceo, conhecida como Alter
do Chão, esta é coberta por sedimentos quaternários em alguns locais (Dias et
al., 1980). A região apresenta toposequência típica caracterizada por platô,
vertente e baixio. A geologia das regiões de platô e vertente são da formação

cretáceo ou Alter do Chão, com predominância de arenito. Nas regiões de baixio,

ocorre a formação do quaternário, com acúmulo de aluviões e coluviôes, a
mistura deste material determina uma textura areno-argilosa. Nas regiões de
platô predominam os latossolos amarelos álicos com textura argilosa, variando de
65-75% de argila nos primeiros 30 cm abaixo da superfície a 80-90% nas
camadas mais profundas. Nas regiões de vertente, comumente encontra-se um

gradiente que vai dos Latossolos vermelho-amarelo aos Argissolos (Chauvel,
1982; Chauvel et al., 1987). Estes solos são caracterizados pelo acúmulo de

argila no horizonte B, denominado horizonte B textural (Bt), onde o conteúdo de
argila é de aproximadamente 30% na superfície e superior a 45% na sub-

superfície. Nas regiões de baixio encontram-se os solos hidromórficos, como os

espodossolos e os gleysolos, conhecidos também como Podzóis e Gley
respectivamente. Estes apresentam textura arenosa com conteúdo de argila
inferior a 5%(Ranzani, 1980).
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Vegetação

A vegetação típica da região é classificada como vegetação densa de

baixa altitude (Chauvel, 1982). Entretanto, os principais tipos de vegetação da
região estão associados a estrutura da paisagem, onde a posição na
toposequencia e os solos são determinantes na estrutura da floresta. A floresta

de terra firme ocorre nas regiões de platô e vertente. No platô a floresta
apresenta estatura mais alta, com altura média variando de 30 a 35 m, a

densidade das árvores é de aproximadamente ISOO.ha""'. Na vertente a altura
média do dossel é superior a 25 m, a densidade de árvores é superior com

aproximadamente 2500.ha'\ Embora a densidade seja inferior no platô, as
arvores comumente apresentam maior biomassa. Na transição entre a vertente e
o baixio, podem ser encontradas as campinaranas sobre os espodossolos, com

predominância de palmeiras, arbustos, herbáceas e liquens. Esta fitofisionomia

apresenta estatura mais baixa com altura média de 12 a 15 m. Nas regiões de
baixio onde não ocorrem as campinaranas, é encontrada uma floresta riparia com

densidade e estatura inferiores as florestas de platô e vertente. A figura 4.2
resume a toposequencia típica encontrada nas paisagens da região, assim como

suas associações com as classes de solos e tipos de vegetação.
Floresta de Terra Firme

Latosso os

PLATO

Campínaranq Floresta riparia

Argíssolos

Espodossolos ôleyssolos

VERTENfTE

BAIXIO

Figura 4.2: Ilustração da toposequencia típica da região e suas associações com
as classes de solos e tipos de vegetação.
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4.3.3 - Modelo digital de elevação e delimitação das microbacias

O SRTM (Shuttie Radar Topographic Mission) foi utilizado na resolução de
90.0 m como Modelo digita! de elevação(MDE). A Imagem da região foi obtida do

GLCF (Global Land Cover Facility) e convertida em grid, em seguida ela foi
reclassificada para correção dos valores negativos gerados na conversão de 16

bits para 32 bits. Após a correção, o MDE foi Interpolado para melhorar sua
resolução, pois as microbacias são pequenas para trabalhar na resolução de 90
m. A krigagem simples foi utilizada na Interpolação de 90 para 30 m conforme
metodologia proposta por Valeriano et al (2006). Todos os procedimentos

utilizados na Interpolação do MDE foram realizados no programa ArcGIs 9.0. Uma
vez Interpelado para resolução espacial de 30 metros, o MDE foi utilizado para
delimitar a área de contribuição das microbacias. Foi utilizado o procedimento

automatizado da rotina de modelagem hidrológica do programa ArcGIs 9.0,

previamente descrita no Item 2.3.2 deste trabalho, onde a figura 2.2 resume a
rotina para delimitação das bacias. Como as áreas de contribuição são pequenas,
e até mesmo a resolução de 30 metros do MDE pode ser considerada

Inapropriada, a área das microbacias foi criteriosamente revisada através da
construção de curvas de nível de 1.0 metro, correção e digitalização manual das
áreas de contribuição, seguida de visualização tridimensional. Este procedimento
foi realizado no programa Global Mapper 6.0.

4.3.4 - instrumentação das microbacias

As microbacias foram instrumentadas em maio de 2005, quando se

Iniciaram as medições das variáveis hidrológicas. Dessa forma, o período de

estudo foi de maio de 2005 a março de 2006, compreendendo um período de
nove meses.

Foi selecionada uma seção hidrológica para cada microbacla. Os

principais critérios para a seleção das seções foram a presença de fluxo
uniforme, canal encaixado sem entradas e perdas de água, trecho de pelo menos
10 m retillneos, ausência de efeitos de represamento e trecho hidrológico com
relativa decllvidade, a fim de manter a unicidade na relação altura-descarga.
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o nível da água dos Igarapés, a precipitação e outras variáveis

meteorológicas como: umidade relativa do ar, temperatura do ar, pressão
atmosférica, radiação solar, umidade do solo, temperatura do solo e fluxo de calor
do solo foram continuamente monitoradas durante o período do estudo. A

periodicidade das medições foi de 30 em 30 minutos totalizando 48 medidas por
dia.

4.3.5 - Nível dos Igarapés

O nível da água dos igarapés foi medido através de dois diferentes

sensores. O primeiro deles é o chamado "starflow" (Unidata, Austrália) que
consiste em um instrumento ultra-sônico "Doppier" que registra o nível e a

velocidade máximas e médias da água. O segundo é um sensor de pressão, que

através da pressão exercida pela coluna d^água registra o nível da água. Ambos
instrumentos foram instalados nos canais. O intervalo de tempo entre os registros
foi de 30 minutos. Devido a baixa incidência de partículas em suspensão, as

medições de velocidade não foram confiáveis. Por esta razão, elas não foram
utilizadas. O "starflow" foi fixado no centro do leito do igarapé e o sensor de

pressão foi inserido no interior de um tubo de pvc, conforme demonstra a figura
4.2. Na microbacia com pastagem os dois tipos de sensores foram instalados. As
emissões de sedimentos e cheias freqüentes causavam problemas nos sensores

e mudanças no leito da seção, dessa forma a idéia da realização do
monitoramento por dois sensores foi de grande valia. Os sensores se

complementaram, permitindo a correção de falhas na série de níveis. A
microbacia florestada foi monitorada apenas pelo sensor de pressão devido ao

seu custo ser bastante inferior em relação ao "starflow". O leito da seção era
bastante estável, não ocorrendo transporte de sedimentos e picos de vazão

anormais. Por esta razão, no decorrer da série de medições nenhum tipo de
problema foi observado, a série gerada foi contínua sem ocorrência de falhas.

77

Figura 4.3: Instrumento ultra-sônico "Doppier" (starflow) e sensor de pressão,
utilizados para medir o nível da água dos igarapés.

4.3.6 - Curva chave para calibração das seções hidrológicas

Método de dissolução para obtenção da vazão

O método da dissolução de sal foi utilizado para a construção de um

modelo para conversão do nível dos igarapés (cm) em vazão (m^.s'"'). Este
método vem sendo utilizado para a medição da vazão em rios pequenos, rasos
e/ou de fluxo turbulento, onde outros métodos baseados na velocidade e área

não são facilmente aplicados devido a presença de plantas, pedras e
irregularidades no canal, que causam grandes variações na velocidade do fluxo
ao longo de pequenas distancias (Hudson & Fraser, 2005; Mers & Doppmann,
2006). O método vem sendo aplicado para a medição da vazão em pequenos

igarapés na Amazônia devido a sua facilidade de aplicação quando comparado a
outros métodos (Waterloo et al., 2004). Além disso, estudos anteriores

comparando a precisão de diferentes métodos constataram sua viabilidade,

principalmente considerando sua precisão em relação ao custo (Spence &
McPhie, 1997; Hudson & Fraser, 2002). Entretanto, se as dimensões e volume de

água do canal aumentam, o método torna-se inviável, devido a necessidade de

grandes quantidades de sal. Por esta razão, sua aplicação é recomendada
somente para pequenos rios. A principal vantagem de utilização do método é o
fato de não haver necessidade de medir a área da seção, pois o fluxo é obtido
diretamente. Além disso, a técnica é simples e relativamente barata.
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Foi utilizado o sal de cozinha (NaCI). O local escolhido para aplicação do

método deve apresentar facilidade para adicionar a solução de sal no curso
d'água e medir a concentração do sal. A distância entre a introdução da solução
de sal no curso d'agua e medição da concentração deve ser suficiente para que a
solução de sal se misture uniformemente com a água do rio, normalmente da
ordem de 50 m, porém em igarapés de primeira ordem a distancia é menor. Para
o preparo da solução de sal foi adicionado 100 g de NaCI em um reservatório de
50 litros de água. Primeiramente determina-se a concentração da água do

igarapé e da solução de sal através da medição da eletrocondutividade (EC).
Devido a alta concentração da solução, deve-se diluí-la, coletando 50 mL da

solução de sal e misturando a 950 mL de água do igarapé com concentração

previamente medida. O reservatório com 50,0 I de solução é adicionado no

igarapé. A concentração é medida a jusante, utilizando um condutivímetro WTW
Cond 340i.(Hoskin Scientific, Vancouver, Canada). Inicialmente a concentração é
medida

a

cada

gradativamente de

15 segundos, aumentando-se

maneira

o tempo

de

medição

proporcional as mudanças observadas na

concentração de sal no igarapé. A concentração é medida até que o valor retorne
ao inicial, verificado antes da adição da solução de sal. A descarga do igarapé é
calculada através da relação entre concentração de sal e tempo, baseada na
área da curva obtida pela seguinte equação:

g_ (c-c,y,
Í(C(Í)-C>Í
o

Onde: Q = vazão (m^.s'^)
0/ = concentração do sal na solução adicionada

Cb = concentração na água do igarapé antes de adicionar a
solução

C(t) = concentração no tempo (t) após adicionada a solução
Vi - volume adicionado(m^)
Para a construção do modelo de conversão do nível dos igarapés em
vazão, é muito importante a representatividade da amplitude de variação do nível
dos igarapés. Neste contexto, a principal limitação do método é a amostragem,
uma vez que os eventos de vazão de pico ocorrem muito rapidamente em

igarapés de primeira ordem. Para solucionar este problema, foram realizadas
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campanhas de medições para amostrar os eventos de vazão de pico. Foram
realizados plantões nos acampamentos para a espera de chuvas torrenciais.

Quando estas ocorriam, as medições eram realizadas nos igarapés
independentemente do horário do dia para a amostragem da vazão de pico.

4.3.7 - Precipitação

A precipitação foi medida por piuviômetros de 0,25 mm de precisão na
pastagem e aproximadamente 1,00 mm na floresta (1 tips), eles foram instalados
na área de captação das microbacias. A medição é realizada por um funil e um
coletor conforme demonstrado na figura 4.3. A água entra pelo funil e é

armazenada no coletor, o volume é medido para se obter a altura da precipitação

expressa em mm.m'^. A aitura da precipitação é caiculada peia divisão do volume
de água coletado pela área da sessão do funil. Os registro dos dados na floresta
foram a cada 5 minutos através da conexão a um datalogger marca Gemini,
modelo Tinytag. Na pastagem as medições foram realizadas no momento exato

da precipitação pela Plataforma de Coleta de Dados(PCD) padrão do Centro de
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE)(marca Vaisala). Na floresta, a presença de mais de

um pluviômetro devido a estudos prévios realizados na bacia do igarapé Asu,
possibilitou gerar uma série interpoiada para a microbacia. As séries foram

interpoladas em uma máscara de resoiução de 30 metros (MDE) utiiizando o

método do quadrado do inverso da distancia. As séries de precipitação para
ambas microbacias foram acumuiadas para 30 minutos, tornando-as compatíveis
com as medidas de nível e vazão dos igarapés.
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Figura 4.4: Torres instaladas nas microbacias com pastagem e floresta para
medição de variáveis meteorológicas; em detalhe: anemômetro sônico e
pluviômetro.
4.3.8 - Evapotranspiração

Numa superfície vegetada ocorrem simultaneamente os processos de

evaporação e de transpiração. Evapotranspiração é o termo utilizado para
expressar essa ocorrência simultânea. Além da disponibilidade de água no perfil
superior do solo, a evapotranspiração depende da fração de energia solar que

efetivamente atinge à superfície (Alien et ai., 1990). A evapotranspiração é uma
variável indispensável para o cálculo do balanço hídrico de uma região e foi
calculada usando o método de Penman-Monteith (Monteith, 1965). Esse método

foi selecionado porque é o mais preciso para estimar a evaporação de pastagens
e florestas nos vários locais onde foi avaliado devido a seu embasamento físico

que incorpora parâmetros aerodinâmicos e fisiológicos. Além disso, o método

vem sendo utilizado em diversos estudos para estimativa da evapotranspiração.
A equação de Penman-Monteith é:
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A(í.-G)+ p,c/'
^

XET =

T

A + y 1+ —

l
Sendo Rn a radiação líquida, G o fluxo de calor do solo,(Os-ea) o
déficit de pressão de vapor; pa a densidade média do ar a pressão constante, Cp o
calor específico do ar; A representa a declividade da curva de pressão de
saturação, /é a constante psicrométrica, e rs e ta são a resistência superficial e
aerodinâmica respectivamente.

A pressão de vapor de saturação é calculada a partir da temperatura do ar
pela seguinte equação:
r I7.27*r 1

Sendo es a pressão de vapor(kPa)e 7a temperatura do ar(°C).
A deciividade da curva de pressão de vapor de saturação é caicuiada da
seguinte forma:

(I7.27r y
4098 0.6108e'
A =-

(7+ 237.3)^

Onde AéSi declividade da curva de pressão de vapor (kPa°C"^)
A pressão de vapor é a temperatura que o ar deve ser resfriado para que
se torne saturado em vapor da água, ela pode ser calculada através da umidade

relativa do ar e a pressão de vapor de saturação:
UR
e

"

—e

MOD

Onde URéa umidade relativa do ar(%)

A densidade média do ar a pressão constante é obtida pela seguinte
formula:
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^ =3.486
1.01(7'+273)

Sendo pa a densidade do ar(kg m"^) e P a pressão atmosférica
(kPa)

A constante psicrométrica é calculada pela expressão a seguir:
r =0.00163X

Onde Y é ^ constante psicrométrica (kPa

Cp o calor

específico do ar igual a 1,013 kJ.kg'\°C"^ e Áo calor latente de vaporização (MJ
kg'^), obtido pela fórmula a seguir:
A = 2.501"(2.631.10-^)7'

Com exceção de rg e rs, as outras variáveis apresentadas na equação de
Penman-Monteith que não foram detalhadas como fluxo de calor do solo (G) e
radiação líquida (R„) foram medidas diretamente do ambiente por intermédio de
seus respectivos sensores presentes nas torres demonstradas na figura 4.4.

A resistência superficial pode ser considerada como a resistência do vapor
d'água através dos estômatos abertos, área foliar total e superfície do solo. A

resistência aerodinâmica é a fricção do vento sobre as superfícies vegetais.
Embora os processos da superfície vegetal sejam bastante complexos para
serem descritos em apenas dois fatores de resistência, estudos anteriores

apontam boas correlações entre evapotranspiração medida e calculada (AIen et
al., 1990). A resistência aerodinâmica (rg) e superficial (fs) são demonstradas
simplificadamente na figura 4.5.
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Figura 4.5: Representação simplificada da resistência aerodinâmica (ra) e

superficial (rs) para fluxo de vapor d'água. (Fonte: Alien et al., 1990).

A resistência aerodinâmica consiste na transferência de calor e vapor
d'água da superfície para atmosfera, ela foi obtida pela equação a seguir:

(z-d^

In
ra =

l ■^O j
k'u.

Sendo rg a resistência aerodinâmica (s.m'^), z a altura de
medição do vento (m), d o plano de deslocamento zero (m), zo a rugosidade para
a transferência de momento (m), k a constante de von Karman, igual a 0.41 e üz

a velocidade do vento na altura z (m.s"^)
O plano de deslocamento zero (d) e a rugosidade para transferência de

momento (zo) dependem da altura e arquitetura da vegetação, entretanto foram

derivados para floresta Amazônica por Shutteworth (1988). Na pastagem os

parâmetros do calculo da resistência aerodinâmica (ra) foram estimados por
relações empíricas conforme recomendado por Alien et al (1990).
A resistência superficial (rs) foi calculada usando o modelo de Stewart

(1988), parametrizado por Dolman et al (1991) para a floresta da reserva Ducke,
que dista aproximadamente 70 Km da localização da microbacia com floresta. Na
pastagem foi utilizada a parametrização de Wright et al (1995) realizada na
fazenda Dimona, situada a cerca de 20 Km da microbacia com pastagem. As
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equações são demonstradas abaixo e os parâmetros utilizados são apresentados
na tabela 4.1.

=-=?.«.-í'-/(A)-/K)./(S)./(«)

Onde: gs.MaxL*=ai: gs.Max=máxima condutância estomática por
unidade de área foliar; L = índice de área foliar; Do=déficit de umidade específica

= q*(To)-qo; To= temperatura; S= radiação soiar; 0 = conteúdo de unidade do solo.
Wright et ai (1996), reescreveu a equação para sua utilização com os
parâmetros demonstrados na tabela 4.1 da seguinte forma:

1

e= — = a,*(

r,

S ^1000+ a,,^ (r-0)*(45-0)'

' 1000

♦

S+ a,

^

r

,

o

— *exp — oAq — q )*

(«3-0)*(45-íí3)'

\^5

J

Tabela 4.1: Parâmetros utilizados para o cálculo da resistência superficial nas

Cobertura da

gs.waxL"

terra

ai

f(D)

f(T)

32

33

Pastagem

30.7

0.369

Floresta

20.8

0.640

No

caso

da

-

30.2

f(S)
34

470

f(0)
35

0.426 (Wright et al., 1995)
(Dolman et ai., 1991)

250

pastagem, considerando

Fonte

que

a

brachiaira

cobre

completamente a superfície, a evpotranpiraçâo é quase totalmente dominada

pela transpiraçâo. Na floresta, entretanto, foi necessário separar os componentes
da evapotranspiraçâo em transpiraçâo e evaporação do dossel, já que o efeito de

interceptaçâo é significativo. A transpiraçâo foi obtida pelas expressões
anteriores, e a evaporação do dossel foi calculada a partir do modelo de

interceptaçâo do Rutter (1971), com parâmetros determinados por Cuartas et al
(2006) para a bacia do igarapé Asu. O modelo de Rutter assume que a taxa de

evaporação do dossel pode ser derivada da evaporação potencial do dossel da
seguinte forma:

£c(0 =

,^cp(.0 • • c(0

Onde: Ec é a taxa de evaporação do dossel(mm h'^)! Ecpé a
evaporação potencial do dossel (mm h"); c é a quantidade de água retida no
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dossel a cada passo de tempo (mm) no tempo t, e Sc é a capacidade de
armazenamento do dossel(mm)

Para estimativa da evaporação, a equação de Penman-Montelth é aplicada
sendo que a resistência da superfície (rs) é igual a zero, devido a superfície de
água livre advinda da interceptação do dossel. De acordo com o modelo de
Rutter, a evaporção total é derivada da seguinte forma:

Er(0 = \

EcpiO^+ EyiO

••• c(0 < Sc

Ecp(O •• ^(0 ^ Sc

Onde: £f é a evaporação total (mm.h"^) e Evé a transpiração
(mm h"^)
As estimativas indicaram boa relação com as medidas realizadas por
torres de fluxo de calor latente. Maiores detalhes sobre as estimativas de

evaporação podem ser encontradas em Cuartas et al (2006).
4.3.9 - Balanço hídrico

O conceito de balanço hídrico fornece o subsídio necessário para o estudo
do comportamento hidrológico de microbacias. As mudanças nos componentes
do Balanço hídrico por sua vez indicam alterações nos compartimentos do ciclo

hidrológico na escala da bacia hidrográfica (Zhang et ai., 1999). O balanço hídrico
de uma bacia hidrográfica pode ser descrito pela seguinte equação:

P = ET+Q±AS

Onde P é a precipitação, ET é a evapotranspiração, Q é a vazão
e AS é a variação do armazenamento de água no solo.

A precipitação (P) é o principal componente da equação do balanço
hídrico, com ampla variabilidade temporal e espacial, ela foi obtida diretamente

através de medições por pluviômetros. A evapotranspiração (ET)é o segundo ou
terceiro maior componente do balanço hídrico, apresentando estreita relação com
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as características da vegetação, particularmente com índice de área foliar. Na

Amazônia

estudos

apontam

que

a

evapotranspiração

corresponde

a

aproximadamente 50% da precipitação (Salati & Vose, 1984). A diferença na
evaporação do dossel entre a floresta e a pastagem é provavelmente o fator

predominante nas mudanças nos componentes do balanço hídrico dessas duas
classes de cobertura da terra (Zhang et aí., 1999). Como foi assinalado, a
evapotranspiração foi estimada pela equação de Penman-Monteith (Monteith,

1965). A vazão (Q) também é um componente de extrema importância no
balanço hídrico, e foi diretamente obtida através de medições no campo. O
armazenamento de água no solo (AS)foi estimado pela diferença entre os outros

componentes do balanço hídrico.
Na microbacia com pastagem a evapotranspiração (ET), foi obtida como

apenas um componente. Na microbacia florestada a evapotranspiração (ET) foi
dividida em dois componentes, são eles; evaporação da água interceptada pelo
dossel e transpiração da floresta.

4.3.10 - Relação Vazão - Precipitação

A relação Vazão - Precipitação determina o coeficiente de escoamento

superficial, que corresponde a fração da precipitação incidente que não contribui
para a recarga do lençol freático e armazenamento de água no solo, saindo
rapidamente do sistema pelo escoamento direto ou escoamento superficial. A
razão vazão - precipitação foi obtida em valores acumulados por dia para ambas

microbacias, em seguida os pontos diários foram plotados contra a precipitação

diária acumulada com intuito de separar as diferenças referentes às categorias de
cobertura da terra.

4.3.11 - Análise dos hídrogramas

O hidrograma é o gráfico que relaciona a vazão no tempo. A distribuição
da vazão no tempo por sua vez, é resultado da interação de todos os
componentes do ciclo hidrológico na bacia hidrográfica, desde a ocorrência da

precipitação até a descarga na seção de referência da bacia (Tucci, 1993). A
forma do hidrograma depende de uma série de fatores, entre eles: relevo, forma
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da bacia, cobertura da terra, solos, distribuição, duração e intensidade da
precipitação.

Por esse motivo, além da série de medições completa foram selecionados
40 eventos isolados de precipitação e vazão distribuídos ao longo da série de
medições para a análise do hidrograma em cada uma das microbacias. Para
caracterizar o hidrograma e o comportamento hidrológico das microbacias foram
utilizados alguns parâmetros de tempo, assim como a separação de seus

componentes, descritos a seguir. Os eventos isolados foram utilizados para o
cálculo dos parâmetros de tempo. A separação dos componentes do deflúvio foi
realizada utilizando toda a série de medições. Cada um dos parâmetros é

descrito a seguir e a figura 4.6 ilustra os parâmetros de tempo do hidrograma em
um determinado evento isolado de precipitação e vazão.

Tempo de concentração

O tempo de concentração é o tempo necessário para a água que precipitou no
ponto mais distante da bacia se deslocar até a seção de medição. Na prática ele
é definido como o tempo entre o fim da precipitação e o ponto de inflexão do

hidrograma, que consiste no fim do escoamento direto e inicio do escoamento
base.

Tempo de base

O tempo de base é o tempo entre o inicio da precipitação e aquele em que a
precipitação ocorrida já escoou através da seção de medição, ou seja, o tempo
em que o igarapé retorna as condições anteriores á precipitação.
Tempo de pico

O tempo de pico é definido como o intervalo de tempo entre o centro de massa
da precipitação e a vazão máxima.
Tempo de recessão

O tempo de recessão corresponde ao tempo entre a vazão de pico e o fim do
escoamento direto ou início do escoamento base.
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Figura 4.6: Ilustração dos parâmetros de tempo dos hidrogramas para eventos
Isolados que foram analisados em ambas as microbaclas.
Escoamento direto e escoamento base

A vazão de uma bacia hidrográfica pode ser dividida em dois componentes

principais: o escoamento direto ou superficial e o escoamento base ou
subterrâneo.

Para que os mesmos sejam

analisados Individualmente é

necessário separar no hidrograma a parcela que corresponde a cada um deles. A

decomposição do hidrograma é um método gráfico considerado bastante
subjetivo, por Isso, na tentativa de tornar a separação mais consistente, uma
série de métodos já foram propostos. Neste estudo, em que a análise se restringe

a pequenos Igarapés de primeira ordem o problema é menos significativo, pois os

pontos de inflexão das curvas de ascensão e recessão do hidrograma são

facilmente Identificados em virtude do baixo tempo de resposta e da relação
direta existente em

microbaclas de cabeceira.

Sendo assim,

para a

decomposição do hidrograma esses pontos foram unidos ao longo da série de

vazão. Em cada evento de precipitação, o ponto em que a vazão começou a
aumentar (início do braço de ascensão) foi unido ao ponto em que ela começa a
estabilizar (fim do braço de recessão).
4.3.12 - Curvas de permanência
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As curvas de permanência podem ser consideradas um dos métodos mais

informativos para visualização completa de toda variação da série de descarga,
desde os eventos onde predominam somente o fluxo de base até os eventos de

enchentes de alto tempo de recorrência (Smakhthin, 2001). Elas representam a
relação entre a magnitude e freqüência da vazão em um intervalo de tempo
específico. A curva indica o tempo em que uma determinada série de vazão foi

igualada ou excedida no período em que a curva foi construída (Zhang et aí.,
2001, Best et al., 2004). A forma das curvas de permanência é influenciada pelos

padrões de precipitação, tamanho da bacia, características fisiográficas e
principalmente pela cobertura da terra (Smakhtin, 2001; Zhang et al., 2001;
Bro\A/n et al, 2005). Elas podem ser construídas para qualquer período de tempo

(diário, semanal, mensal, etc), proporcionando uma visão gráfica e estatística do
histórico da variabilidade na vazão em uma única microbacia ou em comparação
entre bacias (Smakhtin, 2001; Best et al, 2004; Lane et al, 2005; Brown et al,

2005). A comparação entre as curvas de permanência de unidades hidrológicas
com diferentes tipos de cobertura da terra, normalmente é realizada através de
curvas diárias. Para minimizar a influencia da variabilidade do clima nas curvas é

importante comparar anos com precipitação similar(Burt & Swank, 1992).
As curvas são construídas pela reamostragem dos valores de vazão em

ordem decrescente de magnitude, designando os valores de vazão ao seu

respectivo intervalo de classe de ocorrência. As classes de freqüência acumulada
são calculadas e expressas em percentual do tempo do número total de
observações da série histórica. Para a construção das curvas de permanência,
primeiramente as vazões foram normalizadas pela área das microbacias, em

seguida elas foram acumuladas por dia (mm.dia'''). Esta estratégia possibilita a
comparação entre diferentes bacias em diferentes períodos de tempo. As curvas

foram construídas para as séries de vazão e também para seus componentes
separadamente. Desta forma foi possível verificar as diferenças no tempo de
permanência nas microbacias com floresta e pastagem para os dois
componentes do deflúvio: escoamento base e escoamento direto.
4.4 - Resultados
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4.4.1 - Topografia

As microbacias com floresta e pastagem apresentam algumas diferenças
relativas a topografia. Embora a toposequencia típica da Amazônia constituída
por platôs, vertentes e baixios seja mantida, a proporção relativa destas classes
topográficas é diferenciada. Na microbacia com pastagem mais da metade de
sua área de captação pode ser classificada como platô, as vertentes são

declivosas e o baixio é formado numa pequena proporção da microbacia em

vales relativamente estreitos. Na microbacia com cobertura florestal, a proporção
de platô é bastante inferior, as vertentes também são íngremes e o baixio ocorre
em vales largos, constituindo a classe topográfica predominante na área drenada
pela mesma. A figura 4.8 demonstra as diferenças na topografia das microbacias
através de curvas hipsométricas com valores de altitude absolutos e relativos.

Vale ressaltar que na floresta o modelo digital de elevação apresenta limitações
uma vez que ele corresponde a topografia obtida do dossel, conforme
demonstrado por Valeriano et al (2006). Acredita-se que o dossel da floresta
exerça um efeito de suavização na topografia, que por sua vez, é ainda mais
intensificado pelos métodos de interpelação para melhorar a resolução do MDE.

A figura 4.7(a) demonstra a amplitude altimétrica das microbacias, sendo que na
floresta deve-se descontar a altura média do dossel, que varia conforme a
posição topográfica, porém pode ser considerada como aproximadamente 30 m.
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Figura 4.7: Curvas hipsométricas com altitude absoluta (a) e relativa (b) obtidas
para as microbacias com floresta e pastagem a partir da utilização do SRTM
interpolado de 90 para 30 m como modelo digital de elevação. A superfície da
microbacia com cobertura florestal corresponde à altura do dossel da floresta.
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Os processos hidrológicos ocorrem de forma diferenciada conforme a

classe topográfica. Por esta razão, certamente as diferenças observadas na
topografia das microbacias tende a exercer alguma influencia nos resultados que
serão abordados a seguir. As áreas de platô, por exemplo, tendem a produzir
menos ou nenhum escoamento direto em conseqüência da alta permeabilidade
dos latossolos, maior profundidade disponível para armazenamento e grande

profundidade do lençol freático. Nas áreas de baixio, apesar da alta
permeabilidade devido a textura arenosa de seus solos, a profundidade do lençol
freático é pequena. Por esta razão, as áreas de baixio produzem mais
escoamento superficial quando comparadas aos platôs. A microbacia com

pastagem apresenta grande parte de sua área de captação constituída por platôs,
enquanto na floresta predominam os baixios. Portanto, as diferenças observadas

no comportamento hidrológico entre as duas bacias podem ter sido parcialmente
afetadas pelas diferenças no relevo.

4.4.2 - Precipitação

O volume total precipitado foi bastante semelhante nas microbacias com

floresta e pastagem ao longo do período analisado, sendo 1582 mm na floresta e
1602 mm na pastagem. Entretanto, não necessariamente os eventos de chuva
coincidiram, uma vez que as bacias distam uma da outra 37 Km em linha reta.
Embora os totais pluviométricos diários sejam diferentes, quando os valores são
acumulados a semelhança fica clara (Figura 4.8). A tendência na precipitação

acumulada é bastante semelhante ao longo de todo período analisado. Em geral,
as diferenças são pouco significativas para chuvas acumuladas semanalmente.

Os meses em que foram observadas as maiores diferenças na precipitação entre
as microbacias foram junho, outubro e novembro.
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Figura 4.8: Diferenças na precipitação acumulada e diária (em detalhe) para as
microbacias com floresta e pastagem.

Vale ressaltar que em estudos hidrológicos comparativos que envoivam

microbacias experimentais não pareadas, a precipitação é um dos fatores mais
limitantes devido a sua natureza heterogênea no tempo e no espaço. Portanto é

importante caracterizar as diferenças e semelhanças no regime de precipitação
das microbacias que estão sendo comparadas com intuito de tentar minimizar ou

compreender a influencia do clima que afetará todo o restante da análise. Dessa
forma, como a diferença entre o volume total precipitado nas microbacias foi de
apenas 20 mm ao iongo do período anaiisado, as anáiises posteriores terão
mínima influencia das diferenças no regime de chuvas entre as microbacias. A

semelhança na entrada de água entre os dois sistemas (floresta e pastagem),
valida todo o restante da análise comparativa.

4.4.3 - Evapotranspiração

A evapotranspiração foi superior na floresta durante todo o período

analisado, mas isto já era esperado, pois a evapotranspiração é função da

biomassa e índice de área foliar da vegetação. É importante observar que mesmo
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com biomassa bastante inferior, a pastagem apresenta evapotranspiração

relativamente alta comparada com a floresta. O sistema radicular fasciculado das

gramíneas juntamente com a eficiência fotossintética das plantas C4
proporcionam maior transpiraçâo por unidade de área foliar. A figura 4.9
apresenta a evapotranspiração acumulada por semana ao logo do período de
estudo para as microbacias. A interceptaçâo pelo dossel da floresta e sua

posterior evaporação são demonstradas separadamente, indicando que grande
parte das diferenças entre a evapotranspiração da floresta e da pastagem
ocorrem pelas perdas por evaporação da água interceptada no dossel.
Considerando somente a transpiraçâo, os dois ambientes são bastante similares

com médias diárias de 2,94 e 2,40 mm.dia"^ para a floresta e pastagem. Incluindo
a interceptaçâo do dossel as perdas de água da floresta por evapotranspiração

passam a ser de 3,50 mm.dia'"'. Este valor é inferior a média encontrada por
Shuttleworth (1988) de 3,861 mm.dia-1 e de Tomasella et al (2006), 3,764
mm.dia-1, mas isto relaciona-se com as condições de seca excepcionais

registradas em 2005. Os valores obtidos para a pastagem foram inferiores ao

encontrado por Wright et al. (1995)(3,6 mm.dia'^) em uma área de pastagem à
cerca de 20 Km da área deste estudo. As diferenças na evapotranspiração entre

floresta e pastagem vem sendo consideradas em estudos hidrológicos como uma
das maiores fontes de alteração nos componentes do balanço hídrico destes dois
ambientes. As perdas por evaporação da água interceptada no dossel

correspondem a 16% da evapotranspiração e 9,6% da precipitação no período.
Este valor é inferior a média de 12,4% encontrada por Shuttleworth (1988), a de

12,61% encontrada por Tomasella et al. (2006) e a de 16,5% encontrada por

Quartas et al.(2006). A interceptaçâo média do período foi de 0,56 mm.dia'\
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Figura 4.9; Evapotranspiração acumulada por semana nas microbacías com
floresta e pastagem.
4.4.4 - Vazão

Curva chave - equação para conversão de nível em vazão

A figura 4.10 demonstra a curva chave obtida pelo método de dissolução
para as duas seções hidrológicas na floresta e na pastagem. O modelo para
ajuste da equação para o igarapé com a bacia florestada foi um exponencial e na
bacia com pastagem foi um polinomial de terceira ordem. Os coeficientes de

determinação dos modelos foram

= 0,984 para a microbacia com floresta e

= 0,985 para a microbacia com pastagem, indicando excelente ajuste das
equações de conversão de nível em vazão para ambas seções hidrológicas. O

método de dissolução de sal é uma boa alternativa para a construção da curva

chave, principalmente, considerando sua praticidade, as dificuldades de medição
de vazão em pequenos igarapés da Amazônia e o bom ajuste dos modelos para
microbacias com diferenças na cobertura da terra. Devido a alguns eventos
serem superiores ao intervalo de amostragem da curva chave, foi necessária a
extrapolação da curva. Esta foi realizada utilizando os valores de velocidade do

starflow (doppier), que funciona bem em eventos de vazão de pico onde existem
sedimentos em suspensão.

95

0.180'

0.160
0.140 ■

Mcrobacia com floresta

Q= 8E-07.h'^*
= 0.984

0.120 ■
"ST

^ 0.100 ■
o

N 0.080 ■
o

>

0.060 ■

0.040-

0.020 •

0.000'
19.0

24.0

29.0

34.0

39.0

44.0

Nlval(ctn)
0.320-

Mcrobacia com pastagem
0.280

Q = 4E-05h'- 0.0008h'+ O.OIISh - 0.0447
R'= 0.985

c- 0.200-

o 0.160

0.080 -

Nival(cm)

Figura 4.10: Curva chave para conversão das medidas de nível dos Igarapés (h)
em vazão (Q) para as seções hidroiógicas na floresta e na pastagem. O ajuste

das equações foi realizado utilizando modelo exponenclal e pollnomlal de terceira
ordem.

Produção de água e componentes do deflúvio

Embora a precipitação tenha sido bastante semelhante na floresta e na

pastagem, o volume total de água escoado pelas microbaclas foi diferente, tanto

relativo á quantidade quanto a proporção dos componentes do deflúvio. Na

microbacla com pastagem a produção de água foi 108% maior em relação a
microbacla florestada. A decomposição do hidrograma para separação dos
componentes do deflúvio mostrou que a produção de escoamento base na
pastagem foi 81% mais alta e a de escoamento direto 262% maior. A figura 4.11
demonstra os hidrogramas para o período de medições nas microbacias, onde as
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séries de vazão aparecem divididas em escoamento base e escoamento direto.

Apesar do objetivo de comparação, as séries de vazão são demonstradas em
escala diferente devido a diferença na ordem de grandeza dos eventos de vazão
de pico na floresta e na pastagem.
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Figura 4.11; Séries hidrológicas de precipitação e vazão para as microbacias com
floresta e pastagem. A vazão é apresentada em escoamento direto e escoamento
base.

As proporções de escoamento base e escoamento direto na microbacia

com pastagem foram de 74 e 26%, enquanto que na microbacia com floresta

foram de 85 e 15%. A tabela 4.2 sintetiza os resultados da produção de água
diária e de seus componentes (escoamento base e escoamento direto). Acredita-

se que as diferenças observadas na produção de água entre as microbacias
estejam associadas às diferenças na evapotranspiração, que foi mais baixa na
microbacia com pastagem. Como na pastagem a soma da evaporação do solo e

97

transpiração das gramíneas é inferior a soma da evaporação da água

interceptada no dossel e transpiração da floresta, a recarga do lençol freático é

superior na pastagem e conseqüentemente o volume d'água do deflúvio é maior.

Tabela 4.2: Vazão, escoamento base e escoamento direto em médias diárias e

percentuais de cada um deies para as microbacias com cobertura florestal e

pastagem. Os valores foram convertidos de m^ para mm através da divisão pela
Cobertura
da terra

Vazão

Esc. base

(mm.dia'^) (mm.dia'^)

Esc direto

Esc. base

Esc direto

(mm.dia'^)

(%)

(%)

Pastagem

1,888

1,388

0,500

73,53

26,47

Floresta

0,902

0,764

0,138

84,72

15,28

Os resultados indicam que a produção de escoamento direto foi superior

na pastagem devido à presença de escoamento superficial na mesma, tanto pela
excedência da capacidade de infiitração (fluxo hortoniano) como por saturação do
soio (fluxo por saturação)(Dunne, 1978). Evidencias de transporte de sedimentos
de maior granulometria (areia) na seção hidrológica da pastagem, assim como
rápidas mudanças na coloração da água (relativas a transporte de argilas e siites)
após eventos de aita precipitação reforçam a teoria de alteração nos

componentes do deflúvio peia geração de escoamento superficial (Anexo 04).
Outro fator que certamente contribui na geração de escoamento superficial é o

pisoteio do gado, pois a pastagem continua ativa; e também a incidência de
chuvas torrenciais diretamente na superfície do solo que desagrega as partículas,
criando uma camada compactada. As observações visuais na microbacia de

pastagem indicam que o pisoteio do gado tem dois efeitos significativos: a
desagregação do solo, ocasionando compactação, erosão e diminuição de

permeabilidade; e a destruição da seção de drenagem nas nascentes, que se
traduz na inexistência de cursos de água definidos em contraste com o
observado na floresta.

Em campanhas de medições da vazão para construção da curva chave
coincidentes com eventos de elevada precipitação para a amostragem de picos
de vazão, foi observada a presença de escoamento superficial na pastagem,
juntamente com as referidas perdas de solos. Entretanto, não é possível afirmar
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se trata-se de fluxo hortoniano, fluxo por saturação ou até mesmo fluxo de retorno

em virtude de horizontes sub-superficiais com menor condutividade hidráulica.
Velocidade de resposta à precipitação

Microbacias de regiões de cabeceira normalmente apresentam rápida

resposta hidroiógica a precipitação. No entanto, apesar das microbacias
naturalmente apresentarem um comportamento hidrológico típico, caracterizado
por uma maior sensibilidade hidroiógica ou relação causa-efeito, as mudanças na
cobertura da terra alteram a velocidade e a forma da resposta a precipitação.

Neste sentido, a análise dos hidrogramas de eventos isolados de precipitação e

vazão mostrou que a microbacia com pastagem apresentou maior velocidade de

resposta a precipitação. A figura 4.12 demonstra 3 eventos isolados semelhantes
para cada microbacia. Os eventos correspondem a aproximadamente lOmm de
precipitação (a), 15 mm (b)e 60 mm (c). A simples análise visual dos gráficos já é
suficiente para verificar as diferenças na resposta das microbacias com floresta e

pastagem. Apesar da semelhança na altura da precipitação, a quantidade de
escoamento direto sempre é superior na pastagem, os picos da vazão também

são mais rápidos e acentuados. Por um outro lado, na floresta a recessão é mais
lenta, o escoamento direto é fortemente atenuado em virtude da maior
capacidade de armazenamento do solo, interceptação da água precipitada no
dossel e maior rugosidade da superfície.
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Figura 4.12: Hidrógrafas de eventos Isolados com precipitação semelhante

nas

microbacias com floresta e pastagem: (a) aproximadamente 10 mm; (b)
aproximadamente 15 mm;(c) aproximadamente 60 mm.
Os quatro parâmetros de tempo selecionados para documentar as

diferenças na velocidade e forma da resposta hidrológica em virtude das
mudanças na cobertura da terra mostraram diferenças significativas entre as
microbacias com floresta e pastagem. A ANOVA indicou que para todos os

parâmetros selecionados o tempo é sempre inferior na microbacia com

pastagem. Para

os quatro

parâmetros testados as diferenças foram

estatisticamente significativas, sendo: tempo de concentração (F= 214,9;

P<0,001; N= 80); tempo de recessão (F= 188,4; P<0,001; N= 80); tempo de base

(F= 215,9; P<0,001; N= 40)e tempo de pico (F= 13,4; P<0,001; N= 40). A tabela
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4.3 apresenta a média e o desvio padrão para cada um dos parâmetros de tempo

em horas nas microbacias com pastagem e cobertura florestai.

Tabela 4.3: Parâmetros de tempo dos hidrogramas em horas para as microbacias
com pastagem e cobertura florestal. Os valores foram obtidos após o cálculo da
Cobertura da

Tempo de

Tempo de

Tempo de

Tempo de

terra

concentração

recessão

base

pico

Pastagem

6,66 ±1,46

5,90 ±1,92

7,80 ±1,83

2,53 ± 0,81

Floresta

19,43 ±5,31

18,60 ±5,53

21,36 ±5,54

3,24 ± 0,93

Pode-se observar que o desvio padrão é sempre superior na floresta.
Primeiramente, vale ressaltar que se a ordem de grandeza do valor médio é
maior, o mesmo tende a ocorrer com o desvio padrão. Porém é importante deixar

claro que na floresta os parâmetros de tempo variam conforme a intensidade e

freqüência da precipitação, além de outros fatores como dias anteriores sem
chuva ou umidade do solo anterior a chuva. Sendo assim a velocidade e a forma

da resposta hidrológica na floresta é função de uma série de fatores ambientais.
Na pastagem a amplitude de variação dos parâmetros de tempo é muito menor,

em outras palavras, não importa muito as características da precipitação, pois
para eventos distintos relativos a intensidade e freqüência da precipitação, os

parâmetros do hidrograma foram semelhantes. Isso se deve ao fato de que a
conversão da floresta em pastagem deteriora a capacidade de infiltração e
armazenamento e reduz a rugosidade da superfície. Além disso o pisoteio do

gado tende a compactar o solo e a incidência direta das fortes chuvas
amazônicas agrava ainda mais esta situação. Conseqüentemente, a microbacia

com pastagem apresenta menor capacidade de regularização, por esta razão

ocorre maior quantidade de escoamento direto e maior velocidade de resposta a

chuva. A semelhança entre os parâmetros de tempo da pastagem para eventos
distintos de precipitação indica que a precipitação excede a capacidade de
infiltração e armazenamento na maioria dos eventos e sai do sistema

rapidamente via escoamento direto. A figura 4.13 mostra a distribuição dos
parâmetros de tempo dos eventos isolados nas microbacias com floresta e

pastagem. É possível verificar com mais clareza o que foi anteriormente
discutido. É importante chamar a atenção para o fato de que os três primeiros
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parâmetros (tempo de concentração, recessão e base) são semelhantes, tanto
relativo a distribuição dos eventos quanto as diferenças entre as microbacias.
Porém no tempo de pico as diferenças, embora estatisticamente significativas,
foram inferiores. Uma hipótese para isso diz respeito a resolução dos sensores
ser de 30 minutos. Como o tempo de pico é naturalmente mais rápido e espera-

se diferenças sutis neste parâmetro, as medidas a cada passo de tempo de 30

minutos podem ser inadequadas. Outra hipótese é a variabilidade na topografia,
devido a microbacia com pastagem ter mais platô e a microbacia com floresta ter
mais baixio, diferenças sutis podem ser mascaradas. Existe ainda uma terceira

hipótese de que as microbacias de cabeceira de drenagem naturalmente tendem
a responder a chuva rapidamente independente da cobertura da terra. Dessa
forma as alterações na cobertura da terra acarretariam em mudanças no tempo

de pico, porém eias seriam sutis.

Roresta Pastagem

Roresla Pastagem

Roresta Pastagem

Roresta Pastagem

Figura 4.13: Boxplots para os parâmetros de tempo dos eventos isolados de
precipitação e vazão selecionados nas microbacias com fioresta e pastagem. O
retãngulo liga os quartis Q1 e Q3 aos valores mínimos e máximos desse conjunto
de dados, a linha que secciona o retãngulo é a mediana, as linhas horizontais
externas ao retãngulo correspondem às extremidades de Q1 e Q4 e os pontos
fora deste conjunto constituem os dados discrepantes.
4.4.5 - Relação Vazão - Precipitação

A razão vazão-precipitação, conhecida como coeficiente de escoamento,
apresenta muito ruído quando a precipitação é muito baixa e o escoamento base

é alto. Devido a este fato, foi estabelecido um valor mínimo de precipitação para o
calculo da relação Q/P. A figura 4.14 demonstra a relação Q/P para eventos de
no mínimo 3 mm de precipitação diária. Observando a figura, verifica-se que na
microbacia com pastagem a dispersão dos pontos é bastante superior quando
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comparada a microbacia florestada. Apesar de os eventos individuais mostrarem

que o desvio padrão dos parâmetros de tempo dos hidrogramas são maiores na
floresta que na pastagem, o coeficiente de escoamento calculado em nível diário
indica uma maior capacidade de regularização da floresta se comparada à

pastagem. Definitivamente, a floresta exerce um efeito regulador sobre o ciclo
hidrológico,

apresentando

deflúvios

altamente

uniformes

mesmo

com

precipitações altamente irregulares.
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Figura 4.14: Coeficiente de escoamento (Q/P) diária para eventos de precipitação
acima de 3 mm.dia'^ nas microbacias com floresta e pastagem.
Na microbacia com pastagem o funcionamento do ciclo hidrológico ocorre
de forma distinta, quando comparado a microbacia florestada, isto é, de maneira

não regularizada. A relação Q/P é diretamente afetada pela intensidade e
freqüência dos eventos de precipitação, sugerindo a presença de escoamento

superficial seja pela excedência da capacidade de infiltração ou por saturação do
solo (fluxo hortoniano e / ou por saturação). A figura 4.14 demonstra claramente
o chamado "efeito esponja" da floresta, que apesar de receber fortes chuvas,
tende a regularizar a forma como a água sai do sistema via interceptação do

dossel, transpiração e armazenamento na liteira e camadas superficiais do solo
próxima as raízes onde predomina a atividade biológica. A figura 4.15 que

relaciona a produção de escoamento direto com a precipitação diária demonstra
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com mais clareza o efeito da cobertura florestal na quebra da energia da

precipitação, proporcionando maior tempo de concentração e permanência da
água na microbacia com floresta. Os coeficientes angulares das equações na
floresta e na pastagem (0,035 e 0,112) indicam que para uma mesma

precipitação a produção de escoamento direto tende a ser mais de três vezes

superior na pastagem. Assim como, o menor intercepto na pastagem (-0,274) em

relação a floresta (-0,096), sugere que na floresta a capacidade de
armazenamento de água no solo e quebra de energia da precipitação é pelo
menos três vezes superior. Conseqüentemente, a tendência à geração de
escoamento direto na pastagem é muito maior.
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Figura 4.15: Relação entre produção de escoamento direto e precipitação
incidente para as microbacias com floresta e pastagem.

4.4.6 - Curvas de Permanência

A análise das curvas de permanência demonstrou que a vazão da
microbacia com pastagem é superior a microbacia com floresta durante quase

todo o período analisado. O ponto de inflexão das curvas indica o tempo em que

predomina o escoamento direto, em torno de 8% para a microbacia com

pastagem e 4% para a microbacia com cobertura florestal. Na microbacia com

pastagem a amplitude de variação na produção de água diária é muito maior.
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variando de 1 a 19 mm.dia'\ enquanto que na microbacia florestada a amplitude

de variação diária vai de 1 a aproximadamente 6 mm.dia'\ Nota-se que durante
80-90% do tempo a vazão é superior a 1 mm.dia'^ em ambas as microbacias.
Durante 40-50% do tempo, a vazão da microbacia com pastagem é praticamente
o dobro da microbacia florestada (Figura 4.16).

Pastagem
Floresta
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Logaritmo do percentual do tempo que a vazão é excedida

Figura 4.16: Curvas de permanência diária para a vazão das microbacias com
floresta e pastagem

A elevada produção de escoamento direto em eventos isolados na

pastagem reduz a capacidade de visualização gráfica das diferenças no
escoamento base quando estes são demonstrados em um mesmo gráfico para
as microbacias com floresta e pastagem. Sendo assim, com intuito de melhor

compreender os mecanismos de geração de escoamento e dar maior ênfase as
diferenças no tempo de permanência dos componentes do deflúvio para as
diferentes categorias de cobertura da terra, as curvas de permanência foram
construídas separadamente para o escoamento base e escoamento direto. Dessa
forma foi possível observar que na microbacia florestada o escoamento base é
mais disciplinado no tempo, sendo a inclinação da curva bastante inferior na

microbacia com pastagem. Além disso, na microbacia com pastagem observa-se
elevada irregularidade no regime do escoamento base, indicado pela presença de

oscilações no decorrer do tempo (Figura 4.17). É importante ressaltar que
durante aproximadamente 8% do período analisado, o escoamento base foi

inferior na pastagem, mesmo sendo o total da produção de água superior. Esta
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situação é verificada na figura 4.17 quando a curva de permanência do
escoamento base na pastagem se cruza com a curva obtida para a microbacia

florestada. Este fato indica uma desregularização nos mecanismos de geração do
escoamento base na pastagem, sugerindo que a floresta tende a regularizar os

fluxos hidrológicos apesar de consumir grande parte da água na manutenção de

seus processos fisiológicos via evapotranspiração, contribuindo para um maior
tempo de permanência da água no sistema quando este não é alimentado pelas
precipitações abundantes da estação chuvosa.

Enquanto o escoamento base na floresta variou de aproximadamente 0,7

a 1,2 mm.dia'\ na pastagem essa variação foi de 0,5 a 3,2 mm.dia'\
Provavelmente, esta redução do escoamento base observado na pastagem se
acentua em anos mais secos e/ou em ambientes com regimes climáticos mais

secos, principalmente em microbacias com alta declividade onde a amplitude de
variação do escoamento base é naturalmente mais elevada.
Esta perda da capacidade de regularização é de extrema importância em
escalas maiores, pois poderá afetar o regime hidrológico das grandes bacias
amazônicas, com impacto direto em atividades econômicas tais como geração de
energia, navegação e pesca.
•Pastagem
3.S-
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Figura 4.17: Curvas de permanência diária para o escoamento base das
microbacias com floresta e pastagem. Em detalhe o momento em que o
escoamento base na pastagem torna-se inferior ao da floresta.

A construção das curvas de permanência para o escoamento direto

demonstrou que em ambas as microbacias estes eventos só ocorrem durante
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menos de 40% do tempo, sendo que a partir de 20% do tempo essas diferenças

passam a ser significativas. Durante 15% do tempo a produção de escoamento
direto na microbacia com pastagem é duas vezes maior, durante 10 a 5.1% do
tempo o escoamento superficial é três vezes superior e durante menos de 5% do
tempo onde predominam os eventos de precipitação com maiores tempos de
recorrência o escoamento direto pode ser até seis vezes superior na pastagem
(Figura 4.18). A amplitude de ocorrência de escoamento direto na floresta foi de

0,1 a 4,5 mm.dia"\ enquanto que na pastagem foi de 0,1 a 16,5 mm.dia'\ O
ponto de inflexão das curvas sugere o percentual do tempo em que a capacidade
de infiltração do solo é excedida, gerando eventos com vazões bastante
superiores ao ocasional. Na floresta este ponto está entre 1,5 a 2% do tempo
enquanto que na pastagem o mesmo é verificado entre 5 a 6% do tempo, e

adquire maior intensidade por volta de 3% do tempo, quando a produção de

escoamento direto atinge aproximadamente 6 mm.dia"\ Este fato sugere uma
maior condutividade hidráulica e capacidade de armazenamento na microbacia
florestada, e maior compactação do solo e impermeabilização da superfície na
microbacia com pastagem.
Pastagem
Floresta

100

Logarítmo do percentual do tempo que o escoamento direto é excedido

Figura 4.18: Curvas de permanência diária para o escoamento direto das
microbacias com floresta e pastagem
4.4.7 - Balanço Hídrico
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o balanço hídrico das microbacias apresentou diferenças em relação a

proporção de seus componentes. Apesar da precipitação ter sido semelhante no

período analisado, a evapotranspiração foi maior na floresta durante todo o
período, enquanto que a vazão foi maior na pastagem. O calculo da variação do
armazenamento no aqüífero e no solo sugere perturbações no armazenamento
da

microbacia com

pastagem. Embora os resultados indiquem

maior

armazenamento na pastagem, devido a menor evapotranspiração (Tabela 4.4), a
variação do armazenamento também é superior na pastagem.
Tabela 4.4; Síntese dos componentes do balanço hídrico para as microbacias

com floresta e pastagem. Os valores de vazão foram convertidos de m^ para mm
Precipitação
Cobertura

da terra

Vazão

(mm.dia'^) (mm.dia"^)

Evapotranspiração

Variação do

(mm.dia"^)

armazenamento

Coef. de
escoamento

ímm.dia"^)

(Q/P)

Pastagem

5,96

1,88

2,40

1,68

0,32

Floresta

5,83

0,90

3,50

1,43

0,15

Na pastagem, a grande quantidade de água que sai rapidamente da bacia
via escoamento direto não contribui com o armazenamento. O coeficiente de

escoamento médio indica o percentual da água da chuva que incide sobre a

bacia e não infiltra, gerando escoamento superficial. O maior coeficiente de
escoamento

da

pastagem

auxilia

na

compreensão

da

variação

do

armazenamento. A figura 4.19 demonstra que na pastagem a variação
acumulada do armazenamento foi superior no período chuvoso e inferior no

período seco. De um modo geral, as amplitudes nas variações de
armazenamento são maiores na pastagem comparadas à floresta. A maior

evaporação na floresta determina que a quantidade de água armazenada no
sistema não saturado e subterrâneo seja menor durante o período chuvoso.

Entretanto, os resultados indicam que a drenagem profunda é mais rápida na
pastagem que na floresta durante o período seco, o que ocasiona um incremento
de fluxo de base na pastagem. Uma possível explicação para estes resultados
está relacionada com a extração de água pelas raízes profundas da floresta, o
que reduz o gradiente vertical e torna o processo de recarga do aqüífero mais

gradual. Desta forma, o aqüífero na pastagem recebe uma recarga rápida, que é
liberada de uma forma mais intensa que na floresta. No final da estação seca.
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quando a recarga ao aqüífero praticamente cessa, a evaporação na floresta
continua a taxas cada vez maiores que as da pastagem devido às raízes
profundas. Isto faz que o armazenamento na floresta continue a diminuir,
enquanto que na pastagem a evaporação torna-se muito pequena e a variação
do armazenamento aproxima-se de zero.

E 400

E 200

0)

S-100

Precipitação Pastagem
^^■Precipitação Floresta

^ -400

-250

- • o- - • £AS Pastagem

-500

—«—£aS Floresta
300

-600

jun-05

jul-05

ago-05

set-05

out-05

nov-05

dez-05

jan-06

fev-06

Figura 4.19: Variação do armazenamento acumulado na zona não saturada e no
aqüífero e precipitação para as microbacias com floresta e pastagem. Os valores
foram calculados para períodos semanais.

Este resultado reforça a hipótese de aceleração no tempo de permanência

da água em ecossistemas de pastagem, onde se esperam eventos extremos
mais severos, tanto de cheias quanto de secas. A floresta apresenta capacidade
de armazenamento superior, conseqüentemente a água retida na estação

chuvosa é disponibilizada na estação seca. A curva de permanência do fluxo de
base (Figura 4.17) mostrou maior estabilidade na floresta, enquanto que na

pastagem o fluxo de base sofreu grandes oscilações, conforme a variação da
precipitação. Este fato evidencia a baixa capacidade de armazenar a água da
chuva pela microbacia com pastagem, que perde a água rapidamente via
escoamento direto em eventos chuvosos (Figura 4.18), e mais tarde na estação

seca, apresenta menos água armazenada no solo e no aqüífero (Figura 4.19). A
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figura 4.17 indica ainda que no pico da estação seca, em aproximadamente 8%

do total do período de tempo analisado, o escoamento base foi inferior na
microbacia com pastagem. Indícios dos mesmos resultados apareceram na

variação do armazenamento, com um mínimo de -278 mm no fim de setembro na
pastagem e -301 mm no meio de novembro na floresta. O pico da seca parece
estar sendo antecipado na pastagem, mesmo com precipitação superior no

período. É importante chamar a atenção também que no período de setembro a
novembro, quando a curva da variação no armazenamento da microbacia com

pastagem cruza a curva da floresta a precipitação foi superior, caracterizando
uma seca menos rigorosa na microbacia com pastagem.

4.5 - Discussão

Desflorestamento e variabilidade da resposta hidrológica

Existe grande variabilidade na resposta hidrológica em experimentos de
mudanças na cobertura da terra de microbacias (Bosch & Hewlett, 1982;
Andreássian, 2004). Por esta razão, é difícil estabelecer relações entre as

alterações hidrológicas e o percentual da área da bacia alterada. Tentativas de

estratificação por tipos de tratamento aplicado (Stednick, 1995), padrões de
vegetação (Sahin & Hall,1996) e totais pluviométricos (Bosch & Hewlett, 1982)já
foram realizadas em busca de relações mais conclusivas. No entanto, embora as

relações melhorem, sempre terão outros fatores interagindo além do escolhido
para estratificar a relação, sugerindo resposta complexa e não linear. Estudos
com microbacias em regiões tropicais relatam desde nenhuma alteração até

quase 800 mm.ano'^ para microbacias que foram inteiramente desflorestadas,
onde a magnitude do aumento é proporcional a quantidade de precipitação da

região (Andreássian, 2004). Os valores extremos de aumento na produção de
água (762 e 621 mm anuais) ocorreram na Guiana Francesa, região tropical com
precipitação anual superior a 3000 mm. Estudos de longo prazo realizados no
nordeste dos Estados Unidos com séries de até 30 anos de medições em
microbacias experimentais indicam que o efeito de aumento da vazão pelo corte

da vegetação vai sendo atenuado a medida que a vegetação regenera e aumenta
o volume de biomassa e índice de área foliar(Hornbeck et al., 1993).
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Neste estudo foi encontrada uma diferença de 0,98 mm.dia"^ na produção
de água das microbacias com floresta e pastagem, o que corresponde a uma

produção de água anual de 358 mm superior na pastagem. É importante deixar
claro que o real significado deste resultado é que uma área de floresta convertida
em pastagem em uma região com precipitação anual de 2200 mm, terá o
aumento da vazão da ordem de 16% do total da precipitação. O aumento da

vazão da ordem de 16% do total precipitado é semelhante às diferenças dos

coeficientes de escoamento superficial na floresta (0,15) e na pastagem (0,32).

Essa diferença corresponde a um aumento de 17% do escoamento superficial na

pastagem. É importante ressaltar que essas diferenças podem ser ainda
superiores devido a variabiiidade topográfica, que tende a atenuar os efeitos em
conseqüência das maiores áreas de piatôs na pastagem e baixios na floresta. Em
estudo semelhante realizado no Pará, município de Paragominas, cuja

precipitação média anual é de 1850 mm, o aumento na produção de água da
microbacia com pastagem foi da ordem de 12% da precipitação (Schuler, 2003).
Outro experimento na mesma região, comparando uma microbacia com
pastagem com outra onde a vegetação foi triturada, demonstrou poucas ou
inexistentes alterações na resposta hidrológica, sendo a diferença anual de

apenas 63 mm, o que corresponde a aproximadamente 3% da precipitação
(Wickel, 2004).
Na literatura, considera-se que a principal causa da alteração na resposta

hidrológica é a mudanças na evapotranspiração (Zhang et ai., 2001), de maneira
que o aumento na vazão se corresponde com a redução na evapotranspiração.

No presente estudo foi encontrada uma diferença de 1 mm.dia'^ ou 365 mm
anuais superiores na evapotranspiração da floresta em relação a pastagem,

valores muito semelhantes aos encontrados para a vazão (358 mm.ano'^). Wickel
(2004) relata que as diferenças anuais na evapotranspiração de uma microbacia
onde a vegetação foi triturada foi apenas 63 mm inferior a da floresta, exatamente
o mesmo valor obtido para as diferenças no fluxo superficial. Schuler (2003),

encontrou uma diferença anual na evapotranspiração de 279 mm entre as bacias
com floresta e pastagem, os valores referentes ao fluxo superficial também foram
bastante semelhantes.
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Representatividade das microbacias experimentais nos processos hidrológicos de
extensas áreas

Em vários países com diferentes problemas ambientais, redes de
microbacias

experimentais

foram

estabelecidas

para

representar

seus

respectivos territórios (Whitehead & Robinson, 1993). Na Austrália desde a

colonização européia, extensas áreas de florestas nativas foram substituídas pela

agricultura, causando alterações no ciclo hidrológico em escala local e regional.
Uma rede de experimentos com microbacias vem mostrando que a redução da
evapotranspiração e aumento da recarga no aqüífero é a causa dos graves
problemas de salinização no país (Best et al., 2003). Nos Estados Unidos
questões relativas ao impacto da exploração florestal no ciclo hidrológico em
escala de bacia hidrográfica são abordadas já a algum tempo. A análise

integrando uma extensa rede de microbacias experimentais distribuídas no
território norte americano demonstrou que alterações na resposta hidrológica só

ocorrem quando pelo menos 20% da área da bacia é alterada, ou quando pelo
menos 20% da biomassa é removida (Stednick, 1996).

No Brasil, existem poucas microbacias experimentais, principalmente na

Amazônia, região de maior disponibilidade hídrica e maiores perdas de florestas

no mundo. Apesar de a região teoricamente ter as melhores justificativas para a
realização de experimentos com microbacias que envolvam mudanças na
cobertura da terra, esses experimentos são ainda incipientes. Embora os
resultados obtidos neste estudo sejam semelhantes aos encontrados por Schuler

(2003) em Paragominas e ambos evidenciem o aumento no fluxo superficial pela
conversão de floresta em pastagem, eles são ainda pouco representativos sob o
ponto de vista das dimensões.da Amazônia e sua representatividade. Grandes

áreas vem sendo desflorestadas na região de fronteira agrícola da Amazônia
(capítulo 01). A elevada extensão territorial do arco do desflorestamento leva a

características específicas locais relativas a tipo de solos, geologia, categorias de
vegetação, tipo de mudança na cobertura da terra e quantidade de precipitação,
que conferem peculiaridades aos processos hidrológicos. Por esta razão, para

obter relações mais concisas entre desflorestamento e alterações hidrológicas
existe a necessidade de implementação de novos experimentos com
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microbacias, no intuito de melhor representar a variabilidade espacial da região
do arco do desflorestamento.

Além da representatividade das categorias de vegetação e a quantidade
de precipitação, a escala é outro fator que deve ser encarado como questão

prioritária. Os experimentos aninhados precisam receber atenção especial da
comunidade científica. Porém, antes de pensar em extrapolar é preciso melhor

representar as mudanças nos processos hidrológicos na região do arco do
desflorestamento. O desenvolvimento de modelos preditivos das alterações no

ciclo hidrológico na escala de bacia hidrográfica depende da observação
consistente das alterações dos processos no campo. Somente dessa forma as

interações entre os componentes bióticos e abióticos do sistema físico bacia
hidrográfica podem ser consistentemente parametrizadas.
4.6 - Conclusões

A análise da topografia indicou diferença nas classes topográficas das

microbacias, sendo que a microbacia com pastagem apresenta mais platôs e na
floresta existem mais baixios. Entretanto estes resultados são limitados pelos

erros no MDE, que acaba sendo suavizado pela representação do dossel da
floresta e pelos métodos de interpelação.

A precipitação foi bastante semelhante nas microbacias ao longo do

período analisado, sendo a diferença total de apenas 20 mm. Embora os eventos
não necessariamente sejam

coincidentes, as tendências são bastante

semelhantes no regime de precipitação das microbacias.
A evapotranspiração na floresta foi superior a da pastagem durante todo o

período, a diferença média foi de 1,1 mm.dia'\ sendo que metade desta
diferença, corresponde as perdas por evaporação da água interceptada no dossel

da floresta (0,56 mm.dia"^). As perdas por interceptação eqüivalem a 9,6% da
precipitação no período.

O método de dissolução pode ser considerado uma boa alternativa para
medição da vazão e construção da curva chave. Os coeficientes de determinação

(R^) das relações não lineares estabelecidas para a estimativa da vazão a partir
do nível foram superiores a 0,98 em ambas microbacias.
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A produção de água na floresta e na pastagem foi de 0,90 e 1,88 mm.dia"\
o que consiste em um aumento do fluxo superficial na pastagem de 108%.
A decomposição do hidrograma demonstrou alteração nos componentes

do deflúvio pela conversão de floresta em pastagem. O percentual de
escoamento direto foi de 15,3% na floresta e 26,5% na pastagem. A produção
total de escoamento base e escoamento direto forma respectivamente 81% e
262% superior na pastagem.

A microbacia com pastagem apresentou maior velocidade de resposta a

precipitação. A análise de eventos isolados indicou que os parâmetros de tempo
do hidrograma (tempo de concentração, tempo de recessão, tempo de base e
tempo de pico) são sempre superiores na floresta, sendo as diferenças
estatisticamente significativas(ANOVA, a=0,05).

A floresta apresentou maior capacidade de administração da água que a

pastagem, onde eventos extremos de precipitação são transferidos ao deflúvio de
maneira mais equilibrada (Relação Q:P). A diferença na forma de transferência
de energia entre os dois sistemas demonstra o chamado "efeito esponja" da
cobertura florestal.

As curvas de permanência do fluxo indicaram que a vazão foi superior na

pastagem durante quase todo o período, apesar da maior amplitude de variação
na pastagem. A construção das curvas separadamente por componente do
deflúvio mostrou que o escoamento base é mais estável na floresta e o
escoamento direto mais freqüente na pastagem.

A substituição da floresta por pastagem causa alterações nos
componentes do balanço hídrico. Além das diferenças na evapotranspiraçâo e
deflúvio, o armazenamento médio foi superior 0,25mm.dia

na pastagem, porém

com maior variação, sendo maior no período chuvoso e menor no período seco.
Estas diferenças são atribuídas a evapotranspiraçâo e ao coeficiente de
escoamento superficial que foi de 0,32 na pastagem e 0,15 na floresta.

Enfim, diferentes evidencias apontam para uma aceleração do tempo de
permanência da água no compartimento terrestre pela substituição das florestas
por pastagens. Apesar de consumir grande parte da água via evapotranspiraçâo,

a floresta detém importantes funções ecológicas no equilíbrio dos fluxos
hidrològicos e balanço de energia.
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5 - CAPITULO ÍV

Síntese, escala e resposta hldrclóglca
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5.1 - Escala e resposta hidrológica

Papel hidrológico das florestas e sua dependência da escala
A escala tem efeito bastante complexo em estudos ambientais trazendo
incertezas em diversas áreas do conhecimento. Na hidrologia não é diferente, a

muito tempo a escala vem recebendo atenção especial, mesmo assim ela ainda é
considerada como uma questão não resolvida (Pilgrim et al., 1982; BlõschI, 2001;

Silvapalan, 2003; McGlynn et al., 2003; Shaman et al., 2004).
As florestas tropicais, sob o ponto de vista hidrológico são consideradas
importantes na prevenção de enchentes, produção de água na estação seca e

manutenção dos padrões de precipitação (Salati & Vogue, 1984; Myers, 1995;
Wilk et al., 2001; BruijnzeeI, 2004). Entretanto, as pesquisas vem mostrando que
os benefícios da floresta em termos hidrológicos são altamente específicos ao
local e dependentes da escala (Wilk et al., 2001).
Grandes bacias são somente a união de microbacias?

Apesar de conceitualmente as bacias hidrográficas possuírem a mesma

definição, na prática, elas se diferem em relação à complexidade dos processos
envolvidos, onde o aumento do tamanho da bacia geralmente é proporcional a

complexidade dos processos. Sendo assim, os processos hidrológicos e suas
relações nas microbacias não são representativos das grandes bacias (Pilgrim et
al., 1982).

As cheias em pequenas bacias ocorrem por várias circunstâncias. Entre

elas: quando o solo está previamente úmido, quando a intensidade da chuva

excede a capacidade de infiltração do solo e devido às atividades humanas que
envolvam a utilização da terra. Nas grandes bacias, as cheias, na maioria das

vezes, resultam de combinações pouco comuns de precipitação contínua sob
uma grande área, congelamento do solo da bacia ou derretimento da neve e/ou

quantidade extraordinária de precipitação (Leopold, 1997).
Em microbacias a cobertura da terra é mais homogênea devido aos

eventos de transformação ocorrerem em escala localizada. Em grandes bacias,
desflorestamentos e outros tipos de mudanças na cobertura da terra ocorrem
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dispersos ao longo da bacia, ainda que restritos a algumas regiões. Áreas
regeneradas de diferentes tamanhos, formas e estágios de crescimento causam

grande heterogeneidade na cobertura da terra de grandes bacias, o que dificulta
a compreensão e modelagem dos processos hidrológicos (Wilk et al., 2001).
Existem algumas especulações sobre o aumento da contribuição do fluxo
de base com o aumento da área da bacia, entretanto esta relação pode ser

bastante variável (Pilgrim et aí., 1982). Experimentos em pequenas bacias
aninhadas apresentam evidencias a favor (Brown et ai., 1999) e contra (Pearce,

1990) esta relação. Outros trabalhos com biogeoquímica indicam aumento da
contribuição das águas subterrâneas com o aumento da área drenada pela bacia
(Bums et al., 1998)e também relatam diferenças no tempo de contato com a subsuperfície, que tende a ser menor em microbacias (Wolock et al., 1997). McGlynn

et al. (2003), apontam que o tempo de residência da água não é correlacionado
com a área das bacias, mas com a área média das sub-bacias, assumindo que a
área média das sub-bacias é uma medida melhor para representar as funções e
formas da bacia. A área média das sub-bacias reflete indiretamente uma ligação

estreita entre a estrutura da paisagem e a hidrologia da bacia.

Poucos estudos avaliaram como as mudanças no uso da terra afetam a

resposta hidrológica das bacias em grande escala (Brown et al., 2005). Assim
como neste trabalho, outros experimentos de pequena escala evidenciaram que a

remoção da floresta tende a aumentar a produção de água, porém os resultados
não são esclarecedores para bacias de grande escala. A variabilidade espacial
da bacia aliada às diferenças temporais e espaciais do regime de precipitação
causam ruídos nas análises. Apesar do sinal ser claramente detectado em

pequena escala, ele vai sendo diluído em parte pela variação da chuva e parte
pelo incremento de biomassa via regeneração da vegetação. Complicando ainda
mais, à medida que a bacia aumenta de tamanho, a seção hidrológica fica maior,
aumentando também sua capacidade de armazenamento, o que dificulta a
percepção de sinais de alteração. Esses fatores em conjunto contribuem para a
menor capacidade de resposta das grandes bacias, onde a sensibilidade de
resposta parece ser inversamente proporcional ao tamanho da área drenada pela

bacia. Estas são as principais razões para as dificuldades na extrapolação dos

resultados obtidos em microbacias experimentais para a macroescala.
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5.2 - Síntese

Amazônia, mudanças na cobertura da terra e alterações na resposta hidrológica:
da micro a macrobacia.

A Amazônia brasileira vem perdendo rapidamente sua cobertura florestal
nas ultimas décadas. Na calha sul, onde está situado o arco do desflorestamento

as mudanças na cobertura da terra ocorrem numa escala de tempo inferior,
conferindo altas taxas de desflorestamento nas regiões de cabeceiras de
drenagem das grandes bacias hidrográficas desta região. As macrobacias

hidrográficas que vêem sofrendo mais com a expansão da zona de fronteira
agrícola estão situadas na calha sul e apresentaram as maiores taxas de
desflorestamento nos últimos anos são as bacias dos rios Madeira, Tapajós e

Xingu (capítulo I).
Porém, embora as áreas desflorestadas atinjam uma fração de até 60% da
área drenada de sub-bacias da região, as séries históricas de vazão com

medições desde o início da época do desflorestamento na Amazônia não
apresentam evidencias de aumento, que deveriam ocorrer devido a mudanças no
coeficiente de escoamento superficial e redução na evapotranspiração. No

entanto, apesar de esperar por sinais de aumento na vazão, foram encontrados
indícios de redução em 40% das estações fluviométricas analisadas. A análise da

precipitação evidenciou padrões bastante semelhantes aos observados na vazão,
sugerindo uma possível relação entre essas variáveis. A relação entre as
magnitudes anuais de tendências na vazão e precipitação indicou que as

tendências de redução na vazão são explicadas pela precipitação (capítulo II).

Contudo, não é possível afirmar se as mudanças no regime de precipitação

devem-se as mudanças climáticas, variabilidade natural do clima ou mudanças
na cobertura da terra, apenas que a vazão nas grandes bacias reflete mais o
sinal do clima do que das mudanças na cobertura da terra.

Apesar dos sinais de alteração na resposta hidrológica das macrobacias

decorrentes do desflorestamento não terem sido detectados em grande escala,
quando a análise se restringiu a microbacias os efeitos do desflorestamento são

evidentes. A comparação do comportamento hidrológico de uma microbacia com
cobertura florestal e outra com pastagem, uso do solo predominante após o
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desflorestamento, evidenciou graves mudanças nos componentes do balanço

hídrico, velocidade de resposta a precipitação e tempo de permanência da água
nestes ecossistemas. Embora a precipitação tenha sido bastante semelhante, a

produção de água pelo deflúvio foi 108% superior na microbacla com pastagem,
caracterizando um aumento anual de 358 mm na vazão pela conversão de

floresta em pastagem. O referido aumento explica-se pela redução na

evapotranspiração, que foi menor na pastagem e aumento no coeficiente de
escoamento superficial. Foram observadas também, que a pastagem responde
mais rapidamente a precipitação além de um aumento médio do armazenamento
da ordem de 0,25 mm.dia"^ na pastagem, porém ele é condicionado a
precipitação, no período chuvoso é superior e no seco inferior (capítulo III).
Enfim, embora em escala reduzida fique claro que a substituição da

floresta por pastagem acelera o tempo de permanência da água no
compartimento terrestre, sendo uma das evidencias o aumento da vazão, os
mesmos resultados não são replicados analisando grandes bacias. As extensas

áreas que vem sendo desflorestadas nas regiões de cabeceiras de drenagem das
bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu certamente apresentam alterações

hidrológicas em escala local, porém elas parecem estar sendo diluídas a medida

que aumenta a área drenada pela bacia e o volume d'água do rio, conforme já
discutido anteriormente. Sabemos que o desflorestamento provoca aumento da
vazão nas microbacias de cabeceira de drenagem, mais ainda não sabemos o

porque este aumento não é detectado em unidades hidrológicas maiores a
jusante. Uma especulação para Isto, seria o incremento de biomassa nas áreas
desflorestadas via regeneração natural, visto que a velocidade de crescimento

das espécies florestais de estádios iniciais de crescimento ocorre de forma mais
acelerada que em outras regiões em virtude da alta disponibilidade de umidade e

energia solar das regiões tropicais. Outro fato importante a considerar é que

existem poucos estudos sobre o efeito da fragmentação florestai sobre os
processos hidrològicos das bacias hidrográficas, sendo que em grande parte da
área drenada pelas bacias são constituídas de fragmentos florestais, que formam
um mosaico com vegetações de diferentes idades e estádios de crescimento.
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Implicações para modelagem hidrológica
De acordo com BlôschI (2001), o caminho para as respostas das questões
relativas a escala em hidrologia é o desenvolvimento de métodos para identificar
processos dominantes que controlam a resposta hidrológica em diferentes
ambientes e em diferentes escalas, para somente depois desenvolver modelos
focados nestes processos. Sendo para isso necessárias desde simples análises
até análises sofisticadas. Essa visão se fundamenta na idéia de que os modelos

devem ser baseados em processos, sendo mais importante encontrar padrões

nos processos e modelar estes padrões do que tentar extrapolar resultados
obtidos em pequena escala.

A modelagem hidrológica de meso a macro escala, muitas vezes utiliza

parâmetrizações de pequena escala, gerando possíveis fontes de incerteza nos
resultados estimados. Um exemplo disso são os resultados contraditórios entre

modelos hidrológicos e observações de processos em escala regional. Na bacia
do rio Ji-Paraná, que apresenta mais de 60% de sua área desflorestada, as

estimativas por modelos apontam aumento da vazão principalmente em virtude
da redução da evapotranspiração (Victória, 2004; Santiago, 2005). Entretanto as
análises de tendência nas séries históricas não captaram nenhum sinal de

aumento da vazão no período de 1978 a 2004. Fora da Amazônia, outros
resultados conflitantes entre as observações de campo e estimativas por modelos
são comuns na literatura. Será a parametrização dos modelos de grande escala

ainda inadequada? Ou serão os testes estatísticos insensíveis aos sinais de
alterações das séries hidrológicas? Talvez a resposta seja positiva para ambas
as questões, porém se queremos avançar no conhecimento da modelagem

hidrológica, ao invés de buscar como extrapolar precisamos compreender os
processos hidrológicos dominantes em diferentes escalas, assim como os
mecanismos hidrológicos de transferência de massa da micro a macroescala.
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Anexo 01: Descrição das séries históricas de vazão das 30 estações
fluviométricas selecionadas para o estudo.
Nome

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Código
Hidroweb

HUMAITA

15630000

MANICORÉ

15700000
15800000
15830000
15860000
15250000
15400000
15430000
15560000
ONS*
ONS*
15580000
15050000
15120001
15750000
17093000
17120000

BOCA DO GUARIBA
PRAINHA VELHA
FAZENDA VISTA ALEGRE
GUAJARA-MIRIM
PORTO VELHO
ARIQUEMES

ji-paranA
SAMUEL

GUAPORÉ
TABAJARA

PONTES E LACERDA

VILA BELA DA SANTISTA TRINDADE
HUMBOLDT
FONTANILHAS

PORTO DOS GAÚCHOS
PORTO RONCADOR
TELES PIRES

cachoeirAo
INDECO

17200000
17210000
17280000
17340000
17430000

Série
histórica
1972-2004
1967-2002
1978-2004
1974-2004
1967-2001
1970-2004
1967-2004
1970-2004
1978-2004

1931-1998
1931-1998
1978-2004
1971-2004
1976-2004
1979-2004
1978-2004
1973-2004
1973-2004
1976-2004
1975-2004

31
21
23
25

1975-2003

25
25
68
26
21
23
20
21
33

BARRA DO SÃO MANUEL - JUSANTE

25
26

FAZENDA ITAGUAÇU
BOA SORTE

17650000
ONS*
18420000
18460000

27
28
29

SÃO FELIX DO XINGU

18510000

1931-1998
1977-2003
1977-2004
1975-1998

BELO HORIZONTE
PEDRA DO 0
ALTAMIRA

18520000
18700000
18850000

1976-1998
1976-2003
1971-2003

30

31
32
27
30
32
34
37
32
26
68
68
24
33
27
21
25
31

1975-2002

22
23
24

JATOBA
BELO MONTE

Anos
analisados

1973-1998

* Séries obtidas do Operador Nacional do Sistema Elétrico(ONS), Vazões médias mensais nos
aproveitamentos hidrelétricos.
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Anexo 02: Descrição das séries históricas de precipitação situadas no interior das
30 sub-bacias delimitadas a partir das 30 estações fluviométricas selecionadas
para o estudo.
Nome

ID

Código Hidroweb
/ Senamhl

NOVA OLINDA DO NORTE

1
2

BORBA

3
4

NOVO aripuanA

359001
459000
560000

SUCUNDURI(PCD)

658000

5

SERINGAL JENIPAPO

660000

6

SÃO RAFAEL

661000

NOVA ESPERANÇA

661001
759000
760000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VILADOAPUI

PRAINHA VELHA(PCD - INPE)
BOCA DO GUARIBA

HUMAITÁ(PCD)
CONCISA(PCD - SIVAM)
ARIQUEMES

SANTO ANTÔNIO BR-364
FAZENDA RIO BRANCO
SETOR CACHOEIRINHA
PALMEIRAL

abunA

19

NOVA CALIFÓRNIA

20

PEDREIRAS
VALE DO NATAL

21
22
23

24
25

HUMBOLDT(PCD-SIVAM)
ESCOLA CARAMURÚ

MINERAÇÃO PONTE MASSANGANA
GUAJARA-MIRIM (PCD-SIVAM)

26

BOTECO DOS MINEIROS

27

BOA VISTA DOS PACAAS(PCD - SIVAM)
PEDRAS NEGRAS(PCD - SIVAM)
príncipe da beira(PCD -SIVAM)

28
29
30
31
32
33
34

COLORADO DO OESTE
CEREJEIRA

PIMENTEIRAS(PCD-SIVAM)
PONTES E LACERDA

VILA BELA DA SS. TRINDADE(PCDSIVAM) MET.

760001
763001
960001
963000
963001
963004

963006
964001

965001
966000

24
22
32
29
26

26
22
22
30
26
22
25
29
26
24
18

23
25
26
22

1981-2004
1983-2004
1983-2004
1983-2004
1983-2004
1974-2004

1559006
1560000
862000
962001
961003
962000
1061001
1061003
1062001
1062002
1062003
1062004

1966-2004
1976-2004
1978-2004
1981-2001
1987-2004
1978-2004
1975-1997
1987-2004
1977-2004
1978-2004
1983-2004
1987-2004

38
28
26
20
17
26
22
17

1983-2004
1978-2004

21
26
24
20

FAZENDA AREIAO
TABAJARA(PCD-SIVAM)

43
44
45

SERINGAL 70
MIRANTE DA SERRA
THEOBROMA

46

SIVAM)

1160002

47
48

VISTA ALEGRE
PIMENTA BUENO

49
50

ROLIM DE MOURA
MARCO RONDON

1161000
1161001
1161002
1160000

RONDOMINAS(BARROCAS)
JARU (PCD-SIVAM)

1983-2001
1978-2001
1976-2001
1978-2004
1982-2004
1985-2003
1978-2004
1978-2004
1980-2004
1972-2004
1984-2004

Anos

966001
1058005
1059000
1063000
1063001
1065002
1159000
1164001
1262000
1264000
1360000
1360001
1360002
1559000

35
36
37
38
39
40
41
42

MINERAÇAO JACUNDA
FABIO(BOLICHE)
mineraçAo oriente novo
JI-PARANA(PCDINPE)

Série
histórica
1980-2004
1982-2004
1972-2004
1975-2004
1978-2004
1978-2004
1982-2004
1982-2004
1974-2004
1978-2004
1982-2004
1976-2001
1975-2004
1978-2004
1980-2004

1983-2003

18
26
26

24
32
20
20
23
21
21
21
21
30

27

26
21
17

FAZENDA FLOR DO CAMPO(PCD-

1980-2004

1983-2003
1978-2004

26
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continuação
Nome

ID
51

FAZENDA EXPANSÃO

52
53
54

GUAYAMERIN
RIBERALTA
SAN JOAQUIN
MAGDALENA
REYES
RURRENABAQUE
SAN BORJA
TRINIDAD
LA PAZ
SAN IGNACIO
COCHABAMBA
EL TROMPILLO

55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

SAN JOSE
SUCRE
CAMIRI

PUERTO MALDONADO

SAN IGNACIO DE VELAS
SANTA CRUZ

Código Hidroweb /
Senamhl
1261000
85033
85043
85104
85114

85123
85141
85152
85154
85201

85207
85223
85245
85247
85283
85315
84658

7031201
7011202

SANTARÉM (SIVAM)

254000

CUPARI
KM 1385 BR-163

455002

RURÓPOLIS PRESIDENTE MEDICI

BUBURE(SAI CINZA)
KM 1326 BR-163
JATOBA
KM 1027 DA BR-163

GARIMPO DO patrocínio
KM 947 BR-163
Al TA Fl nRF«íTA

Série
histórica
1983-2004

1966-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004
1971-2004
1966-2004
1971-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004
1966-2004

1966-2004
1966-1990
1966-1989
1968-2004
1977-2004
1980-2004

Anos
21
38
38
38

38
33
38
33
38

38
38
38
38
38
38
38
38
24
23

1978-1994
1980-2004
1973-2004
1982-2002
1985-2004

36
27
24
22
16
24
31
20
19

1978-2003
1978-1997

25
19

956001

1980-2004

957001
1054000

1982-1999
1976-2004

1055001
1055002
1057000
1057001

1975-2004
1982-2004
1978-2001
1982-2004
1982-2004

24
17
28
29
22
23
22

455003
455004
456000
555000
556000

655001
655002
855000
956000

1982-2004

JUSANTE FOZ PEIXOTO DE AZEVEDO
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93

(PCD-SIVAM)
NOVO PLANETA

AGROPECUÁRIA CAJABI
INDECO
COLIDER

FAZENDA AGROTEP
TRIVELATO
NÚCLEO ARIEL
JURUENA
NOVO TANGARA

CACHOEIRAO(PCD-SIVAM)
FAZENDA ITAUBA

94

FAZENDA SEMPRE VERDE(SINOP)
PORTO DOS GAÚCHOS(PCD-SIVAM MET)

95

JUARA

96
97

FONTANILHAS(PCD-SIVAM)

98
99
100

101
102

JUINA

FAZENDA TOMBADOR (PCD-SIVAM)
TELES PIRES(PCD-SIVAM)
BRASNORTE
CACHOEIRINHA

PORTO RONÇADOR (PCD-SIVAM)

1058002
1058003
1058004
1155000
1156000
1156001
1157000
1157001
1158001
1158002
1158003
1255001
1257000
1259001
1355001

1984-2004
1984-2004
1975-2004
1982-2004
1983-2004
1973-1997
1983-2004
1979-2004
1984-2004
1984-2004
1984-2004
1984-2004
1983-2003
1984-2004

22
20
20
29
22
21
24
21
25
20
20
20
20
20
20
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Nome

ID
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

NOVA MUTUM
NOVA MARINGA
BACAVAL

FAZENDA TUCUNARÉ(PCD-SIVAM)
PADRONAL
VILA ALEGRE
PARANATINGA

NOVA BRASILANDIA
DEGIOLÂNDIA
ITAPEUA DO PARA

FAZENDA CIPAUBA (PCD-SIVAM)
BRASIL NOVO
ALDEIA BACAJA

MONTE ALEGRE DO XINGU
PRAIA
BELO HORIZONTE
CAJUEIRO

BOA ESPERANÇA(FAZ.OMETO)
PROJETO TUCUMA
PRIMAVERA DO XINGU
ALDEIA DO BAU

VILA SÃO JOSÉ DO XINGU
FAZENDA SANTA EMILIA

SUIA LIQUILÃNDIA
espigAo
RANCHO DE DEUS

SANTA FÉLICIDADE
ALO BRASIL

DIVÍNEA
AGROVENSA

NÚCLEO COLÔNIAL RIO FERRO
FAZENDA SETE DE SETEMBRO
GARAPU
SERRA DOURADA

ESTÂNCIA RODEIO
FAZENDA AGROCHAPADA

ÁGUA BOA
PASSAGEM BR-309(EX-PTE PEDRA)

Código Hidroweb
/ Senamhi
1356002
1357000
1358001
1358002
1359000
1359001
1454000
1454002
1457003
252001
351002
352005
451000
452000
454000
552000
554000
651001
651002
652000
754000
1052000
1053001
1152000
1152001
1154000
1154001
1251000
1251001

1254001
1255002
1352000
1352001
1352002
1353001
1354000
1452004
1453000

Série
histórica
1984-2004
1982-2004
1983-2004

1983-2004
1983-2004
1983-2004
1973-2004
1983-2004
1982-2004
1986-2004
1981-2004
1982-2004
1976-1999
1976-2004
1976-1998
1976-1998
1976-2004
1976-2004
1984-2004
1976-1997
1976-1994

1976-2004
1976-2004
1976-2004
1984-2004
1983-2004
1983-2004
1982-2004
1982-2004
1982-2004
1976-2004
1985-2004
1985-2004
1985-2004
1985-2004
1976-2004
1982-2004
1976-2004

Anos
20
22
21
21
21
21
31
21
22
18
23
22
23
28
22
22
28
28

20
21
18
28
28
28
20
21
21
22
22
22

28
19
19
19
19
28
22
28
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Anexo 03: Coeficientes de determinação e significância das regressões entre
vazão e precipitação e análise de tendência no resíduo.
Nome

ID

R'

P

0.163
0.092
0.297

0.319

0.000
0.000
0.000
0.000

0.022

0.003

0.053
0.169
0.316

0.000
0.000

JI-PARANÁ

0.505

0.000

SAMUEL

0.262
0.267
0.406
0.316

0.000
0.000
0.000
0.000

0.219

0.000

0.218

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1

HUMAITA

2

MANICORÉ

3
4
5

BOCA DO GUARIBA
PRAÍNHA VELHA
FAZENDA VISTA
ALEGRE
GUAJARA-MIRIM
PORTO VELHO
ARIQUEMES

6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

GUAPORÉ
TABAJARA

PONTES E LACERDA
VILA BELA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE
HUMBOLDT
FONTANILHAS
PORTO DOS GAÚCHOS
PORTO RONCADOR
TELES PIRES

cachoeirAo
INDECO

BARRA DO SÃO MANUEL

23
24

- JUSANTE
JATOBA
BELO MONTE

25

FAZENDA ITAGUAÇU

26
27
28

BOA SORTE

29
30

Regressão

SAO FELIX DO XINGU
BELO HORIZONTE
PEDRA DO 0
ALTAMIRA

0.368
0.325
0.518
0.534
0.380
0.342

0.000

0.012

0.058

0.241
0.173
0.087
0.000
0.446
0.274
0.275
0.150

0.000

0.000
0.000

0.938
0.000
0.000
0.000
0.000

Análise do Resíduo
8 Ken
-1.531

P

Magnitude(mm/ano)

0.126
0.021
0.746
0.122

-19.15
53.33
-0.33

-0.286

0.775

-0.853
-0.219
-0.236
0.029
-0.727

0.394
0.826
0.813
0.977

0.657
0.110

6.07
-13.66
-0.35
-24.86
6.50
-4.18
-0.63
15.82
12.60

0.409

-13.11

-0.386
-2.730
-1.712
0.134

0.700
0.006
0.087
0.893

-0.581

0.562

-10.12
-37.17
-22.97
6.25
-37.19

-0.711
-0.911

0.477

-17.59

0.362

-13.76

0.669

-0.66

0.739
0.768
0.081
0.007

4.93
-8.93

2.305
-0.324

1.548

-1.608
0.444
1.597

-0.825

-0.427
0.333
0.295

-1.743
-2.682
-1.207
1.444
-1.214

-0.748

0.468
0.108

0.227
0.149
0.225
0.455

39.82

-41.06

-71.13
-62.74
28.97
-109.01
-35.00
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Anexo 04: Microbacia com pastagem
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(A) Vista panorâmica da microbacia com pastagem; (B) Vegetação: Brachiaria;
(C) microbacia após queimada; (D) Nascente; (E) Sedimentos na nascente; (F)

Sedimentos na calha do igarapé; (G) Estrada que cruza a microbacia; (H)
Pastagem ainda ativa.
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Anexo 05: Microbacia com floresta
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(A) Vista panorâmica da torre meteorológica e vegetação;(B) Cobertura florestal
da microbacia; (0 e D) Igarapé de água escura da microbacia florestada; (E)

Barraca da seção de medição e medição da vazão por dissolução; (F)
Instrumentos instalados na barraca e descarregamento dos dados..
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