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RESUMO
O monitoramento hidrológico de microbacias é uma importante ferramenta para a avaliação dos
efeitos do manejo florestal sobre os recursos hídricos. O Programa de Monitoramento e Modelagem
em Microbacias Hidrográficas (PROMAB) tem como metodologia principal o monitoramento de
microbacias em áreas de empresas florestais, não somente para entender os efeitos das florestas
plantadas sobre os recursos hídricos, mas também desenvolver estratégias de manejo e planejamento para conservação dos mesmos. As 23 microbacias atualmente monitoradas e analisadas pelo
PROMAB estão localizadas em diferentes regiões e climas, e o objetivo deste trabalho foi avaliar a
distribuição destas unidades experimentais frente a variáveis climáticas, como o Índice de Aridez
(ETP/P) e o Coeficiente de Variação da Precipitação, em relação às áreas com florestas plantadas
no Brasil. Para isto foram obtidos os valores médios destas variáveis para cada município brasileiro
e identificado os locais com baixa representatividade do monitoramento hidrológico em relação a
ocupação do município pelos plantios florestais. Os resultados mostraram que o PROMAB possui
representatividade abrangente, principalmente em locais com baixo índice de aridez e baixo coeficiente de variação da precipitação (9 microbacias hidrográficas cobertas com floresta plantada
nestas condições), e baixa representatividade em locais críticos, com alto índice de aridez e alto
coeficiente de variação da precipitação (1 microbacia hidrográfica coberta com floresta plantada
nestas condições). No entanto, diante da extensão das áreas plantadas no país e de locais com
menor disponibilidade hídrica ainda se faz necessário o aumento do monitoramento hidrológico com
destaque para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: microbacias; recursos hídricos; disponibilidade hídrica; sazonalidade da precipitação.
ABSTRACT
The hydrological monitoring of catchments has an important role in the evaluation of forest management effects on water resources. The Program for Catchment Hydrological Monitoring and Modeling
(PROMAB) has as methodology to monitor catchments within forestry company areas to understand
the effects of planted forests in water resources, but also to develop management strategies and
planning for them. The 23 catchments monitored and analyzed by PROMAB are currently located in
different regions and climates, and the main objective of this work was to evaluate the representativeness of these catchments in in face of climatic variables such as the Aridity Index (ETP/P) and the
Precipitation coefficient of variation (seasonality index) in relation to planted forest areas in Brazil.
The results showed that PROMAB has a comprehensive representation, mainly in places with both
low aridity index and low coefficient of variation of precipitation (9 catchments in these conditions)
and low representativeness in critical places, with high aridity index and high coefficient variation
in precipitation (1 catchment in these conditions). Hwever, given the extension of planted areas in
the country and the places with less water availability, it is still necessary to increase hydrological
monitoring, especially in the states of Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais and Rio
Grande do Sul.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de microbacias hidrográficas como unidades de paisagem tem sido amplamente empregado para avaliar os efeitos das práticas de manejo florestal sobre os processos hidrológicos
(Evaristo and McDonnell, 2019; Ferraz et al., 2019; Hibbert, 1967). Seu uso enquanto método experimental de avaliação das práticas de manejo aparece inicialmente em trabalhos realizados por
volta de 1850 na França (Andréassian, 2004).
Desde então, o estabelecimento de microbacias experimentais tem permitido o esclarecimento
de princípios hidrológicos fundamentais, tal como o processo de escoamento direto (Hewlett, 1983),
a relação entre a evapotranspiração na escala da microbacia hidrográfica e a precipitação anual
(Lima et al., 2012b; Zhang et al., 2011), os efeitos das mudanças no uso do solo (Brown et al., 2005),
assim como o uso de modelos hidrológicos (Brown et al., 2006; Ferraz et al., 2013).
Dessa forma, a microbacia hidrográfica tem se consolidado como escala consistente para a
análise da relação entre as práticas de manejo florestal e os recursos hídricos por meio, principalmente, do monitoramento hidrológico de microbacias (Brown et al., 2005; Hewlett et al., 1969;
Lima et al., 2012a). Adicionalmente, é nesta escala na qual grande parte das conclusões sobre
os efeitos hidrológicos dos plantios florestais tem sido obtidas (Lima, 2010; Lima et al., 2012b).
Nesse sentido, o monitoramento hidrológico se constitui como importante ferramenta para o manejo florestal, uma vez que em microbacias os efeitos das mudanças no uso do solo podem ser
medidas (Bosch and Hewlett, 1982). Por meio do monitoramento, parâmetros da qualidade da
água também passaram a constituir importantes indicadores da qualidade das operações florestais, uma vez que existem impactos potenciais decorrentes de atividades como abertura de estradas, colheita e plantio, e que podem ser identificados através de parâmetros químicos, físicos e
biológicos da água (Rodrigues et al., 2019).
Neste sentido, o PROMAB (Programa Cooperativo sobre Monitoramento e Modelagem em
Microbacias Hidrográficas) tem como metodologia principal o monitoramento de microbacias
para entender e desenvolver estratégias de manejo e planejamento das florestas plantadas
com foco nos recursos hídricos. O PROMAB tem acumulado resultados do balanço hídrico
de microbacias - mais importante indicador hidrológico do manejo florestal - em diferentes
localidades, sendo algumas delas com mais de 10 anos consecutivos de monitoramento
(Ferraz et al., 2019; Lima et al., 2012a).
Atualmente, o Programa monitora 23 microbacias experimentais localizadas em diferentes climas e regiões do Brasil, formando, portanto, uma rede e gerando resultados importantes para
entender e identificar os efeitos das florestas plantadas nos recursos hídricos. Uma das principais
questões envolvendo o monitoramento de microbacias é em relação a representatividade deste e
seus resultados, ou seja: qual a abrangência dos resultados obtidos no PROMAB e a rede de microbacias monitoradas em relação às áreas de florestas plantadas no país? Conhecer esta representatividade implica em estabelecer diretrizes para o Programa em relação às áreas potenciais
de atuação e caracterizar zonas que possuam menor ou maior carência de monitoramento hidrológico devido às suas características. Para isto, a seleção e aplicação de variáveis climáticas de
estreita relação com a produção de água nas microbacias, possibilita a identificação e classificação de zonas climáticas, e teve como base a estudo realizado por Ferraz et al. (2019). Nesse caso,
os autores utilizaram indicadores climáticos relacionados à precipitação e evapotranspiração que
indicam diferentes condições de disponibilidade de água no Brasil. O primeiro indicador foi o Índice de Aridez (IA), definido pela relação entre a evapotranspiração potencial anual e a precipitação
anual de determinada região, o que resulta no valor que pode ser entendido como a quantidade de água evapotranspirada em relação a precipitação (Arora, 2002). Assim, microbacias com
alto índice de aridez são consideradas limitantes em água e resultam em menor quantidade de
água disponível para a vegetação, indicando, portanto, a disponibilidade hídrica natural da região
(Arora, 2002; Wagener et al., 2013). De forma complementar, o coeficiente de variação da precipitação, indica a distribuição da precipitação ao longo do ano, evidenciando a disponibilidade hídrica em determinada região a partir de uma perspectiva temporal (Ferraz et al., 2019).
Diante deste contexto, ao identificar a abrangência do monitoramento realizado pelo PROMAB,
o objetivo principal foi avaliar a representatividade das microbacias monitoradas em relação às de2
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mais áreas em que os plantios florestais estão presentes no Brasil. Por meio desse estudo de representatividade será possível, portanto, estabelecer metas de curto e longo prazo para o Programa no sentido de conhecer os locais com potencial interesse para o monitoramento e identificar a
melhor estratégia entre instalação de microbacias experimentas, monitoramento cooperativo com
institutos e compartilhamento de resultados.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A avaliação da abrangência do monitoramento realizado pelo PROMAB teve como base
as condições climáticas dos locais onde os plantios florestais foram estabelecidos, uma vez
que estas informações permitem realizar análises relevantes quanto à potencial demanda pelo
uso água. Nesta análise, as condições climáticas foram traduzidas pela disponibilidade hídrica (ETP/P) e a sazonalidade da precipitação (CV_P), descritas a seguir. Convém salientar que
esta metodologia foi baseada em Ferraz et al (2019), no qual os autores utilizaram as variáveis
citadas (disponibilidade hídrica - ETP/P, e sazonalidade da precipitação - CV_P) para uma discussão sobre o uso da água e as plantações florestais no Brasil.
2.1. Zonas de atenção do manejo
Com base nos dados de precipitação média anual (P) e evapotranspiração potencial média
anual (ETP) (Alvares et al., 2013) foi possível obter a distribuição para todos os municípios do
Brasil da variável disponibilidade hídrica (ETP/P). A relação ETP/P indica a quantidade de chuva
que tem potencial de ser evapotranspirada de determinado local, constituindo um indicativo da
disponibilidade hídrica natural dos municípios (Ferraz et al., 2019).
Foram identificados ainda os municípios com microbacias monitoradas pelo PROMAB e valores médios de ETP/P para cada um. Da mesma forma, foram selecionados todos os municípios
que apresentam áreas com floresta plantada acima de 1.000 ha, de forma a selecionar municípios
com área de plantios comerciais relevantes (Ferraz et al., 2019) e atribuídos valores de ETP/P.
Estes dados foram plotados para visualização da distribuição dos plantios florestais e das microbacias monitoradas em relação à disponibilidade hídrica. Foram delimitadas quatro classes de
ETP/P e destacadas as zonas chamadas de “Zona de atenção” (ETP/P > 0,75) e “Zona de atenção máxima” (ETP/P > 1,2) para as condições em que a relação ETP/P resultava em valores limitantes ou muito limitantes, respectivamente, de água disponível para os plantios florestais devido
às condições climáticas dos municípios. A Figura 1 ilustra as etapas descritas acima.
2.2. Quadrantes de classificação hídrica
A segunda análise da representatividade utilizou tanto a variável ETP/P quanto a variável de sazonalidade da precipitação (CV_P). Esta variável foi obtida por meio dos dados de precipitação média
mensal distribuída para o Brasil (Alvares et al., 2013) e do cálculo do coeficiente de variação (CV) desta
variável (eq. 1), permitindo estimar a distribuição temporal da precipitação ao longo do ano.
σ
x

× 100
(1)

sendo,
σ: Desvio padrão da precipitação considerando todos os meses;
x: Média da precipitação considerando todos os meses.
A alta variação da precipitação pode indicar a ocorrência de meses com déficit hídrico ao longo do ano intensificando os efeitos hidrológicos, sobretudo nas estações de seca (Ferraz et al.,
2019). Esta variável foi então calculada para os mesmos municípios selecionados anteriormente.
Assim, com essa segunda variável, elaborou-se um diagrama (quadrantes) baseado em Ferraz
et al. (2019), relacionando a disponibilidade hídrica anual (ETP/P) e a sazonalidade da precipitação para discutir oportunidades e limites da expansão dos plantios florestais considerando con3
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flitos pela água. O diagrama foi dividido em quatro quadrantes que foram classificados de acordo
com as condições de disponibilidade e sazonalidade hídrica. Ao estabelecer o ponto de origem de
ETP/P = 1 e CV_P = 60%, os quadrantes ilustram quatro condições distintas.

Figura 1 - Fluxograma das etapas adotadas durante o trabalho, na qual as variáveis foram classificadas para
cada município e posteriormente classificadas em quadrantes e no zoneamento de classes.

No quadrante (I) estão representados os locais com baixa disponibilidade de água e baixa sazonalidade da precipitação mensal. No quadrante (II) estão os locais com baixa disponibilidade
e alta sazonalidade, representando o cenário mais crítico para plantios florestais. No quadrante
(III), por sua vez, há maior disponibilidade de água e baixa sazonalidade. Por fim, o quadrante (IV)
apresenta boa disponibilidade de água, porém alta sazonalidade da precipitação.

3. RESULTADOS
3.1. Zonas de atenção do manejo
O gráfico de disponibilidade hídrica dos municípios com florestas plantadas permite observar
que a maior parte dos municípios se localiza em condições de ETP/P < 0,75, ou seja, nestes locais 75% de toda a precipitação é evapotranspirada de volta para a atmosfera (Figura 2). Nesta faixa do gráfico localizam-se também grande parte das microbacias monitoradas de eucalipto e a
totalidade das microbacias de pinus. Nessas condições, há uma alta disponibilidade hídrica não
limitando a existência dos plantios florestais, onde 70% da área plantada no Brasil se localizam em
condições de ETP/P < 0,75 (Tabela 1).
4
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Figura 2 - Relação ETP/P para os municípios brasileiros com área plantada maior que 1.000 ha. O tamanho dos
pontos é proporcional a área plantada de cada município. Em amarelo, as microbacias monitoradas
em plantios de eucalipto e, em azul, em plantios de pinus.

As condições intermediárias de disponibilidade hídrica (1,0 > ETP/P > 0,75 e 1,2 > ETP/P >
1,0) podem ser consideradas zonas de atenção, pois a disponibilidade hídrica para os plantios decresce podendo ser considerado limitante, em alguns casos. Nessas zonas encontram-se 27,7%
da área plantada no Brasil e quatro microbacias monitoradas pelo Programa.
Na zona de atenção “1,0 > ETP/P > 0,75” estão locais onde ainda há disponibilidade hídrica,
uma vez que a evapotranspiração potencial anual representa de 75% a 100% da precipitação anual, já na zona de atenção “1,2 > ETP/P > 1,0” as condições de disponibilidade de água se tornam
mais restritas. Em ambos locais, maior atenção deve ser dada ao manejo, pois épocas de seca ou
limitações de água podem ocasionar conflitos pelo uso da água.
A última classe corresponde às condições de ETP/P > 1,2 considerada zona de atenção máxima, dada a baixa disponibilidade hídrica. Nesta classe, encontra-se 2,3% da área plantada no
Brasil e uma microbacia monitorada pelo PROMAB. De maneira geral, por se bastante restritiva
aos plantios florestais não se recomenda a implantação nessas áreas, pois são maiores as probabilidades de conflitos pelo uso da água.
Tabela 1 – Área plantada (%) e número de municípios em cada zona de ETP/P.
Zonas

Área plantada (%)

Nº de municípios

ETP/P < 0,75

70,0

841

1,0 > ETP/P >0,75

22,3

204

1,2 > ETP/P > 1,0

5,4

73

ETP/P > 1,2

2,3

35
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Para as microbacias predominantemente de vegetação nativa (Figura 3), a distribuição nas classes de ETP/P é bastante similar ao observado nas microbacias com floresta plantada (Figura 1). Das sete microbacias monitoradas, quatro se encontram em condições de
ETP/P < 0,75 e, as outras três, cada uma nas demais classes de ETP/P. Essa similaridade ocorre
pelo fato das microbacias de vegetação nativa serem pareadas com as microbacias de eucalipto e
pinus, logo, estão presentes nos mesmos municípios.

Figura 3 – Relação ETP/P para os municípios brasileiros com área plantada maior que 1.000 ha. O tamanho dos
pontos é proporcional a área plantada de cada município. Em laranja, as microbacias monitoradas
constituídas predominantemente de vegetação nativa.

Ao visualizar a classificação das zonas de manejo (ETP/P espacializada) na Figura 4, é possível
constatar a predominância do monitoramento nas regiões sul e sudeste com destaque para os
estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Essas regiões correspondem às condições de
ETP/P com baixa restrição hídrica (maior parte na zona de ETP/P < 0,75), além de sua importância
em termos de dimensão de área plantada.
As condições de ETP/P mais elevadas se concentram, por outro lado, na região nordeste do
país e ao norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, na qual o PROMAB monitora quatro
microbacias em plantios florestais e três em vegetação nativa. A presença das microbacias de vegetação nativa nas zonas de atenção e atenção máxima possibilitam entender a dinâmica natural
e local de disponibilidade hídrica e como as alterações de uso do solo podem estar influenciando
estes locais.
Outras regiões que podem ser apontadas como de interesse para o monitoramento estão localizadas nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, tanto pela considerável área plantada
existente – 18,9% e 10,6%, respectivamente, de toda área plantada dos municípios considerados
no estudo – como pelas diferentes condições de ETP/P, o que contribuiria em maior representatividade no monitoramento realizado pelo Programa, em relação às demais condições climáticas em
que os plantios florestais estão implantados no país.
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Figura 4 – Mapa da relação ETP/P para os municípios brasileiros com área plantada maior que 1.000 ha, sendo
o tamanho dos pontos proporcional à dimensão da área plantada. Fonte: Baseado em IBGE (2015),
IBGE (2016) e Alvares et al. (2013).

3.2.Quadrantes de classificação hídrica
Os quadrantes permitem avaliar a distribuição dos municípios brasileiros, bem como aqueles
onde se localizam as microbacias monitoradas, num gradiente que relaciona a disponibilidade hídrica e a sazonalidade da precipitação (CV_P) (Figura 5). O quadrante (I) indica regiões pouco
apropriadas para plantios florestais tendo em vista a baixa disponibilidade de água, mesmo que a
precipitação tenha baixa variação anual, neste quadrante, estão 2% da área plantada de eucalipto,
não contando com nenhum plantio de pinus (Figura 6).
O quadrante (II) também apresenta baixa disponibilidade hídrica com o agravante de alta sazonalidade ao longo do ano, sendo o cenário mais crítico para plantios florestais. Apesar disso, 8%
dos plantios de eucalipto se localizam neste quadrante e 0,4% de plantios de pinus.
No quadrante (III) observa-se que não há restrições a plantios florestais pela alta disponibilidade de água e baixa sazonalidade, o que resulta na zona com maior quantidade de área plantada
de eucalipto (47%) e quase totalidade dos plantios de pinus (97%).
Por fim, o quadrante (IV), correspondente a 41% da área plantada de eucalipto, apresenta boa
disponibilidade de água, mas alta sazonalidade o que indica a necessidade de adoção de técnicas
de manejo para armazenar a água no solo e reduzir o uso de água, sobretudo na estação seca.
Dessa maneira, esses resultados evidenciam os locais que apresentam baixa disponibilidade hídrica (ETP/P), nos quais, de forma geral, devem ser evitados os plantios florestais intensivos. Da mesma
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forma, locais em que há alta variação da precipitação (CV Precipitação) ao longo do ano, deve-se fazer
atenção ao plantio de espécies de rápido crescimento pois podem intensificar os efeitos hidrológicos.

Figura 5 – Disponibilidade hídrica (ETP/P) e sazonalidade da precipitação para os municípios brasileiros com
área plantada maior que 1.000 ha, sendo o tamanho dos pontos proporcional à dimensão da área
plantada. Em amarelo, as microbacias em plantios de eucalipto e, em azul, de pinus. Os quadrantes
(I, II, III e IV) delimitam a relação entre ETP/P e CV Precipitação.

Tendo em vista a distribuição nos quadrantes, observa-se que grande parte das microbacias
monitoradas de eucalipto e a totalidade das microbacias de pinus se concentram no quadrante
(III), justamente aquele com maior proporção de área plantada. Nos quadrantes (I) e (II) há em
cada um uma microbacia monitorada para as referidas condições. Já no quadrante (IV), apesar
das três microbacias presentes, elas se localizam próximas ao eixo ‘y’ o que desatende uma parte
considerável do quadrante nas condições de maior sazonalidade da precipitação.

Figura 6 – Porcentagem da área plantada de eucalipto e pinus em cada um dos quatro quadrantes (I, II, III, IV).
8
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A menor representatividade do monitoramento em regiões com baixa disponibilidade hídrica
e alta sazonalidade (quadrante IV) evidencia uma região de interesse para o PROMAB, tanto pela
baixa representatividade dessas condições quanto pela importância da área plantada existente.
No caso das microbacias monitoradas de vegetação nativa, salienta-se a ausência de monitoramento também no quadrante (IV) onde não há nenhuma microbacia instalada (Figura 7).
As sete microbacias monitoradas são pareadas com microbacias de pinus e eucalipto. Ao desconsiderar as microbacias de pinus (N1, N2 e N3), observa-se a baixa representatividade de
microbacias nativas pareadas com eucalipto, pois não contemplam a mesma distribuição em
que os plantios de eucalipto ocorrem.

Figura 7 – Disponibilidade hídrica (ETP/P) e sazonalidade da precipitação para os municípios brasileiros com
área plantada maior que 1.000 ha, sendo o tamanho dos pontos proporcional a dimensão da área
plantada. Em laranja, as microbacias monitoradas constituídas predominantemente de vegetação
nativa. Os quadrantes (I, II, III e IV) delimitam a relação entre ETP/P e CV Precipitação.

Ao espacializar a relação entre disponibilidade hídrica e sazonalidade da precipitação, é possível observar na Figura 8 que o quadrante (III), no qual a maior parte do monitoramento está presente, se localiza predominantemente na região sul do país e em parte dos estados de São Paulo,
Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. A necessidade de monitoramento do quadrante (IV) é evidenciada na região central do país com destaque ao estado de Minas Gerais no qual há relevante
dimensão em área plantada e nenhuma microbacia monitorada.
Quanto às condições mais restritivas aos plantios florestais (quadrantes I e II) nota-se que são
nas regiões nordeste do Brasil e norte do estado de Minas Gerais que essas zonas se localizam.
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Figura 8 – Mapa dos quadrantes (I, II, III, IV) obtidos com a relação entre ETP/P e CV Precipitação para os municípios brasileiros com área plantada maior que 1.000 ha, sendo o tamanho dos pontos proporcional
à dimensão da área plantada. Fonte: Baseado em IBGE (2015), IBGE (2016) e Alvares et al (2013a).

4. CONCLUSÕES
Os resultados deste estudo sobre a representatividade das microbacias do PROMAB permitiram a identificação dos locais onde ainda não existem informações de monitoramento hidrológico
geradas pelo programa, com destaque, com destaque à região Centro-Oeste e aos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nesse sentido, as informações geradas em relação ao quadrante
(IV) indicam lacuna de conhecimento e interesse do programa em implantar microbacias experimentais nesses locais.
Nos locais de interesse de expansão do monitoramento o Programa poderia adotar as seguintes abordagens: implantação de novos monitoramentos em parceria com novas empresas;
implantação de monitoramento em empresas filiadas ao Programa e que possuam áreas no
quadrante de interesse; parceria com instituições pública e privadas que já possuem monitoramento nos locais. Essas estratégias se baseiam na ideia de buscar representar a condição de
‘ETP/P x CV Precipitação’ de interesse e não necessariamente a distribuição do monitoramento
em relação a abrangência do setor florestal no território brasileiro.
Em relação às microbacias com vegetação nativa, uma vez identificada a necessidade de
monitoramento sobretudo para contemplar o quadrante (IV), sugere-se o compartilhamento
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do monitoramento entre as empresas atuantes no local, pois constituíram microbacias de referência para ambas as empresas. Complementarmente, a classificação da distribuição das
microbacias e as possíveis lacunas de monitoramento pela ótica dos biomas que elas estão
inseridas, pode colaborar para maior representatividade do PROMAB considerando aspectos
ecológicos da paisagem distintos.
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