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RESUMO 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está localizada na região sudeste do Brasil, entre os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além da população urbana e rural existente na bacia, o rio Paraíba do Sul 

é utilizado para abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. O uso do solo na bacia é 

predominantemente de pecuária leiteira, onde o manejo inadequado do solo tem afetado a qualidade e a 

quantidade de água na bacia. Dada a importância socioeconômica da bacia do rio Paraíba do Sul, neste trabalho 

foi utilizado o modelo hidrológico distribuído MGB-IPH para avaliar a influência da vegetação de margem no 

comportamento hidrológico da bacia. O modelo foi calibrado e verificado para o período de 2005 a 2015 

considerando a condição atual de cobertura da superfície da bacia. Uma vez calibrado o modelo, foram 

elaborados cenários de uso do solo considerando diferentes larguras de vegetação florestal ao longo das margens 

do rio Paraíba do Sul e de seus afluentes. Os cenários consideram os valores de cobertura florestal 

correspondentes ao que deveria ser aplicados de acordo com o código florestal (30 m, 50 m, 100 m e 200 m) e 

também valores de 300 m a 1000 m. Os cenários foram comparados com a condição atual da bacia em termos de 

frequência de ocorrência de extremos de vazão muito alta e muito baixa. O modelo representa adequadamente o 

processo de transformação de chuva em vazão da bacia e os resultados dos cenários indicam que a ocorrência de 

vazões da categoria muito alta durante o período chuvoso da bacia (outubro a março) diminui em função do 

aumento da faixa de cobertura florestal, enquanto que a ocorrência de eventos de vazão muito alta nos meses 

secos (especialmente em agosto) aumenta em função do aumento da área florestal. A frequência de vazões da 

categoria muito baixa aumenta com o aumento da cobertura florestal nos meses chuvosos e enquanto que nos 

meses secos a frequência de vazões muito baixa diminui com o aumento da cobertura florestal. 

 

INTRODUÇÃO 

No auge da crise hídrica que atingiu os estados da região Sudeste entre 2013 e 2015, o conflito pelo uso da 

água na bacia do rio Paraíba do Sul levou a uma das situações de maior repercussão na imprensa, quando foi 

considerada a transposição de águas do trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira 

(que abastece cerca de 6,5 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo). Tal fato acirrou o conflito 

pela água da bacia e a questão foi resolvida no Supremo Tribunal Federal (Amora, 2014). Apesar do acordo que 

permitiu iniciar as obras da transposição, a mesma foi embargada em junho de 2017, por problemas no 

licenciamento ambiental.  

O uso do solo na bacia do Rio Paraíba do Sul durante o século XVIII foi predominantemente voltado para o 

cultivo de café, porém o manejo inadequado do solo e desmatamento da vegetação nativa tornaram as terras 

pouco produtivas para agricultura e gradativamente o uso da bacia voltou-se para a, ainda predominante, 

pecuária leiteira. Mais recentemente o crescimento urbano da bacia foi estimulado e atualmente 87% da 

população estão em áreas urbanas da bacia. Apesar da paisagem de pastagens ainda dominar a bacia, as práticas 

de uso intensivo, com frequentes e sucessivas queimadas sem se preocupar com a conservação do solo, dos 

mananciais e da diversidade biológica, acarretam em baixa produtividade e representam um enorme desperdício 

de recursos naturais, especialmente a água da bacia, que é afetada em quantidade e qualidade pelo manejo de 

solo inadequado (UFRJ/LABHID, 2002). 

O uso da modelagem hidrológica pode contribuir para aprimoramento da gestão de recursos hídricos em 

diversos aspectos. Tundisi (2014) destaca que o desenvolvimento de modelos matemáticos e ecológicos para 

simular futuros impactos em recursos hídricos superficiais e subterrâneos e nas bacias hidrográficas deve ser 
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estimulado em universidades e institutos de pesquisa e que a modelagem matemática é necessária para tornar a 

gestão de recursos hídricos mais eficiente. 

O Modelo de Grandes Bacias – MGB tem mostrado bons resultados em representar mudança de uso da terra 

em termos de vazões médias anuais. Em diferentes bacias hidrográficas brasileiras, com características 

fisiográficas distinta, os resultados obtidos, tanto em termos de vazão média anual quanto na análise de 

sensibilidade do modelo são coerentes com os resultados de estudos em bacias experimentais e com os modelos 

teóricos esperados (Bayer, 2014). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a influência da vegetação de margem no comportamento 

hidrológico da bacia do Rio Paraíba do Sul utilizando modelo hidrológico distribuído MGB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo o modelo MGB-IPH, versão 2015, foi utilizado para simulação hidrológica na bacia do rio 

Paraíba do Sul em escala diária. O MGB-IPH funciona basicamente em dois módulos. No primeiro módulo de 

pré-processamento (PrePro), as informações de tipo e uso do solo, sintetizadas na forma de Unidades de 

Resposta Hidrológica (URH), são associadas com as características topográficas da bacia, obtidas a partir de um 

modelo digital de elevação (MDE). No segundo módulo são preparadas as variáveis de entrada (chuva, vazão e 

clima/atmosféricos) parâmetros fixos e calibráveis do modelo. Estes são integrados no projeto de simulação e 

então é realizada a simulação. Uma vez realizada a simulação, é possível avaliar se o resultado está dentro do 

esperado (valores simulados coerentes com o observado). Caso o resultado não seja satisfatório, os parâmetros 

calibráveis podem ser alterados, uma nova simulação é feita e realizada a comparação entre o simulado e 

observado, sendo que este passo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias até que haja um bom ajuste 

entre os hidrogramas simulado e observado. Uma descrição detalhada das equações utilizadas pelo modelo pode 

ser obtida em Collischonn (2001). Os períodos de calibração e verificação utilizados neste trabalho são, 

respectivamente, de 01/01/2005 até 31/12/2009 e de 01/01/2006 até 31/12/2015. 

 

Dados hidrológicos e características físicas da bacia 

Foram utilizados dados pluviométricos de acumulado de chuva diário distribuídos ao longo de toda a bacia e 

também de pontos próximos nas bacias adjacentes, dados fluviométricos de vazão naturalizada média diária e de 

vazão observada média diária distribuída ao longo da bacia, além de dados diários de temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica e insolação. A seleção das estações foi feita de acordo 

com a disponibilidade de dados no período de estudo. Os dados de chuva acumulada diária e vazão observada 

média diária foram obtidos no portal hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA), os dados de vazão natural 

média diária foram obtidos no portal do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e os dados 

meteorológicos foram obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa  do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET). 
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Figura 1: Localização das estações fluviométricas utilizadas nas etapas de calibração e verificação da simulação de 

vazão. 

 

Figura 2: Distribuição espacial das estações pluviométricas e climatológicas utilizadas. 

 

Conforme mencionado no início desta seção, o modelo MGB trabalha com o conceito de URH, que são áreas 

da bacia que possuem combinações semelhantes de solo e cobertura de superfície que são determinantes para 

definir o seu comportamento hidrológico (Beven, 2001; Collischonn, 2001). A URH vai definir como será a 

resposta a processos hidrológicos que incluem balanço de água no solo, balanço de energia, evapotranspiração, 

interceptação e infiltração e que definirão a geração de escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo da 

bacia (Paiva et al., 2013).  

As informações do tipo de solo foram obtidas pela composição dos mapas de solo da bacia do rio Paraíba do 

Sul produzido pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e do mapa de 

solos do Brasil produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Santos, 2011). Os 
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diferentes tipos de solo que compõe a bacia foram agrupados de acordo com a sua capacidade de geração de 

escoamento superficial, este agrupamento foi realizado semelhante ao que foi realizado por Fan et al. (2015).  

Para elaboração do mapa de cobertura da superfície foi utilizado o mapa de cobertura da bacia produzido e 

disponibilizado pelo CEIVAP, complementado pelo mapa de cobertura da terra de 2012 produzido pelo IBGE na 

escala 1:1.000.000 (IBGE, 2015). A necessidade de complementação do mapa da bacia se deu por conta de 

pequenas divergências entre o limite da bacia utilizado para produção do mapa do CEIVAP e o limite da bacia 

utilizado neste trabalho (gerado a partir de um MDE e de um ponto de exutório no local do último ponto de 

monitoramento fluviométrico da bacia). 

Pelo cruzamento das classes de cobertura do solo com as classes de solo, foram definidas 8 diferentes URH 

para a bacia. As URH foram nomeadas de modo a identificar a classe de cobertura e a classe de solo de sua 

origem, por exemplo, uma região com cobertura florestal em solo com maior capacidade infiltração foi definida 

como sendo uma região com a URH “Floresta com maior capacidade de infiltração” ou uma região com 

cobertura de classe Agrícola com baixa capacidade de infiltração foi definida como sendo a URH “Agrícola com 

baixa capacidade de infiltração”. A exceção do cruzamento para definição de URH ocorre quando no mapa de 

solos ou de cobertura ocorre uma das seguintes classes: Água ou Áreas Semi-Impermeáveis. 

 

Figura 3: Unidades de Resposta Hidrológica da bacia. 

 

Calibração e verificação do modelo 

A calibração do modelo consiste na determinação iterativa de valores para os parâmetros calibráveis que 

permitam o melhor ajuste dos hidrogramas simulados e observados em um determinado período de tempo. Por 

sua vez, a verificação consiste em analisar se o ajuste feito no período de calibração se mantém para outro 

período posterior (como é o caso deste trabalho) ou anterior ao da calibração. Neste trabalho, o período de 

calibração é de 01/01/2005 até 31/12/2009 e a verificação de 01/01/2010 até 31/12/2015. 

Assim, o modelo foi calibrado manualmente, alterando os valores dos parâmetros calibráveis. O ajuste do 

modelo foi verificado visualmente, comparando os hidrogramas simulado e observado e avaliando o 

desempenho das seguintes funções objetivo: coeficiente de Nash (R2), coeficiente de Nash para o logaritmo das 

vazões (Rlog) e a relação entre vazões observadas e calculadas (∆V). 

Construção e avaliação dos cenários 

Uma vez calibrado o modelo com a distribuição atual das URH da bacia, foram elaborados cenários de uso 

do solo considerando diferentes larguras de vegetação de margem ao longo do rio Paraíba do Sul e de seus 

afluentes. Os cenários consideram os valores de vegetação de margem correspondentes ao que deveria ser 
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preservado, conforme a aplicação do código florestal, mantendo faixas de preservação de 30 m, 50 m, 100 m e 

200 m e também valores largura de cobertura florestal de 300 m a 1000 m, com incremento de 100 metros entre 

os cenários. 

Os cenários foram construídos utilizando o mapa de solos utilizado neste estudo e o mapa de cobertura atual 

da bacia a partir do qual foram realizados buffers nos cursos d’água existentes de acordo com as larguras de 

vegetação de margem de cada cenário. Então, o novo mapa de cobertura considerando a largura da cobertura 

florestal é cruzado com o mapa de solos da bacia, gerando o mapa de URH do cenário correspondente. 

Para avaliação dos cenários, os mesmos foram comparados com a simulação que representa a situação atual 

da bacia, denominada como cenário de controle. A comparação é feita para o período de janeiro de 2005 até 

dezembro de 2015, utilizando os seguintes parâmetros: 

Frequência de vazões nas categorias Muito Baixa (MB) e Muito Alta (MA) – Foram definidos os limiares de 

cada uma das categorias MB (vazão diária menor que a vazão do quantil 15%) e MA (vazão diária maior ou 

igual à vazão do quantil 85%) (q) para cada mês (m) tomando como referência o cenário de controle. Então foi 

contabilizada a frequência de ocorrência de eventos em cada categoria de um determinado mês, tanto no cenário 

de controle (Fcq
m) quanto nos cenários alternativos (Faq

m). O resultado foi comparado pela razão entre a 

frequência de ocorrência de eventos em uma dada categoria no cenário de controle e nos cenários alternativos. A 

comparação é feita na posição do último posto de monitoramento fluviométrico da bacia, Campos – Ponte 

Municipal. 

  

RESULTADOS 

Calibração e verificação do modelo 

A calibração do modelo foi realizada utilizando o período de janeiro de 2005 até dezembro de 2009. De 

acordo com a classificação dos coeficientes R2, RLog e  ∆V (Collischonn, 2001; Pereira, 2013), somente no 

posto UHE-Jaguari Jusante a calibração não foi satisfatória, o mesmo ocorre para avaliação do período de 

verificação do modelo. 

Código Nome 
Calibração Verificação 

R2 Rlog ∆V R2 Rlog ∆V 

58040000 São Luís do Paraitinga 0,49 0,55 -25% 0,61 0,73 -11% 

58099000 Santa Branca 0,65 0,69 -16% 0,75 0,80 -10% 

58128200 UHE Jaguari Jusante 0,21 0,23 -36% 0,38 0,48 -31% 

58318002 UEL Santa Cecília Jusante 0,76 0,84 -11% 0,83 0,88 -3% 

58520000 Sobraji 0,76 0,83 -9% 0,81 0,88 -6% 

58630002 Anta 0,75 0,81 -21% 0,83 0,89 -14% 

58654100 Porto Velho do Cunha 0,73 0,78 -23% 0,81 0,87 -17% 

58790002 Sto Antônio de Pádua II 0,83 0,85 -7% 0,83 0,76 -2% 

58874000 Dois Rios 0,64 0,79 23% 0,69 0,77 21% 

58960000 Cardoso Moreira - Rv 0,80 0,72 -1% 0,79 0,63 4% 

58974000 Campos - Ponte Municipal 0,87 0,74 16% 0,83 0,65 24% 

 

Construção e avaliação dos cenários 

 A Tabela 1 mostra o percentual de cada classe de URH para condição atual da bacia e para cada um dos 

cenários elaborados. A condição atual possui 48,2% de cobertura agrícola e 44,1% de cobertura florestal e, na 

condição de maior recomposição da vegetação de margem (1000 m de faixa de vegetação florestal), a área com 

cobertura florestal aumenta em 10,8% e a área de cobertura agrícola reduz 9,5% em relação à condição atual da 

bacia. 
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Tabela 1: Percentuais de cada unidade de resposta hidrológica (URH) para cada cenário de recomposição de margem. 

As URHs 1, 2 e 3 são cobertura do tipo Agrícola em solo de permeabilidade baixa, média e alta, respectivamente; 3,4 e 

5 são cobertura do tipo Floresta em solo de permeabilidade baixa, média e alta, respectivamente. A URH 7 representa 

as áreas semi-impermeáveis e a URH número 8 a água. 

URH Original 30 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

1 8,0% 7,9% 7,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,3% 7,2% 7,0% 6,9% 6,7% 6,6% 6,5% 

2 15,1% 15,0% 15,0% 14,8% 14,4% 14,1% 13,7% 13,4% 13,1% 12,7% 12,4% 12,0% 11,7% 

3 25,1% 24,9% 24,8% 24,6% 24,1% 23,6% 23,2% 22,7% 22,2% 21,8% 21,4% 20,9% 20,5% 

4 11,9% 11,9% 12,0% 12,1% 12,3% 12,5% 12,7% 12,9% 13,1% 13,2% 13,4% 13,6% 13,7% 

5 11,9% 12,0% 12,1% 12,3% 12,7% 13,1% 13,5% 13,9% 14,3% 14,7% 15,1% 15,4% 15,8% 

6 20,3% 20,5% 20,6% 20,9% 21,4% 21,9% 22,5% 23,0% 23,5% 24,0% 24,5% 25,0% 25,4% 

7 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 4,9% 

8 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

 

Os resultados da comparação entre a frequência de eventos de vazão muito alta e muito baixa, considerando 

que eventos de vazão muito alta, correspondem a vazões diárias com valores maiores do que o quantil 85%, e 

eventos de vazão muito baixa, referem-se as vazões diárias inferiores ao quantil 15%. Destaca-se que os limiares 

quantílicos foram determinados separadamente para cada mês do ano utilizando as vazões diárias da simulação 

de controle. A frequência de ocorrência mensal em cada um dos cenários foi comparada com a frequência de 

ocorrência no controle, baseada em todo o período (2005 a 2015).  

O resultado da análise de frequência de extremos de vazão mensal mostra que entre outubro e março a 

frequência de vazões muito alta diminui em função do aumento da faixa de vegetação de margem. Este 

comportamento pode estar associado ao aumento da capacidade de armazenamento do reservatório superficial do 

modelo via interceptação, promovido pelo aumento da área florestal (que possui maior índice de área foliar). O 

maior volume interceptado favorece a evaporação e diminui o volume precipitado que é transformado em vazão. 

A cobertura do tipo florestal também apresenta maior capacidade de armazenamento de água no solo, que pode 

contribuir para redução do escoamento superficial. 

Também é notado aumento da frequência de vazões muito altas em função do aumento da faixa de vegetação 

de margem para o mês de agosto. A análise de vazões encontradas na literatura são feitas com base na mínima 

anual média de longo termo, onde os resultados apontam para a redução das vazões mínimas em função do 

reflorestamento ou aumento das vazões mínimas na substituição da cobertura florestal por agrícola (Viola et al., 

2014; Bayer, 2014; Pereira, 2013). 

Para a análise de frequência das vazões muito baixas é possível destacar que os postos analisados indicaram 

aumento da frequência de vazões muito baixas em função do aumento da faixa de vegetação florestal para os 

meses do período chuvoso da bacia. Neste trabalho foi considerado que o valor da resistência superficial da URH 

floresta é igual ao da agrícola. A manutenção da mesma resistência superficial associada com o maior índice de 

área foliar das florestas pode ter contribuído para aumento das vazões muito baixas durante o período chuvoso 

promovendo o aumento da evapotranspiração da URH Floresta em relação à agrícola. Destaca-se que, embora 

haja um aumento da frequência de vazões muito baixas no período chuvoso, os limiares de vazão desta categoria 

durante o período chuvoso são maiores do que nos demais meses do ano. 

Nos meses mais secos da bacia, a frequência de vazões muito baixas diminui em função do aumento da faixa 

de vegetação florestal. Os resultados de diminuição da frequência de vazões muito baixas e aumento da 

frequência de vazões muito altas durante os meses de estiagem indicam que a manutenção de cobertura florestal 

podem reduzir o impacto das estiagens na disponibilidade hídrica. 
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Figura 4: Frequência de eventos de vazão muito alta e muito baixa no posto fluviométrico do exutório da bacia 

(Campos – Ponte Municipal). 

58974000 – Campos – Ponte Municipal 
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CONCLUSÕES 

O modelo MGB foi calibrado e verificado para a bacia do rio Paraíba do Sul, utilizando como função 

objetivo para calibração do modelo os parâmetros R2, Rlog e ∆V. Os resultados encontrados indicam que o 

modelo pode representar adequadamente o processo de transformação de chuva em vazão da bacia. 

Foram simulados cenários de recomposição da cobertura florestal de margem ao longo dos cursos d’água da 

bacia, considerando as faixas que deveriam ser mantidas de acordo com o código florestal (30 m, 50 m, 100 m e 

200 m) e incluindo faixas maiores de 300 m a 1000 m, em intervalos de 100 m. Os cenários foram comparados 

com a simulação da condição atual da bacia (controle) em termos de frequência de extremos de vazão muito alta 

e muito baixa cujos limiares foram definidos com base no quantil de vazão mensal 85% e 15%, respectivamente. 

A frequência de vazões muito alta dos meses que compreendem o período chuvoso da bacia diminui em 

função do aumento da faixa de vegetação florestal de margem, sendo que o mês de novembro apresenta redução 

acentuada em relação aos demais meses do período. Também se observou que a frequência de eventos aumenta 

em função do aumento da faixa de vegetação florestal para o mês de agosto. 

O aumento da faixa de vegetação florestal de margem promove o aumento da frequência de vazões muito 

baixas para os meses do período chuvoso da bacia. Nos meses mais secos da bacia, a frequência de vazões muito 

baixas diminui em função do aumento da faixa de vegetação de margem. 

As conclusões deste trabalho devem levar em consideração as limitações inerentes à aplicação de modelos 

hidrológicos para simulação de grandes bacias, bem como limitações encontradas especificamente para a bacia 

em que o modelo foi aplicado. A calibração de modelos hidrológicos de grandes bacias é feita considerando uma 

série de parâmetros fixos e calibráveis para diferentes URHs. A determinação destes valores, como a resistência 

superficial, possui ainda incertezas, uma vez que a resistência superficial é variável em função das condições 

locais (clima, tipo de vegetação, tipo de solo, umidade do solo). 

Especificamente para aplicação deste estudo, deve-se levar em conta que a calibração do modelo utilizou 

vazões naturalizadas que, apesar de calculadas utilizando informações precisas de volumes vertidos e 

regularizados da bacia e com fundamentação teórica no seu cálculo, ainda assim são uma estimativa do que seria 

o comportamento natural da bacia. Os postos de vazão observada da bacia também possuem limitações, uma vez 

que a vazão observada é calculada com base na relação cota/descarga do postos fluviométrico, sendo que a 

estimativa de vazões para este tipo de dado possuem maiores incertezas nos extremos de máximas e mínimas, 

dada a dificuldade em mensurar a vazão nestas condições. 

Os resultados deste trabalho sugerem que, do ponto de vista hidrológico, a manutenção de cobertura florestal 

em margens são um importante mecanismo de manutenção e/ou melhora dos serviços ambientais que diminuem 

as vazões máximas no período chuvoso e que são importantes para a manutenção das vazões de base, 

fundamental para garantia de disponibilidade hídrica nos períodos mais secos da bacia.  

A melhora desses serviços ambientais é tão boa quanto maior a área de cobertura florestal mantida na 

margem do rio, deste modo, as áreas de cobertura florestal mantidas de acordo com o preconizado pelo código 

florestal são importantes para manutenção/melhora dos serviços ambientais,  porém, a manutenção de áreas 

maiores implicariam em ganhos consideravelmente maiores do ponto de vista manutenção de vazões em 

estiagens e de redução dos picos de cheia. A cerca dos questionamentos sobre as implicações para áreas de 

cultivo da bacia e do impacto do na produção agropecuária da bacia, a manutenção de áreas de 1000 m de 

largura ao longo dos cursos d’água indicados promoveria um acréscimo de 10,8% de cobertura florestal na bacia 

e uma redução de 9,5% das áreas agrícolas. 
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