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A floresta é o uso do solo considerado como sendo o mais conservativo (Swank & Crossley, 1984),
sendo que a sua substituição por outros usos freqüentemente resulta em desequilíbrio ambiental (Bruijnzeel,
1990). A erosão acelerada do solo é uma das conseqüências do desequilíbrio ambiental e foi considerada por
Kertzman . (1995) como sendo um “forte fator limitante ao crescimento dos municípios” do oeste paulista
com mais de 100.000 habitantes. Por outro lado, Brannstrom & Oliveira (2000) atribuíram a ocorrência de
planícies aluviais de surgimento recente, no planalto ocidental paulista, não somente à destruição da vegetação
original, mas também ao manejo inadequado do solo e à urbanização acelerada.

Assim, se a substituição da floresta por outras formas de uso foi necessária para o desenvolvimento e se
o objetivo da sociedade atual é o desenvolvimento sustentável, é imprescindível a adoção de práticas de manejo
que permitam alcançar esse objetivo. Uma dessas práticas é a conservação do solo.

Bertoni & Lombardi (1999) entendem como conservação do solo o conjunto de medidas que
proporcionem o aproveitamento sustentável dos recursos naturais de caráter renovável, pelo maior período de
tempo e para o maior número de pessoas. De forma concreta, são práticas de caráter vegetativo, edáfico e
mecânico que visam diminuir a produção e o transporte de sedimentos e estimular a infiltração da água no solo.
O aumento da água infiltrada gera um acréscimo à recarga de água subterrânea, o que, contribui para estabilizar a
produção de água da bacia hidrográfica (Swank & Crossley, 1984).

A aplicação de técnicas de conservação do solo tem sido estimulada por diversos órgãos
governamentais (Coordenadoria de Assistência Integral - CATI, 2008), porém a eficácia dos métodos tem sido
pouco documentada e quantificada.

Assim, o presente estudo acompanhou durante um ano e meio a vazão em dois pontos em um mesmo
rio, para quantificar as diferenças na vazão em função de atividades de conservação do solo.

A área de estudo localiza-se no município de Assis (SP), a 50º 25’ S e 22º 35’ WG está inserida na
Província Geomorfológica do Planalto Ocidental (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo -
IPT, 1981a), oeste do Estado de São Paulo. O clima, segundo classificação de Koeppen, é do tipo Cfa/Cwa com
precipitação anual de 1.360 mm (Prado, 1997). O solo predominante na área, originado da formação
Adamantina, do Grupo Bauru (IPT, 1981b), é Latossolo Vermelho Escuro álico A moderado textura média;
sendo que a Areia Quartzoza álica A moderada está presente em áreas adjacentes aos corpos de água
(Prado, 1997).Agranulometria em grande parte arenosa faz com que esse tipo de solo seja altamente suscetível à
erosão (Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, 1989).

O Barro Preto é tributário do rio do Cervo, pertencente à bacia do Paranapanema. Grande parte da área
da bacia do Barro Preto (90%) está dentro da Floresta Estadual de Assis, do Instituto Florestal da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A vegetação predominante na bacia é floresta implantada de sp.,
com aproximadamente trinta anos de idade. Dois pontos foram selecionados ao longo do córrego para medição
de vazão e coleta de amostras de água (FIGURA1).
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FIGURA 1 – Localização da bacia do Barro Preto e dos pontos de medição de vazão, município deAssis, Estado
de São Paulo, Brasil.

O ponto de medição de vazão 1, situa-se próximo à nascente. O rio, nesse local, é cortado por uma
estrada de terra, fonte potencial de água de escoamento superficial e sedimentos. Nesse ponto, a água passa sob a
estrada através de um tubo circular com 70 cm de diâmetro.

O ponto de medição de vazão 2 é localizado a jusante do ponto 1 e, entre os dois pontos de medição,
há duas represas.Avazão nesse ponto sofre forte influência do controle de água exercida a montante e a abertura
e o fechamento das comportas das represas são rigidamente controlados. Uma estrada corta o corpo de água
nesse ponto, e a água flui através de um canal retangular, com 50 cm de largura.

Acoleta de dados para determinação da vazão no ponto 1 foi efetuada a jusante do tubo circular, sendo a
vazão obtida determinando o tempo necessário para preencher um recipiente com capacidade volumétrica
conhecida. No ponto 2, a coleta de dados ocorreu a jusante do canal retangular, sendo a vazão determinada pelo
método “área-velocidade” (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, 1970).

A precipitação foi medida na Estação Meteorológica Automatizada do Núcleo de Agronomia do Vale
do Paranapanema, pertencente à Agência de Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a aproximadamente 6 km
de distância em linha reta do ponto de medição de vazão mais próximo.

Considerou-se a existência do escoamento direto como componente da vazão quando a medição
foi efetuada durante a chuva ou até 24 após o seu término. A partir desse intervalo de tempo após término da
chuva, vazão foi considerada livre do escoamento direto, não se descartando porém a existência de
escoamento subsuperficial.

O estudo foi iniciado em 05/04/2000 e finalizado em 30/10/2001, com medições de vazão semanais,
em grande parte efetuadas em dias sem chuva.

As obras de conservação do solo compreenderam o disciplinamento da água pluvial, com a realocação
e elevação das estradas, a escavação de cacimbas nas suas laterais para sedimentação e infiltração e a construção
de terraços em nível e, finalmente, o plantio de mudas na área ripária. As obras foram realizadas em duas etapas,
a primeira entre 25 de julho e 8 de agosto de 2000, e a segunda, entre 10 e 20 de janeiro de 2001. Dessa forma,
o período entre abril de 2000 até o dia 20 de janeiro de 2001 compreende a primeira etapa do estudo, antes das
obras de conservação do solo, e o período de fevereiro a outubro de 2001 abrange a segunda etapa do estudo,
após término das obras.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores mínimo e máximo de vazão no ponto 1 foram de, respectivamente, de 0,018 L s ,
em 01/11/2000, a 2,64 L s , durante um evento hídrico de 06/02/2001. Nesse ponto a vazão variou nitidamente,
em ambos os anos de medição, conforme a estação seca foi avançando (FIGURA2), à exceção dos dias nos quais
foi possível efetuar a medição durante a ocorrência da chuva ou logo após o seu término (26/05/2000,
30/06/2000, 04/07/2000, 24/07/2000).Amaior freqüência das chuvas, em setembro, determinou nesse ponto um
aumento do fluxo no escoamento de base, que voltou a decrescer rapidamente, registrando o valor mínimo de
0,018 L s no dia 01/11/2000.Após essa data foi constatado vazamento no ponto de medição, o que determinou a
suspensão das atividades até o dia 05/01/2001, o que acarretou a ausência de registros do período de chuva.
No período chuvoso, os valores de vazão foram altos, mesmo em escoamento de base, decrescendo novamente
conforme houve diminuição de chuva.

FIGURA 2 – Variação da vazão instantânea no ponto de medição a montante do córrego Barro Preto, Assis, SP e
precipitação diária no período de 05/04/2000 a 05/11/2001.

No ponto 2, a vazão mínima em escoamento de base foi de 21,98 L s , no dia 11/09/2000, dois meses
antes da vazão mínima no ponto 1, e a vazão máxima foi de 109,07 L s , obtida durante o evento hídrico de
31/01/2001 (FIGURA 3). A média de vazão no escoamento de base, em período seco, foi de 33,2 L s e,
em período úmido, de 51,5 L s . Apesar da área maior de captação e presença de duas represas a montante,
a resposta hidrológica à precipitação, nesse ponto, também foi rápida (30/06/2000 e 13/09/2000), o que denuncia
forte presença do escoamento direto como componente da vazão nessas ocasiões.
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FIGURA 3 – Variação da vazão instantânea no ponto de medição a jusante do córrego Barro Preto, Assis, SP e
precipitação diária no período de 05/04/2000 a 05/11/2001.

Comparando os dados de vazão obtidos na mesma época nos dois anos, nota-se nítida superioridade
nos valores do ano posterior. Duas hipóteses podem ser levantadas: ocorrência de maior precipitação no segundo
ano ou a influência das obras de conservação do solo.

Para testar a veracidade da primeira hipótese, tomou-se a precipitação ocorrida próxima ao local de
estudo desde a segunda metade do ano de 1999. O total precipitado entre novembro de 1999 e outubro de 2000 foi
de 1.200 mm, valor menor em relação ao ano posterior, que foi de 1.369 mm. Entretanto, nos sete meses que
antecederam o mês cuja vazão foi mínima, a precipitação foi de, respectivamente, 423 mm e 430 mm para os anos
2000e2001,valorespraticamente iguais, oquedescarta ahipótesedemaiorquantidadedechuvanosegundoano.

Se a quantidade de chuva foi semelhante nos sete meses que antecederam o período de vazão mínima,
nos dois anos estudados, e a vegetação implantada ainda não possuía dimensão suficiente para influenciar nos
processos hidrológicos, pode-se atribuir a maior quantidade de vazão obtida no ano posterior às obras de
conservação do solo.

O aumento da água infiltrada é um acréscimo à recarga de água subterrânea, o que, por sua vez,
alimenta a vazão no escoamento de base durante o período seco, o que pode explicar o fenômeno verificado
na presente pesquisa.

Arapidez dos eventos hídricos dificultou a coleta de dados, em ambos os pontos, o que impossibilitou o
monitoramento hidrológico detalhado. Entretanto, foi possível averiguar diferenças no comportamento da vazão
nos dois anos estudados.

Os efeitos das obras de conservação do solo foram sentidos à medida que foi constatado aumento da
vazão durante o escoamento de base no segundo ano de observação, notadamente após período de seca,
que registrou quantidade de chuva similar nas duas situações.

4 CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
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Esse fato vem a comprovar os efeitos positivos da conservação do solo para aumentar a disponibilidade
de água durante o período de seca. No caso estudado, o córrego do Barro Preto é integrante do sistema de
manancial de água do município de Assis, o reforça a necessidade de realização de manejo adequado para
garantir o suprimento de água de forma estável durante todo o ano.

Ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, pelo financiamento das obras de conservação
do solo. A Edison Adriano Berto, Agente de Apoio à Pesquisada da Seção de Floresta Estadual de Assis do
Instituto Florestal - SMA, pelo apoio em campo e laboratório.
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