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RESUMO
UIDEMAR MORAIS BARRAL. HIDROLOGIA E FLUXO DE CARBONO EM
TURFEIRAS TROPICAIS DE MONTANHA. 2018. 77p. (Tese - Doutorado em Produção
Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2018.
Turfeiras são ecossistemas formados pela acumulação de tecidos vegetais em ambientes com
condições anaeróbicas. Suas principais características definidoras são o solo orgânico e a
retenção de água. São as propriedades hidrológicas das turfeiras que permitem a sua existência
continuada. Entender a hidrologia das turfeiras é fundamental para estes ecossistemas, já que é
provavelmente a condição mais importante relacionada à ecologia, ao desenvolvimento, às
funções e aos seus processos de formação. O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento
hidrológico e o fluxo de carbono em turfeiras tropicais de montanha e a influência da
antropização nestes ecossistemas. Foram instalados sete medidores de nível em duas turfeiras
situadas no Chapadão do Couto (MG), com intervalo de registro de trinta minutos, sendo quatro
em turfeira protegida pelo Parque Estadual do Rio Preto e três em uma turfeira antropizada do
alto curso do rio Araçuaí, utilizada para pastejo animal e que sofre queimadas frequentes.
Também foram coletadas, a cada dois meses, amostras de água em três pontos em cada turfeira,
nas quais foram analisados: Sólidos solúveis totais; Potencial de oxidorredução; temperatura;
pH; oxigênio dissolvido; condutividade elétrica; demanda química de oxigênio; turbidez; cloro
total; fósforo; potássio; ferro total; Alumínio; nitrato; amônia e carbono orgânico total. No
exutório da área de recarga hídrica de cada turfeira foi medida a vazão, também a cada dois
meses. Parâmetros climáticos da área dos estudos foram obtidos com instalação de uma estação
meteorológica com registros tomados a cada hora. Com os dados obtidos pelos medidores de
nível foram calculados a amplitude de variação e variação do lençol freático. Também foi
calculado o rendimento específico para as turfeiras estudas, relacionando a precipitação e a
variação na elevação do lençol freático. Os dados foram analisados por fatorial/componente
principal para se obter os principais processos influenciadores da qualidade da água em cada
turfeira. Os valores de rendimento especifico foram correlacionados com a vazão em cada
turfeira. Também foi usada regressão múltipla para obter uma equação que melhor
representasse a vazão em cada área. A estatística multivariada permitiu a identificação de
processos que influenciam a qualidade da água, sendo que em áreas protegidas, o principal
processo influenciador da qualidade das águas de suas turfeiras é a decomposição da matéria
orgânica e as turfeiras em áreas sem proteção a qualidade da água é influenciada pela erosão da
área de recarga. A proteção das turfeiras ainda reduz a variação do lençol freático, além de
torna-las mais produtivas, em relação a quantidade de água por unidade de área e protege sua
capacidade de retenção de água dos efeitos antrópicos, principalmente incêndios. Turfeiras
tropicais de montanha são bastante sensíveis a antropização, que provoca redução do estoque
de carbono, diminuição do volume de água armazenado e degradação da qualidade de suas
águas. Desta forma, a preservação é de fundamental importância para estes ecossistemas.
Palavras-chave: Ecossistemas úmidos, lençol freático, antropização, rendimento específico,
preservação ambiental.
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ABSTRACT
UIDEMAR MORAIS BARRAL. HYDROLOGY AND CARBON FLOW IN MOUNTAIN
TROPICAL PEATLANDS. 2018. 77p. Thesis Dissertation (Doctorate in Vegetable
Production) – Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valley, Diamantina, 2018.
Peatlands are ecosystems formed by the accumulation of litter in environments with anaerobic
conditions. Its main defining characteristics are organic soil and water retention. Therefore, it
is the hydrological properties of peatlands that allow its continued existence. Understand the
hydrology of peatlands is critical to these ecosystems, since it is probably the most important
condition related to ecology, development, functions and their formation processes. The aim of
this study was to evaluate the hydrological process and the dynamic of carbon in a mountain
tropical peatlands and the influence of anthropization on these ecosystems. Seven level meters
were installed in two peatlands located in Chapadão do Couto (MG), with a record interval of
thirty minutes, four of which were in protected peatland by the State Park of Rio Preto and three
in an anthropic peatland of the upper Araçuaí River, used for animal grazing and suffering
frequent burnings. Also, water samples were collected every two months at three points in each
peatland, in which where analyzed: Total soluble solids; oxidoreduction potential; temperature;
pH; dissolved oxygen; electric conductivity; chemical oxygen demand; turbidity; total chlorine;
phosphor; potassium; total iron; Aluminum; nitrate; ammonia and total organic carbon. In the
exutory area of the water recharge area of each peatland was measured, also every two months.
Climatic parameters of the study area were obtained with the installation of a meteorological
station with records taken every hour. With the data obtained by the piezometers were
calculated the amplitude of variation and variation of the water table. It was also calculated the
specific yield for the peatland studied, relating the precipitation and the variation in the
elevation of the water table. The data were analyzed by factorial/component analysis to obtain
the main processes influencing the water quality in each peatland. Multiple regression was also
used to obtain an equation that best represents the flow in each area. Multivariate statistics
allowed the identification of processes that influence water quality. In protected areas, the main
process influencing the quality of the water in the peatlands is the decomposition of organic
matter and the peatland in unprotected areas. influenced by the erosion of the recharge area.
The protection of peatlands still reduces the variation of the water table, in addition to making
them more productive, in relation to the amount of water per unit area and protects their capacity
of water retention of anthropic effects, mainly fires. Mountain tropical peatlands are quite
sensitive to anthropization, which causes carbon stock reduction, decreased volume of stored
water, and degraded water quality. In this way, preservation is of fundamental importance for
these ecosystems.
Keywords: wetlands, water table, anthropization, specific yield, environmental preservation.
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INTRODUÇÃO GERAL
Turfeiras são originadas da lenta decomposição de vegetais em ambientes saturados
com água. São ecossistemas particulares por acumularem grandes volumes de água e carbono
e atuam como registros cronológicos de mudanças climáticas e ambientais nas escalas local,
regional e global (GORHAM, 1991; CAMPOS; SILVA; VIDAL-TORRADO, 2012;
SCHELLEKENS et al., 2014; HORÁK-TERRA et al., 2015; BISPO et al., 2016; CAMPOS et
al., 2017). São ecossistemas frágeis, muito sensíveis às alterações climáticas e vulneráveis a
perturbações antrópicas, dependendo do regime hídrico local, das condições climáticas e
ambientais específicas, tais como clima de montanha.
A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM) é o principal arcabouço de turfeiras de
montanha do Brasil. Nesta região as turfeiras ocorrem em depressões de superfícies de
aplainamento, confinadas entre maciços quartzíticos, anteriormente preenchidas por rochas
mais susceptíveis ao intemperismo (filitos, rochas metabásicas), devido à facilidade para o
acúmulo do material orgânico. As turfeiras da SdEM armazenam aproximadamente 142
milhões m3 de água, além de estocarem cerca de 2,7 milhões de toneladas de carbono, em uma
área de 142 km2 (SILVA et al., 2013; CAMPOS et al., 2016, 2017; SILVA; SILVA, 2017;
FONSECA; SILVA; SENNA, 2018).
Nas turfeiras da SdEM, a precipitação pluviométrica mantém o nível do lençol
freático e proporciona a recarga a partir do escoamento superficial, subsuperficial e infiltração
na área de recarga hídrica. Nesse contexto, as turfeiras possuem papel ambiental fundamental
na região da SdEM, regulando a vazão dos rios e armazenando carbono. Porém, muitas delas
estão à mercê de processos antrópicos, que acabam influenciando suas funções, que por sua vez
afetam a dinâmica hidrológica e fluxo do carbono na região, afetando assim a qualidade e o
volume de suas águas.
A compreensão do funcionamento hidrológico das turfeiras torna-se importante,
principalmente na relação entre precipitação, vazão e qualidade da água, uma vez que fornecem
informações uteis para tomada de decisão sobre o manejo desses ambientes. Variações
hidrológicas afetam a qualidade, a disponibilidade e a composição química da água, além de
influenciar os processos ecológicos e a estrutura biótica do ambiente aquático. Além disso, os
processos de trocas de nutrientes entre os ambientes aquáticos e terrestres são sensíveis às
interferências hidrossedimentométricas e erosivas, que afetam o transporte de partículas,
nutrientes e compostos químicos oriundos do solo, entre estes ambientes (CUNHA; CUNHA;
PINHEIRO, 2013; CUNHA, 2013).
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Perturbações em turfeiras intactas podem levar a uma maior variação do lençol
freático com consequente aumento da degradação, aumento dos fenômenos de erosão causados
pelo escoamento, alterações na qualidade da água e redução de vazão (EVANS;
WARBURTON, 2007; DANIELS et al., 2008; CAMPOS et al., 2011; FONSECA; SILVA;
SENNA, 2018).
A variação do lençol freático relaciona-se com a manutenção do estoque de carbono
e ainda está ligada à capacidade de retenção de água que regula a vazão dos cursos d’água
oriundos desses ecossistemas. Assim, o monitoramento de componentes do ciclo hidrológico
em turfeiras pode contribuir com o entendimento do seu funcionamento hídrico e na dinâmica
do armazenamento e fluxo de carbono, além de proporcionar maior compreensão dos principais
fatores que provocam impactos nesses ambientes.
O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento hidrológico e fluxo de carbono
em turfeiras tropicais de montanha e a influência da antropização nestes ecossistemas.
O presente trabalho é constituído de dois capítulos estruturados como artigos
científicos e formatados segundo o manual de normalização da instituição para apresentação de
trabalhos científicos. O primeiro capítulo foi intitulado “Relações entre parâmetros climáticos,
nível do lençol freático, vazão e qualidade da água em turfeiras tropicais de montanha”. Neste
capítulo foram avaliadas a amplitude de variação do lençol freático, a vazão e variáveis físicoquímicas relacionadas à qualidade da água e sua relação com parâmetros climáticos,
principalmente a precipitação em duas turfeiras tropicais de montanha das cabeceiras do Rio
Araçuaí - MG, situadas dentro (preservada) e fora (antropizada) de unidade de conservação de
proteção integral.
O segundo capítulo, denominado “Variação do lençol freático, armazenamento de
água e fluxo de carbono em turfeiras tropicais de montanha”, apresenta resultados do efeito da
antropização na variação do lençol freático, no armazenamento de água e no fluxo de carbono
em duas turfeiras tropicais de montanha das cabeceiras do Rio Araçuaí - MG, situadas dentro
(preservada) e fora (antropizada) de unidade de conservação de proteção integral. Neste
capítulo foram avaliados a variação do lençol freático e sua influência no armazenamento de
água, fluxo de carbono e vazão nas duas turfeiras estudadas, sendo que o diferencial entre elas
foi a antropização (queimadas e superpastejo).
Além do conhecimento sobre a hidrologia e fluxo de carbono, também se espera
que este estudo possa ser útil como fonte de informação para órgãos e programas nacionais e
internacionais relacionados à conservação de turfeiras, para a proteção desses ecossistemas
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únicos na Serra do Espinhaço Meridional, principalmente quando relacionados ao enfeito da
antropização na hidrologia e no estoque de carbono, uma vez que são importantes reservatórios
de água das principais bacias hidrográficas do Leste Brasileiro (Jequitinhonha, São Francisco e
Doce).
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RELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS CLIMÁTICOS, NÍVEL DO LENÇOL
FREÁTICO, VAZÃO E QUALIDADE DA ÁGUA EM DUAS TURFEIRAS TROPICAIS
DE MONTANHA
RESUMO
As turfeiras armazenam grandes quantidades de água, constituindo verdadeiros aquíferos, além
de serem importantes sumidouros de carbono. Cerca de 142 km2 de turfeiras foram mapeados
na Serra do Espinhaço Meridional – SdEM, estocando aproximadamente de 2,6 milhões de t de
C e armazenando aproximadamente 142 milhões de m3 de água. As flutuações do lençol freático
superficial são cruciais na dinâmica das turfeiras, uma vez que influenciam decisivamente o
acúmulo e decomposição da matéria orgânica. Estas flutuações influenciam a composição
química da água, o fluxo de CO2 para atmosfera e controlam a vazão e o fluxo de C nestas
águas. O entendimento dos fatores que levam a mudanças na dinâmica destes ecossistemas é
fundamental, pois constituem cabeceiras do rio Jequitinhonha e tributários e de afluentes dos
rios Doce e São Francisco. O objetivo do trabalho foi avaliar sazonalmente o efeito da
antropização no nível do lençol freático, na vazão e na qualidade das águas de duas turfeiras
tropicais de montanha das cabeceiras do Rio Araçuaí - MG, situadas dentro (preservada) e fora
(antropizada) de unidade de conservação de proteção integral. Foram instalados sete medidores
de nível em duas turfeiras situadas no Chapadão do Couto (MG), com intervalo de registro de
trinta minutos, sendo quatro em uma turfeira protegida pelo Parque Estadual do Rio Preto e três
em uma turfeira antropizada do alto curso do rio Araçuaí, utilizada para pastejo animal e que
sofre queimadas frequentes. Também foram coletadas, a cada dois meses, amostras de água em
três pontos em cada turfeira, nas quais foram analisados: Sólidos solúveis totais; Potencial de
oxidorredução; temperatura; pH; oxigênio dissolvido; condutividade elétrica; demanda química
de oxigênio; turbidez; cloro total; fósforo; potássio; ferro total; Alumínio; nitrato e amônia. No
exutório da área de recarga hídrica de cada turfeira foi medida a vazão, também a cada dois
meses. A influência do clima foi verificada com instalação de uma estação meteorológica para
registro de dados climáticos a cada hora. A análise fatorial/componente principal foi usada para
reduzir o número de variáveis e o método dos mínimos quadrados ponderados para obter os
principais processos influenciadores da qualidade da água em cada turfeira. Assim, foi possível
relacionar a precipitação com a vazão, a variação do lençol freático e os processos que
influenciam a qualidade da água em cada turfeira. O nível do lençol freático apresentou maior
amplitude de variação na turfeira antropizada, em relação a protegida. A vazão observada foi
mais elevada na turfeira antropizada e a vazão específica foi mais elevada na turfeira protegida.
Os principais fatores que afetam a qualidade de das águas da turfeira antropizada são a erosão
e decomposição da matéria orgânica e, da turfeira protegida, é a decomposição da matéria
orgânica. Para manter a qualidade de seus serviços ambientais, as turfeiras tropicais de
montanha devem ser preservadas e a preservação torna possível a recuperação de sua
capacidade de reter água.
Palavras chave: Ecossistemas úmidos, armazenamento de água, antropização, serviços
ambientais.
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RELATIONS BETWEEN PARAMETERS CLIMATE, WATER TABLE LEVEL,
FLOW AND WATER QUALITY IN TWO TROPICAL MOUNTAIN PEATLANDS
ABSTRACT
Peatlands store large amounts of water, constituting true aquifers, and are important carbon
sinks. About 142 km2 of peatlands were mapped in the Serra do Espinhaço Meridional - SdEM,
storing approximately 2.6 million tons of C and storing approximately 142 million m3 of water.
The water table oscillations are crucial in the dynamics of peatlands, since decisively influence
the accumulation and decomposition of organic matter. These oscillations affect the chemical
composition of water, CO2 and air flow to control the flow C and flow in these waters. The
understanding of the factors that lead to changes in the dynamics of these ecosystems is
fundamental, since they constitute headwaters of the Jequitinhonha river and tributaries and
tributaries of the rivers Doce and São Francisco. The aim of this work was to evaluate seasonally
the effect of anthropization on the level of the water table, flow and water quality of two tropical
mountain peatlands of the headwaters of the Araçuaí River - MG, located inside (preserved)
and outside (antropized) of integral protection conservation. Seven level meters were installed
in two bogs located in Chapadão do Couto (MG), with a record interval of thirty minutes, four
in a peatland protected by the State Park of Rio Preto and three in an anthropic peatland of the
high course of the river Araçuaí, used for animal grazing and suffering frequent burnings. Also,
water samples were collected every two months at three points in each peatland, in which: Total
soluble solids; oxidoreduction potential; temperature; pH; dissolved oxygen; electric
conductivity; chemical oxygen demand; turbidity; total chlorine; phosphor; potassium; total
iron; Aluminum; nitrate and ammonia. In the exutory of the area of water recharge of each
peatland was measured the flow, also every two months. The influence of the climate was
verified with the installation of a meteorological station to record climatic data every hour. The
factorial / principal component analysis was used to reduce the number of variables and the
weighted least squares method to obtain the main processes influencing water quality in each
peatland. Thus, it was possible to relate the precipitation flow rate, the variation of the water
table and processes that influence the quality of water in each peatland. The level of the water
table presented a greater amplitude of variation in the antropized peatland, in relation to
protected. The observed flow rate was higher in the antropized peatland and the specific flow
was higher in the protected peatland. The main factors that affect the quality of the waters of
the anthropic peatland are the erosion and decomposition of the organic matter and of the
protected peatland is the decomposition of the organic matter. To maintain the quality of its
environmental services, tropical mountain peatlands should be preserved and the preservation
makes it possible to recover its ability to retain water.
Keywords: wetlands, water storage, anthropization, environmental services.
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1 – INTRODUÇÃO
Turfeiras são ecossistemas formados pela acumulação de tecidos vegetais em
ambientes com condições anaeróbicas (MOORE, 1997; CAMPOS et al., 2011; CAMPOS;
SILVA; VIDAL-TORRADO, 2012; SILVA et al., 2013). Sua importância está relacionada aos
serviços ambientais por elas oferecidos: armazenamento de carbono (GORHAM, 1991;
CAMPOS, 2009; PAGE; RIELEY; BANKS, 2011), armazenamento de água (WÖSTEN et al.,
2006; CAMPOS et al., 2011; CAMPOS; SILVA; VIDAL-TORRADO, 2012) e reconstituição
paleoambiental (SCHELLEKENS et al., 2014; HORÁK-TERRA et al., 2015).
São ambientes de transição entre os ecossistemas terrestres e aquáticos e possuem
funções hidrológicas, ecológicas e biogeoquímicas essenciais (KRÜGER et al., 2015). Embora
as turfeiras cubram apenas 4,2% dos continentes, globalmente elas armazenam 10% de toda
água doce e 30% do carbono orgânico armazenado no solo (JOOSTEN; CLARKE, 2002;
JANFADA et al., 2006; YU, 2012). A maior parte das turfeiras estão em regiões boreais e
subárticas (75-80%) e apenas 10-15% nas regiões tropicais (LAPPALAINEN, 1996).
No Brasil, turfeiras ocupam uma área estimada de 54.730 km2 que corresponde a
0,6% do território nacional (JOOSTEN, 2010). Em Minas Gerais, as turfeiras também estão
presentes na porção norte da Serra do Espinhaço Meridional –SdEM. Em uma primeira
aproximação, 142 km2 de turfeiras foram mapeados nesta região, o que corresponde a 1,2% da
área total. Essas turfeiras estocam cerca de 2,6 milhões de toneladas de carbono e armazenam
aproximadamente 142 milhões de m3 de água (SILVA et al., 2013). Cada grama de turfa chega
a armazenar 17 g de água (CAMPOS et al., 2011).
Na SdEM, as turfeiras são colonizadas por vegetação de Campo Limpo Úmido e
Capões de Mata e aquelas situadas fora de unidades de conservação são utilizadas para criação
extensiva de gado, uma vez que contém umidade no período seco e são capazes de suportar
forrageiras nativas. As queimadas destes ecossistemas são estratégias de manejo utilizadas para
induzir o surgimento de brotações para alimentação do gado. Esta estratégia vem contribuindo
sistematicamente a degradação das turfeiras, reduzindo ao mesmo tempo sua capacidade de
estocar carbono e de armazenar água (THOMPSON; WADDINGTON, 2013b, 2013a;
WADDINGTON et al., 2015; BISPO et al., 2016).
O rio Araçuaí é o principal afluente do rio Jequitinhonha e estes são os dois únicos
cursos d’água perenes da região semiárida do nordeste de Minas Gerais. Suas cabeceiras estão
localizadas no Chapadão do Couto, em altitudes entre 1500 e 1600 metros e são formadas por
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turfeiras. As queimadas destes ecossistemas são frequentes contribuem decisivamente para
diminuição do volume e para a degradação da qualidade de suas águas (BISPO et al., 2016).
As flutuações do lençol freático são cruciais para manutenção das turfeiras
tropicais, uma vez que controlam os processos de acúmulo e decomposição da matéria orgânica.
Estas flutuações também influenciam a composição química da água, o fluxo de gás carbônico
(CO2) e metano (CH4) para atmosfera e controlam o aporte de carbono nas águas de turfeiras
(FREEMAN; LOCK; REYNOLDS, 1993; KETTRIDGE et al., 2015).
Diferentes fatores podem provocar redução do lençol freático em turfeiras, como a
evapotranspiração (MOORE; PYPKER; WADDINGTON, 2013); incêndios (KETTRIDGE et
al., 2015; LUKENBACH et al., 2015); drenagem (HOLDEN et al., 2011) e o regime de
precipitação pluviométrica (BATES; KUNDZEWICZ; IPCC, 2008). Reduções frequentes no
lençol em turfeiras intactas podem levar a uma maior degradação, aumento dos fenômenos de
erosão causados pelo escoamento, alterações na qualidade da água e redução de vazão
(EVANS; WARBURTON, 2007; DANIELS et al., 2008).
Estudos que relacionem os acontecimentos na bacia e a qualidade da água desses
ambientes são importantes. A compreensão dos impactos biofísicos na gestão de turfeiras pode
proporcionar uma base melhorada para a avaliação de serviços relacionados à qualidade da água
entregue por estes ecossistemas (MARTIN-ORTEGA et al., 2014).
Portanto, abordagens adequadas são necessárias para descrever as características da
variação da qualidade da água na rede de monitoramento e capturar as variâncias temporais e
espaciais dos parâmetros da qualidade da água e das variações do lençol freático nos sistemas
fluviais, principalmente em turfeiras que, assim como os rios, retém e drenam a água de bacias
hidrográficas.
Programas de monitoramento, em geral, envolvem coletas frequentes nos mesmos
pontos de amostragem e análises laboratoriais de grande número de variáveis, que resulta em
matriz de grandes dimensões e de difícil interpretação. Muitas vezes poucas variáveis contêm
informações relevantes e a maioria das variáveis não contribuem com a interpretação dos
resultados, em termos qualitativos. Os métodos de análise de dados multivariados são utilizados
quando se deseja promover a redução do número de variáveis com o mínimo de perda de
informação, logo podem reduzir custos laboratoriais, além de identificar possíveis fontes de
poluição (MINGOTI, 2005; GÓMEZ et al., 2013).
Várias pesquisas empregaram métodos estatisticos multivariados e modelos de
aprendizagem estatística, a fim de identificar melhor os fatores causais e descrever
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empiricamente padrões espaciais e temporais na qualidade da água. Os resultados podem ajudar
os orgãos ambientais locais no gerenciamento adequado da qualidade da água dentro da bacia
( BOYACIOGLU, 2005; COLETTI et al., 2010; KIM; SEO; CHOI, 2017).
Os métodos dos componentes principais e análise fatorial são muito utilizados
atualmente em estudos ambientais. Estes sintetizam as informações existentes em várias
variáveis originais em um grupo menor de fatores ou componentes, facilitando a extração de
informações que serão de grande relevância na avaliação da qualidade das águas e no manejo
da bacia (MINGOTI, 2005; ANDRADE et al., 2007). Ambos capturam o máximo possível da
variância de variáveis observadas a partir de combinações lineares de variáveis (DANCEY;
REIDY, 2006; TABACHNICK; FIDELL, 2013).
A partir da análise fatorial é possível a redução de variáveis a fatores que por
diversos critérios de exclusão e inclusão, podem conter apenas as variáveis mais importantes
para o ambiente analisado, além do conhecimento do peso de cada variável em cada fator. A
partir dos fatores e das melhores variáveis que os representam, pode-se obter um “índice-fator”
em cada época de coleta, de modo a se inferir qual processo influencia esse índice.
Dessa forma, o entendimento dos efeitos da antropização nos ecossistemas de
turfeiras tornam-se de fundamental importância, pois medidas mitigadoras podem ser tomadas
para evitar possíveis impactos na hidrologia e qualidade da água, já que estes ecossistemas são
de fundamental importância no abastecimento de água das principais bacias hidrográficas do
Leste Brasileiro (Rio Jequitinhonha, São Francisco e Doce).
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da antropização no nível do lençol
freático, na vazão e na qualidade das águas de duas turfeiras tropicais de montanha das
cabeceiras do Rio Araçuaí - MG, situadas dentro (preservada) e fora (antropizada) de unidade
de conservação de proteção integral.
2 - MATERIAIS E MÉTODOS
A Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí (BHRA) localiza-se entre os paralelos
16º40’S e 18º20’S e os meridianos 41º50’W e 43º 25’W, na região nordeste do Estado de Minas
Gerais e drena uma área de 16.280 km2 que abrange 23 municípios, dos quais. 10 utilizam as
águas do Rio Araçuaí para abastecimento humano (IGAM, 2018). Duas cabeceiras do alto curso
deste rio situam-se em turfeiras localizadas no Chapadão do Couto (MG), nos municípios de
Felício dos Santos e São Gonçalo do Rio Preto (FIG. 1).
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Figura 1 – Localização geográfica das microbacias estudadas, pontos de coleta de água, área
de recarga e piezômetros das turfeiras protegida e antropizada, nas cabeceiras do rio Araçuaí.

O rio Preto possui uma extensão aproximada de 70 km e abrange cerca de 2,5 % da
área da BHRA. Para preservar suas nascentes foi criado o Parque Estadual do Rio Preto (PERP)
que engloba esta e outras nascentes, em altitudes entre 1.400 a 1.600 metros (Silva, 2004). O
alto curso do Rio Araçuaí possui extensão aproximada de 75 km, encontra-se fora dos limites
do PERP e suas cabeceiras são utilizadas para o pastoreio de bovinos e equinos, estando sujeita
a outras intervenções antrópicas como queimadas periódicas.
Foram utilizadas duas áreas de recarga hídrica localizadas nas cabeceiras do rio
Araçuaí: uma no rio Preto, protegida e outra no rio Araçuaí, antropizada. A área de recarga
protegida abrange 36,59 ha e possui 9,81% de sua área ocupada pela turfeira protegida, situada
dentro do PERP. A área de recarga antropizada abrange 101,29 ha e possui 11,02% de sua área
ocupada pela turfeira antropizada, situada fora do PERP, constantemente afetada por queimadas
e pelo pisoteio animal (FIG. 2).
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Figura 2 – A: Visão geral da área de recarga antropizada, utilizada intensamente como
pastagem natural; B: Visão geral da microbacia do rio Preto, protegida pelo PERP; C: Área
atingida por queimada na turfeira antropizada; D: Vegetação sobre a turfeira protegida.

O clima da região é do tipo Cwb (mesotérmico) de acordo com a classificação de
Köppen, ocorrendo uma estação chuvosa e outra seca bem definidas e com temperatura média
dos 3 meses mais frios compreendidas entre 10 e 15 °C.
A litologia, que serve de arcabouço para as turfeiras, é, predominantemente,
quartzítica, com afloramentos de filitos e filitos hematíticos em locais específicos. Nas
depressões, onde há maior acúmulo de água, a condição de anaerobiose associada a vegetação
típica de Campo Limpo Úmido com esparsos capões de Floresta Estacional Semidecidual
favorecem a formação dos Organossolos, principal solo encontrado nas turfeiras (SILVA et al.,
2013; CAMPOS et al., 2010).
2.1 - Instalação de piezômetros e medidores de nível
Os locais de instalação dos piezômetros nas turfeiras foram escolhidos pela
profundidade da camada orgânica e pela posição na turfeira (centro, borda e canal). A
profundidade de instalação foi definida de modo que o piezômetro abarcasse a variação do
lençol. Os piezômetros consistem em tubos de alumínio com 8 cm de diâmetro, furados da base
até a altura de 50 cm e revestidos com tecido tule francês, para evitar entupimento (FIG. 3). Sua
base e seu topo foram tampados com tampa de PVC. A construção dos piezômetros foi adaptada
de Freitas e Schietti (2015).
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Figura 3 – Piezômetro e tecido usado para revestir os piezômetros de base perfurada, instalados
nas turfeiras.

Dentro dos piezômetros foram instalados medidores de nível, modelo U20L-01,
marca HOBO do tipo data loger, com resolução de 0,21 cm. Os medidores ficaram suspensos
de modo que não houvesse contato do medidor com a base do piezômetro (FIG. 4).
Figura 4 – Medidor de nível e sua instalação nos piezômetros.

Os piezômetros e medidores foram instalados na turfeira protegida no dia 25 de
agosto de 2016 e as medições se iniciaram no dia posterior. Na turfeira antropizada, a instalação
ocorreu no dia 22 de setembro de 2016 e as medições se iniciaram no dia posterior. Os últimos
registros de dados constantes neste trabalho foram obtidos em julho de 2018. O início do
registro de dados pelos medidores no dia posterior a instalação dos piezômetros foi justificada
pela baixa velocidade de preenchimento do piezômetro pelas águas das turfeiras. O intervalo
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de coleta de dados para cada medidor foi de 30 minutos em ambas as turfeiras. Foram instalados
4 medidores na turfeira protegida e 3 medidores na turfeira antropizada.
2.2 - Coleta, caracterização da água e medição de vazão
Em cada turfeira foram selecionados três pontos amostrais (FIG. 1), tendo em vista
a representatividade das áreas, facilidade de acesso aos locais e presença visual de fluxo d’água.
As amostragens foram do tipo simples (num único período do dia), com intervalo
aproximado de dois meses entre as amostragens, totalizando 11 coletas nas duas turfeiras nos
três pontos amostrais, sendo a primeira em setembro de 2016, fim do período seco, e a última
em julho de 2018, meados do período seco. As amostras foram transportadas em garrafas de
300 ml de polietileno, dentro de caixa térmica com gelo até o laboratório.
As variáveis analisadas foram: total de sólidos solúveis (TDS); potencial de
oxidorredução (ORP); temperatura; pH; oxigênio dissolvido (OD); condutividade elétrica (CE);
demanda química de oxigênio (DQO); turbidez; cloro total (Cl); fósforo (P); potássio (K); ferro
total (Fe total); alumínio (Al3+); nitrato (NO3-); amônia (NH3). As metodologias de análises
foram baseadas no “Standard Methods for Examination of Water and Wastewater” (APHA;
AWWA, 2005). A temperatura, pH, OD, CE, ORP e TDS foram medidos “in loco” com uma
sonda multiparâmetro Horiba, modelo U-51.
Os fluxos de saída de água por escoamento (vazões), foram mensurados a partir do
produto entre a velocidade do fluxo, quantificada por micro molinete fluviométrico, e área de
secção transversal do canal de saída (ISO 478, 2007). O intervalo de amostragem também foi
de aproximadamente dois meses.
2.3 - Variáveis climáticas
Em 12 de julho de 2016 foi instalada no PERP, (Longitude: -18.22°; Latitude: -43.33°;
1573 m de altitude), uma estação meteorológica modelo U30-NRC, marca HOBO para registro
das variáveis climáticas. A estação é equipada com sensores inteligentes para registro de
precipitação (mm); temperatura (°C); umidade relativa (%); radiação solar (W m-2); velocidade
do vento (m s-1); velocidade da rajada de vento (m s-1) (FIG. 5).
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Figura 5 – Estação meteorológica instalada com sensores para coleta de dados climáticos.

Para importação dos dados do registrador HOBO U30 NRC, foi usado o software
próprio, o HOBOWare® Pro versão 3.0, que permite, além da leitura dos dados, configurar os
sensores com intervalos de coleta definido, que para o estudo foi de 1 hora. O software ainda
permite outros cálculos através de assistentes específicos, os quais permitiram a obtenção do
ponto de orvalho (°C), outra variável climática usada.
Para os dados da cidade de Diamantina-MG foi usado os dados fornecidos pelo
INMET (2018) de estação automática Diamantina-A537, (Latitude: -18.23º Longitude: -43.65º;
1359 m de altitude) durante o período do estudo.
2.4 - Análises estatísticas
Os dados das variáveis físico-químicas da água foram submetidos a análise
fatorial/componentes principais (AF/ACP), com uso do software RStudio versão 1.1.456
(RStudio Team, 2016). Para isto, TDS; ORP; temperatura; pH; OD; CE; DQO; turbidez; Cl
total; P; K; Fe total; Al3+; NO3-; NH3, foram padronizados em escores padrão (escala z), ou seja,
subtraídos da média e divididos pelo desvio-padrão, para minimizar a interferência da escala.
O passo seguinte para AF/ACP foi utilizar as variáveis padronizadas em cada
turfeira para verificar a adequação das variáveis à análise e a viabilidade do uso da AF/ACP.
Quanto à adequação da amostra, ou seja, inclusão ou exclusão da variável para a próxima etapa,
foi usado o teste de adequação da amostra (MSA) e o teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO). Os
dois testes são semelhantes, vão inferir sobre a adequação da amostra a compor fatores, porém
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o MSA avalia de forma individual cada variável, enquanto que o KMO avalia a matriz de
correlação entre as variáveis selecionadas pelo MSA. Tanto para a matriz de correlação (KMO)
quanto para cada variável individual (MSA), valores maiores do que 0,5 indicam que o método
pode ser adequado (HAIR et al., 2013).
Após a verificação das variáveis a comporem fatores e a adequação dessas variáveis
aos fatores, foi feito o teste de esfericidade de Bartelett (BTS), para testar a hipótese de que as
variáveis não sejam correlacionadas na população. A hipótese básica diz que a matriz de
correlação da população é uma matriz identidade a qual indica que o modelo fatorial é
inapropriado. Com isso, a estatística BTS deve ser estatisticamente significante (p < 0,05), para
que a AF/ACP possa ser continuada (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010; HAIR et
al., 2013).
Com os critérios acima atendidos, foi usada a análise de componentes principais
(ACP) para extração dos fatores (PALLANT, 2007). O número de fatores a serem extraídos foi
determinado usando o critério de Kaiser (a regra do autovalor), que sugere que devem ser
extraídos apenas os fatores com valor de autovalor acima de um. Quando o fator apresenta baixo
autovalor, ele está contribuindo pouco para explicar a variância nas variáveis originais.
Também foi usado o método Scree test como auxiliar na escolha dos fatores, pois o critério de
Kaiser funciona melhor quando são utilizadas entre 20 e 50 variáveis (TABACHNICK;
FIDELL, 2013).
Pelo método Scree test foi analisado graficamente a dispersão do número de fatores
até que a curva da variância individual de cada fator se tornasse horizontal ou sofresse uma
queda abrupta. Em ambas as situações, isso indica que muita variância foi perdida e, por isso,
deve-se parar de extrair fatores (CATTELL, 1978).
Após fatores serem extraídos pelo ACP e verificada a adequação do número de
fatores extraídos (Critério de Kaiser e método de Scree test), foi aplicado aos fatores um método
de rotação ortogonal Varimax. Este método permite a concentração de cargas para poucas
variáveis em cada fator, enquanto que as demais cargas ficarão próximas de zero (COOLEY;
LOHNES, 1971). Assim, foi possível a identificação das variáveis mais importantes em cada
fator, sendo possível nomear os fatores com processos relacionados a estas variáveis.
Por fim, foi usado método dos mínimos quadrados ponderados (Método de Bartlett)
para construção de índices, para cada processo identificado pelos fatores. Para isto, estimou-se
os valores de cada fator para cada variável. Estes valores são denominados escores fatoriais. O
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método Método de Bartlett utiliza a matriz de cargas fatoriais () e a matriz diagonal das
variâncias únicas (), segundo a equação 1.
F = (' -1)-1' -1X

(1)

Assim, a AF/ACP permite reduzir o número de variáveis quando usados os testes
de adequação da amostra e outra redução é obtida quando se tem a transformação das variáveis
selecionadas em fatores.
Com isto, baseado nas variáveis selecionadas, foi possível identificar os principais
processos ocorrentes e inferir sobre sua influência no estado de conservação das turfeiras
estudadas e quais as épocas propicias a ocorrerem.
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 – Precipitação
A umidade relativa mais elevada (FIG. 6) e a temperatura mínima mais próxima do
ponto de orvalho no PERP (FIG. 7) favorecem a ocorrência de neblina e orvalho, que
contribuem para a precipitação. Em altitudes acima de 1200 m, a quantidade de neblina
contribui de forma igualitária com a chuva em sua contribuição hídrica anual, o que não se
verifica em altitudes até 800 m, onde somente 14% da entrada total de água é devida a neblina
(ZIMMERMANN; ZIMMERMANN, 2002).
A área de estudo apresentou maiores volumes de chuva no período analisado o
(2639,7 mm), em relação a Diamantina-MG (2295,0 mm). Para os dois locais, o período
chuvoso vai de novembro a março e o período com menores volumes de chuva ocorre de maio
a setembro (FIG. 8). Também foram observadas para o PERP menores valores de temperatura
média, máxima e mínima (FIG. 7). Assim, o Chapadão do Couto, onde se situam as turfeiras
estudadas, constitui-se uma região mais úmida que Diamantina-MG.
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Figura 6 – Umidade relativa do ar média mensal observada para Diamantina – MG e Parque
Estadual do Rio Preto (PERP), de julho de 2016 a julho de 2018.

Figura 7 – Temperatura média, máxima, mínima e ponto de orvalho observados mensalmente
em Diamantina – MG (A) e no Parque Estadual do Rio Preto (PERP) (B), de julho de 2016 a
julho de 2018.
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Figura 8 – Precipitação mensal observada no Parque Estatual do Rio Preto (PERP) e em
Diamantina-MG, de julho de 2016 a julho de 2018.

3.2 – Amplitude do lençol freático
O nível do lençol apresenta comportamento diferenciado dentro e entre as turfeiras.
Essa variação é influenciada principalmente pela precipitação pluviométrica e pela
antropização. O nível de referência considerado (nível 0) foi aquele observado no primeiro dia
da medição (26/08/2016 para a turfeira protegida e 23/09/2016 para a turfeira antropizada).
Para turfeira protegida, o piezômetro 1 apresentou maior amplitude média de
variação mensal do lençol no período analisado, com 0,307 m, seguido pelo piezômetro 2, com
0,170 m de variação. Menores amplitudes de variação foram observadas nos piezômetros 3,
com 0,151 m e no 4, com 0,097 m. Esta diferença está relacionada com a cota de localização
dos piezômetros na turfeira. A amplitude média de variação mensal do lençol reduz com a
diminuição da cota, ou seja, próximo ao canal de drenagem o lençol freático tende a ser mais
estável em relação a variações no nível (TAB. 2 e FIG. 9).
A maior amplitude máxima de variação do lençol freático no período analisado foi
observada no piezômetro 1 (0,632 m) e a menor foi observada no piezômetro 3 (0,395 m). Esta
diferença também está relacionada com a cota, pois a maior variação ocorre na cota mais alta.
A exceção é o piezômetro 4, que apresenta variação intermediária (0,561 m), mas está instalado
na cota mais baixa. Esta discrepância está relacionada com a posição de instalação deste
piezômetro na turfeira, bem próximo ao canal (TAB. 1 e FIG. 9). A maior velocidade do fluxo
d’água próximo ao canal influencia a amplitude de variação do lençol.
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Tabela 1 – Localização, altitude, posição, profundidade do local e de instalação do piezômetro,
amplitude média mensal e amplitude máxima de variação do lençol freático na turfeira
protegida.
Piezômetro

Prof. do
Prof. do
Ampl.
Ampl. Med.
Altitude
piezômetro
local
Max.
-------------------------------------m----------------------------------

Posição

1

1,31

3,99

0,307

0,632

1601

Centro

2

1,65

1,88

0,170

0,466

1598

Borda

3

1,27

1,40

0,151

0,395

1594

Centro

4

0,63

1,47

0,097

0,561

1589

Canal

Coordenadas
(UTM)
23 k 0677725 S
7982964 W
23 k 0677664 S
7983072 W
23 k 0677590 S
7983118 W
23 k 0677497 S
7983216 W

Figura 9 – Nível médio mensal do lençol freático nos quatro piezômetros da turfeira protegida.

Para turfeira antropizada, o piezômetro 3 apresentou a maior amplitude média de
variação mensal do lençol no período analisado (0,358 m), seguido pelo piezômetro 2 (0,257
m) e pelo piezômetro 1 (0,230 m) (TAB. 2). Esta diferença está relacionada com a cota de
localização dos piezômetros na turfeira. A amplitude média de variação mensal do lençol
aumenta com a diminuição da cota (TAB. 2 e FIG. 10), comportamento inverso ao apresentado
na turfeira protegida.
A maior amplitude máxima de variação do lençol freático no período analisado foi
observada no piezômetro 3 (0,858 m) e a menor foi observada no piezômetro 1 (0,399 m). Esta
diferença também está relacionada com a cota, pois a maior variação ocorre na menor cota
(TAB. 2 e FIG. 10), comportamento inverso ao apresentado na turfeira protegida.
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Tabela 2 – Localização, altitude, posição, profundidade do local e de instalação do piezômetro,
amplitude média mensal e amplitude máxima de variação do lençol freático na turfeira
antropizada.
Piezômetro

Prof. do
Prof. do
Ampl.
Ampl.
Altitude
piezômetro
local
Med.
Max.
--------------------------------m----------------------------

Posição

1

1,84

3,48

0,230

0,399

1586

Centro

2

1,28

1,74

0,257

0,505

1584

Centro/
Canal

3

1,13

2,11

0,358

0,858

1582

Centro

Coordenadas
(UTM)
23 k 0678741 S 7982410
W
23 k 0678791 S
7982472 W
23 k 0678841 S
7982488 W

Figura 10 – Nível médio mensal do lençol freático nos quatro piezômetros da turfeira
antropizada.

O comportamento inverso apresentado pela turfeira antropizada em relação à
protegida está relacionado com a localização. A turfeira protegida, situada dentro de unidade
de conservação (PERP), apresenta maior amplitude de variação nas cotas mais altas pois o
rebaixamento do lençol se dá de maneira mais uniforme, uma vez que a principal influência
seria a ação da gravidade. Além disto, a maior amplitude máxima de variação verificada no
período analisado foi de 0,237 m (Piezômetro 1 – Piezômetro 3).
A turfeira antropizada, situada fora da unidade de conservação, apresenta maior
amplitude de variação do lençol freático nas cotas mais baixas e a maior amplitude máxima de
variação verificada no período analisado foi de 0,459 m (Piezômetro 3 – Piezômetro 1). Os
dados permitem inferir que a turfeira antropizada está perdendo sua capacidade de retenção de
água, uma vez que a maior variação do lençol na cota mais baixa evidencia que menos água
está sendo retida ao longo da turfeira. A antropização, levada a cabo por queimadas frequentes
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(FIG. 2), pastejo contínuo e pisoteio animal acentuam a intensidade dos processos erosivos na
área de recarga hídrica e provocam o assoreamento da turfeira.
Além disto, as queimadas levam ao surgimento de camadas impermeáveis e
hidrofóbicas na superfície da turfeira, diminuindo drasticamente a capacidade de reter água e
acentuando a evapotranspiração.
Camadas com repelência foram observadas em solos orgânicos pós-incêndio no
Alasca, sugerindo o desenvolvimento de uma camada repelente de água na turfa próxima à
superfície pós-fogo (BEATTY; SMITH, 2013; O’DONNELL et al., 2009). Essa camada
repelente não está limitada apenas à superfície. Durante o incêndio, substâncias orgânicas
voláteis podem descer pelo perfil do solo, onde as temperaturas são mais baixas, se condensado
e se aglutinando nas partículas do solo, criando camadas repelentes à água mais profundas no
perfil (DEBANO, 2000a).
Os Organossolos também se tornam repelentes a água após a secagem, uma vez que
a evaporação da água é intensificada pelas temperaturas extremas dos incêndios ou pelas
condições hidrológicas modificadas após a perturbação (FIG. 11). Esta repelência persiste nos
solos por um período de meses a anos (DEBANO, 2000a; DEKKER; RITSEMA; OOSTINDIE,
2000; THOMPSON; BENSCOTER; WADDINGTON, 2014).
Figura 11 – Superfície seca em turfeiras após incêndio.

A manutenção da vegetação na superfície permitiu às turfeiras persistirem por
milênios. O elevado armazenamento específico (Sy) da turfa (a adição de água necessária para
induzir um aumento de uma unidade na posição do lençol freático) limita as flutuações na
posição do lençol freático, mantendo condições quase saturadas. Além disto, a umidade na
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superfície a protege contra incêndios, com exceção dos mais intensos. Assim, o estoque de
carbono da turfa fica protegido da combustão profunda e o restabelecimento das funções deste
ecossistema é relativamente rápido, promovendo o retorno a um armazenamento líquido de
carbono após anos da ocorrência do incêndio (WIEDER et al., 2009; THOMPSON;
WADDINGTON, 2013a; WADDINGTON et al., 2015a).
O processo de degradação de turfeiras tem início com incêndios de baixa
frequência. Com o aumento da perturbação pelo fogo, ocorre drenagem e declínio nos estoques
de carbono da turfa. Após repetidos ciclos de fogo de alta frequência, os estoques de turfa são
perdidos para a atmosfera e a paisagem é modificada para um solo mineral com baixa
capacidade de retenção de água (KETTRIDGE et al., 2015).
Os danos causados por incêndios atingem não só a área de turfeira, mas também a
área de recarga hídrica. A remoção da vegetação na área de recarga, aliada à elevada
susceptibilidade a erosão de seus solos (Neossolos e Cambissolos), intensifica o carreamento
de partículas do solo para a turfeira, mesmo em chuvas de média intensidade, provocando seu
assoreamento (FIG. 12).
Figura 12 – Erosão na área de recarga hídrica do Rio Araçuaí e material depositado ao longo
da turfeira antropizada.

A degradação da turfeira antropizada, provocada principalmente pela combinação
de superpastejo, incêndios, erosão e assoreamento, está reduzindo a capacidade de retenção de
água e a matéria orgânica que foi sendo ali depositada por milênios (BISPO et al., 2016) e que
está se perdendo para a atmosfera na forma de CO2 (PULLENS et al., 2016). Estas perdas estão
reduzindo a capacidade de retenção de água deste ecossistema, o que pode levar, no médio
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prazo, a interrupção do fluxo de água no alto curso do rio Araçuaí, nos meses mais secos do
ano.
3.3 – Vazão
A vazão do fluxo d´agua a jusante da turfeira é influenciada pelo regime de chuvas
na área de estudo. A vazão observada para turfeira antropizada, que tem a área de recarga
hídrica três vezes maior, foi sempre superior a vazão observada para turfeira protegida. Porém,
quando a área de recarga é levada em consideração (vazão específica), nota-se que a vazão da
turfeira antropizada é inferior à vazão da turfeira protegida (FIG. 14).
A vazão observada no ano de 2016 foi mais elevada para as duas turfeiras,
diminuindo no ano de 2017. Em 2018, permaneceu baixa na turfeira protegida, mas se elevou
na turfeira antropizada (FIG. 14).
No ano de 2014, a precipitação anual foi muito menor que a média histórica da
região (FIG. 13). A vazão de turfeiras é dominada por eventos individuais de chuvas e,
consequentemente, é influenciada pelo padrão de chuvas anuais. Assim, anos com menores
pluviosidades induzem rebaixamento do lençol freático, o que influência a capacidade de
armazenamento da turfeira, que é reduzido, levando a maiores vazões em períodos pós anos
com baixa pluviosidade (EVANS; WARBURTON, 2007).
As duas turfeiras foram afetadas por anos de baixa pluviosidade, que reduziram o
nível do lençol freático. Porém, este efeito foi mais acentuado na turfeira antropizada, uma vez
após picos de chuva de alta intensidade, a vazão se elevou drasticamente (FIG. 14). A turfeira
protegida foi menos afetada pelo ano de baixa precipitação e sua capacidade de retenção foi
restabelecida no ano de 2017, sendo o efeito espoja (GORHAM, 1991; CAMPOS; SILVA;
VIDAL-TORRADO, 2012) evidenciado com a constância na vazão da turfeira. Assim, maior
irregularidade da vazão observada na turfeira antropizada (FIG. 14) pode estar relacionada com
a antropização.
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Figura 13 – Precipitação total e média histórica em Diamantina-MG.

*Precipitação acumulada até julho.

Figura 14 – Precipitação diária, vazão observada (A) e vazão específica (B) nas turfeiras
Protegida e Antropizada.
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3.4 – Processos que influenciam a qualidade da água
3.4.1 – Variáveis e fatores selecionados
A qualidade da água das turfeiras protegida e antropizada foi determinada por meio
da quantificação de 15 variáveis físico-químicas. Os valores médios e mediana são bastante
próximos entre as turfeiras, a exceção são as variáveis temperatura, OD, NO3-, Fe Total,
turbidez e DQO. A temperatura foi mais elevada na turfeira antropizada indicando a incidência
direta do sol na água, pois em sua superfície a vegetação é menos densa devido a ocorrência de
incêndios. O aumento da temperatura da água leva a maior decomposição da matéria orgânica
e plantas, isso pode ser observado pelo maior valor médio de DQO e menor valor médio de OD.
A redução da cobertura vegetal também propiciou o arraste de material rico em ferro para a
turfeira, o que elevou os teores de Fe total na água (TAB. 3).
Na turfeira protegida os valores médios de turbidez foram mais elevados em relação
à turfeira protegida, isso pode estar relacionado com a movimentação da água no momento da
coleta e a presença de ferro na água. Os valores de OD também foram superiores, isto ocorreu
principalmente pela menor decomposição da matéria orgânica, devido a menor temperatura da
água (TAB. 3).
Tabela 3 – Média, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação (CV) das variáveis físicoquímicas analisadas nas águas das turfeiras protegida e antropizada.
Turfeira
Variável
Temperatura (°C)
ORP (mV)
pH
CE (mS cm-1)
OD (mg L-1)
TDS (g L-1)
Cloro total (mg L-1)
NO3- (mg L-1)
P (mg L-1)
K (mg L-1)
NH3 (mg L-1)
Al3+ (mg L-1)
Fe Total (µg L-1)
Turbidez (NTU)
DQO (mg de O)

Protegida
Desvio
Média Mediana
Padrão
16,27
16,89
1,55
314,1
288,00
101,14
2
4,68
4,70
0,33
0,012
0,008
0,016
4,65
4,49
1,58
0,006
0,005
0,005
0,06
0,05
0,07
8,08
0,88
16,87
0,23
0,10
0,31
1,29
1,50
0,28
0,37
0,28
0,28
0,03
0,02
0,02
80,45
64,00
55,12
1,28
0,86
1,24
10,98
8,65
6,72

CV (%)

Média

9,55

18,64

Antropizada
Median
Desvio
a
Padrão
18,71
2,14

32,20

313,88

301,00

101,01

32,18

6,95
133,35
33,91
86,85
107,88
208,84
133,61
21,77
74,26
65,09
68,52
97,20
61,18

4,70
0,010
4,17
0,005
0,05
13,24
0,22
1,35
0,34
0,03
95,90
0,80
12,60

4,68
0,009
4,22
0,005
0,04
2,21
0,10
1,50
0,29
0,03
60,00
0,74
11,92

0,38
0,003
1,09
0,002
0,05
26,06
0,35
0,23
0,15
0,02
89,70
0,33
5,29

8,07
30,44
26,00
35,15
105,13
196,74
156,91
17,30
43,34
56,56
93,53
41,22
41,98

CV
(%)
11,47
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Utilizando o teste de medida de adequação da amostra (MSA), foi possível
selecionar as variáveis mais importantes em cada área, sendo 6 variáveis para a turfeira
protegida (pH, P, NH3, Al3+, turbidez e DQO) e 6 variáveis para a turfeira antropizada (NH3,
Al3+, DQO, CE, ORP e Fe total) (TAB. 5).
Tabela 4 – Valores do teste de adequação (MSA) da amostra para as turfeiras protegida e
antropizada.
Variáveis

Turfeira Protegida
pH
0,70
P
0,72
NH3
0,60
Al3+
0,61
Turbidez
0,66
DQO
0,76
CE
ORP
Fe Total

MAS
Turfeira Antropizada
0,60
0,58
0,65
0,52
0,65
0,54

A partir das variáveis selecionadas, procedeu-se a análise fatorial, com extração e
rotação dos fatores obtidos. As medidas descritivas obtidas pela AF/ACP para variáveis físicoquímicas das águas da turfeira protegida e turfeira antropizada estão apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5 – Medidas descritivas do modelo empregado na extração de fatores para as turfeiras
protegida e antropizada.
Fatores
Medida descritiva
Autovalor
Variância (%)
Variância Acumulada (%)

Turfeira Protegida
F1
2,15
0,36
0,36

F2
1,46
0,24
0,60

Turfeira Antropizada
F3
1,23
0,20
0,81

F1
1,67
0,28
0,28

F2
1,45
0,24
0,52

KMO

0,81

0,60

BTS

0,00

0,01

F3
1,29
0,22
0,74

Para examinar a adequação das variáveis à AF/ACP, os testes de Kaiser-MeyerOlkin (KMO) e Bartlett (BTS) foram realizados. O valor de KMO deve ser maior que 0,5 e o
BTS deve ser significativo (p < 0,05), caso contrário, o conjunto de dados não é apropriado
(GYAWALI; YUANGYAI; MONPRAPUSSON, 2012). Neste estudo, o KMO para as duas
áreas foi adequado e o BTS apresentou-se significativo, o que tornou a análise confiável. Com
a ACP, foi possível extrair os fatores para cada área de estudo. Para a turfeira protegida, a
proporção de variância explicada pelos três fatores extraídos foi de 81% e para a turfeira
antropizada, foi de 74% (TAB. 5).
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Para turfeira protegida, verifica-se que o primeiro fator (F1), o segundo (F2) e o
terceiro (F3) explicaram, respectivamente, 36%, 24% e 20% da variância total. Na turfeira
antropizada, o primeiro fator (F1), o segundo (F2) e o terceiro (F3) explicaram,
respectivamente, 28%, 24% e 22% da variância total (TAB. 5).
Em cada fator extraído constatou-se uma ou mais variáveis importantes, a partir da
avaliação de seu peso (loading). Os pesos, expressam a relação entre fatores e variáveis para os
locais de estudo (TAB. 6). Os valores elevados dos pesos fatoriais, indicam as variáveis mais
relevantes em cada fator (LIU; LIN; KUO, 2003), como pode ser observado nas Figura 15.
Tabela 6 – Peso para as variáveis em cada fator para as turfeiras protegida e antropizada,
transformados pela rotação Varimax.
Pesos
Variáveis

Turfeira Protegida

Turfeira Antropizada

pH
P

F1
0,04
-0,13

F2
0,75
-0,89

F3
0,35
0,01

F1
-

F2
-

F3
-

NH3

0,92

0,04

0,08

0,65

0,56

0,21

3+

0,07
0,74
0,86
-

0,16
0,25
0,06
-

0,94
0,46
-0,07
-

0,22

-0,77

-0,17

0,39
-0,14
-0,53
0,87

0,70
0,21
0,09
-0,02

-0,05
0,86
-0,69
-0,04

Al
Turbidez
DQO
CE
ORP
Fe Total

Figura 15 –Pesos das variáveis em cada fator, para turfeira protegida (A) e antropizada (B).
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Outra medida importante analisada foi a comunalidade, pois representa a proporção
da variância para cada variável incluída na análise que é explicada pelos fatores extraídos. Para
que a análise apresente resultados confiáveis, o valor das comunalidades deve exceder 0,60 para
maioria das variáveis (HAIR et al., 2013), o que foi observado para todas as variáveis
selecionadas nas duas turfeiras (TAB. 7).
Tabela 7 – Comunalidades observadas para as variáveis explicadas pelos fatores.
Variáveis
pH
P
NH3
Al3+
Turbidez
DQO
CE
ORP
Fe Total

Comunalidades
Turfeira
Turfeira
Protegida
Antropizada
0,69
0,81
0,85
0,77
0,92
0,67
0,81
0,74
0,65
0,80
0,76
0,76

Para turfeira protegida as variáveis mais importantes em F1 foram NH3, turbidez e
DQO. Portanto, este fator expressa principalmente a decomposição de plantas frescas e matéria
orgânica, com liberação de substâncias húmicas na água, que por sua vez influenciam a
turbidez. Desta forma o F1 foi denominado “Decomposição”.
O segundo fator (F2) recebeu contribuição significante das variáveis pH e P. A
disponibilidade do fósforo é influenciada pelas variações do pH da água e também pelas
condições que se manifestam por ocorrência de processos de estratificação térmica, oxigênio
dissolvido, sedimentação, decomposição, difusão, assimilação vegetal e microrganismos
aquáticos (fitoplâncton) (OLILA; REDDY, 1997). Este fator foi denominado “Fósforo”.
O terceiro fator (F3) foi representado apenas pelo Al3+, com valor significante. A
solubilidade do alumínio é influenciada pelas variações do pH da água. No entanto, os ácidos
orgânicos (substâncias húmicas – ácidos fúlvicos e húmicos) formam complexos com o
alumínio (ALBERTI et al., 2005; OTHMAN; ABDULLAH; AZIZ, 2010), diminuindo seu teor
nas águas. Assim, o F3 foi denominado “Complexação”.
Para turfeira antropizada, as variáveis mais importantes em F1 foram NH3 e Fe
Total. O NH3 relaciona-se com a decomposição de plantas e o Fe total estaria relacionado com
processos erosivos que ocorrem na bacia, pelo arraste de material até a turfeira (LIMA et al.,
2009; VANZELA; HERNANDEZ; FRANCO, 2010). Este fator foi denominado de
“Decomposição/erosão”.
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O F2 foi representado pelas variáveis Al3+ e DQO. Isto pode indicar a contribuição
de fluxos hidrológicos, fatores relacionados com a interação solo-água e a composição e
estrutura geológica do local, que transporta alumínio até o curso d’água (IMRAY, 1996). A
DQO é representada por substâncias húmicas presentes na água, produzidas pela humificação
das camadas mais profundas. A presença de substâncias húmicas na água leva a complexação
do alumínio. Este fator foi denominado de “Substâncias húmicas/complexação”.
O F3 foi representado por CE e ORP, como variáveis mais importantes. A CE
relaciona-se principalmente com o processo natural de intemperismo de minerais primários
presentes no solo (BRODNJAK-VONČINA et al., 2002) e que são transportados até os cursos
de água. O ORP está relacionado com reações de oxidação e redução que ocorrem na água e é
usado para avaliar a disponibilidade de elétrons nas reações de oxirredução. Os principais
elementos químicos que tem participação em reações redox são o carbono, nitrogênio, oxigênio,
enxofre, ferro e manganês (JARDIM, 2014). Este fator foi denominado de “Redox”.
A turfeira protegida foi influenciada principalmente por processos relacionados à
decomposição, dinâmica de transporte e complexação do alumínio e disponibilidade de fósforo.
A turfeira antropizada foi influenciada por processos relacionados à decomposição de plantas
frescas e humificação da matéria orgânica e processos relacionados ao escoamento superficial
com transporte de material em solução e em suspensão para a turfeira.
3.4.2 – Principais processos que influenciam a qualidade da água das turfeiras e sua
sazonalidade
Com o método dos mínimos quadrados ponderados (Método de Bartlett) foi possível
obter escores fatoriais para as variáveis em cada fator comum extraído (TAB. 8).
Tabela 8 – Escores fatoriais observados para as variáveis nas turfeiras protegida e antropizada.
Escore fatorial
Variáveis

Turfeira Protegida

Turfeira Antropizada

pH
P

F1
-0,065
0,050

F2
0,378
-0,828

F3
0,009
0,212

F1
-

F2
-

F3
-

NH3

0,571

-0,126

-0,059

0,329

0,412

-0,014

3+

Al

-0,149

-0,142

0,997

0,211

-0,549

0,005

Turbidez
DQO
CE
ORP
Fe Total

0,301
0,316
-

0,038
-0,029
-

0,121
-0,090
-

0,099
-0,248
-0,302
0,582

0,431
0,064
0,318
-0,158

-0,149
0,754
-0,498
-0,106
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A partir dos escores fatoriais, foi possível obter um índice para os processos
representados pelos fatores, quer sejam Decomposição, Fósforo e Complexação para a turfeira
protegida e Decomposição/Erosão, Substâncias Húmicas/Complexação e Redox para a turfeira
antropizada. Assim, pode-se buscar entendimento sobre as épocas de ocorrência dos processos
e o que os torna propensos a ocorrer. Os processos são influenciados pela precipitação, que
controla a variação do lençol freático ao longo da turfeira.
3.4.2.1 – Turfeira Protegida
A decomposição está relacionada com a variação do lençol freático, sendo que
pequenas variações (FIG. 16) aumentam a disponibilidade de oxigênio na superfície da turfeira,
proporcionando aumento da decomposição de plantas e matéria orgânica próximas à superfície
(MOORE et al., 2002). Na medida que o lençol é rebaixado, com redução do volume de chuvas,
a umidade na superfície diminui drasticamente e a decomposição é reduzida. Com o retorno do
período chuvoso o lençol se eleva, reduzindo a disponibilidade de oxigênio e resultando em
baixa decomposição.
Produtos da decomposição da matéria orgânica como NH3 e substâncias húmicas
influenciam o comportamento do Al, que é transportado pelo defluxo superficial até as turfeiras.
Pode-se notar picos de decomposição relacionados a liberação de NH3 e substâncias húmicas
(aumento de DQO), no início do período seco, onde oscilações do lençol se tornam frequentes
(FIG. 16). Com a intensificação do período seco, a umidade e o oxigênio das camadas
superficiais diminuem. Assim, os produtos complexantes (substâncias húmicas) e o NH3 são
reduzidos e o índice do processo de complexação aumenta (Anexo), mas sempre em um
patamar inferior aos índices do processo de decomposição. Nas épocas chuvosas, os índices do
processo de complexação são superiores aos do processo de decomposição (Anexo), uma vez
que a redução das taxas de decomposição da matéria orgânica diminui drasticamente a liberação
de complexantes e NH3 (FIG. 16).
Assim como o Al3+, o P é transportado até a turfeira pelo defluxo superficial e pela
água infiltrada e é assimilado pelas plantas e organismos aquáticos, que dependem das
condições de temperatura e pH da água (ESTEVES, 2011).
Na água, o P pode estar sob diferentes espécies iônicas em função do pH do meio:
H3PO4, H2PO4-, HPO42- e PO43-. Como em águas continentais a faixa de pH mais frequente
situa-se entre 5 e 8, as formas iônicas predominantes são H2PO4- e HPO42-. Em regiões tropicais,
devido a temperaturas mais elevadas da água, o metabolismo dos organismos aumenta
consideravelmente, fazendo com que o P seja rapidamente assimilado e incorporado na sua
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biomassa. Esse é um dos principais motivos pelo qual, nessas águas, a concentração de P é
baixa (ESTEVES, 2011).
Esse processo pode estar ocorrendo na turfeira protegida, onde a liberação de ácidos
orgânicos torna a água mais ácida, o que reduz a disponibilidade do P na água, assim observase na maioria das vezes o índice “Fosforo” abaixo do índice “Decomposição”. Também se
observa uma queda drástica no índice “Fósforo” nos pontos 1 e 3. Como o escore de P, NH3 e
Al3+ são negativos, ocorre um aumento na concentração de P na água, além de NH3, devido à
decomposição e de Al3+ pelo transporte em solução a partir da área de recarga. Este aumento
nas concentrações de P, NH3 e Al3+ foi associado ao rebaixamento do lençol freático, que
intensifica a decomposição de plantas frescas e liberação de P e NH3 e efeito de concentração,
que é o caso do Al3+ (FIG.16).
Todos esses processos ocorrem nos 3 pontos avaliados da turfeira protegida, porém
com intensidades distintas (FIG. 16). Estas diferenças podem estar relacionadas, dentre outras,
com a profundidade da turfeira no ponto de coleta e com o padrão de circulação da água em
cada ponto.
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Figura 16 – Índices dos processos de decomposição, complexação e fósforo nos pontos de
coleta de água na turfeira protegida (A), nível médio do lençol freático nos piezômetros 1, 2 e
4 e precipitação diária (B).

3.4.2.2 – Turfeira Antropizada
Dois processos relacionados à decomposição estão presentes na turfeira
antropizada, sendo que o primeiro processo está associado apenas à decomposição de plantas
frescas que ocorre com o rebaixamento do lençol freático e é cessado com a elevação do mesmo
no período chuvoso. Porém, este índice também possui contribuição da concentração de Fe
total, que na maioria das vezes chega à turfeira devido a processos erosivos que ocorrem na
bacia. Os efeitos das concentrações de Fe total no índice são observados principalmente após
os períodos chuvosos, como pode ser observado nos pontos 1 e 2 quando ocorreu em fevereiro
de 2018 um grande volume de precipitação e não houve rebaixamento do lençol e o índice
“Decomposição/erosão” continuou elevado, graças à contribuição da concentração de Fe total
(FIG. 17).
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O segundo processo relacionado à decomposição, o índice “substâncias
húmicas/complexação”, está associado à decomposição da matéria orgânica, com liberação de
substâncias húmicas que são complexantes de metais como o alumínio. Este índice está
associado com a elevação do lençol freático. Quando ocorre o rebaixamento do lençol freático,
tem-se o processo de formação de substâncias húmicas nas camadas acima do lençol. Na
medida em que o lençol se eleva, essas substâncias são dissolvidas na água, aumentando o teor
de carbono na água (maior DQO) que também complexa o Al3+ (FIG. 17).
A CE em uma água é representada em sua maioria pela presença dos SST dos quais
se destacam dois tipos: compostos aniônicos e compostos catiônicos. Os compostos âniônicos
(cargas negativas, que possuem elétrons livres na camada de valência) são sólidos que se
dissolvem em água e caracterizados como sendo cloretos, sulfatos, nitratos e fosfatos. Os
compostos catiônicos são representados principalmente pelo sódio, magnésio, cálcio, ferro,
alumínio e amônio. Os materiais orgânicos não possuem a capacidade de conduzir eletricidade,
assim quando dissolvidos na água, sua CE é reduzida (FUNASA, 2014).
O ORP descreve uma reação química envolvendo oxidação e redução, os dois
processos sempre ocorrem juntos porque um agente oxidante é sempre reduzido durante a
oxidação e um agente redutor é sempre oxidado durante a redução.
Em águas superficiais, devido à presença de oxigênio livre e também de uma ampla
gama de elementos com alto grau de valência (Fe3+, Mo6+, As5+, V5+, U6+, Cu2+) os processos
oxidativos estão mais propensos a ocorrerem, quando comparados aos processos de redução.
Além dos elementos presentes na água que são prontamente oxidados e elevam os valores de
ORP, o processo de nitrificação, transformação da amônia (NH3) em nitrato (NO3-) também
contribui para valores positivos de ORP (GONCHARUK et al., 2010).
Valores negativos do índice “Redox” foram observados no mês de maio de 2017
em todos os pontos de coleta ao longo da turfeira antropizada. Como os escores para as variáveis
NH3, DQO, ORP, e Fe total são negativos, os valores negativos desse índice indicam a
ocorrência de altos valores, principalmente de ORP, que possui maior escore fatorial negativo
(TAB. 7). Assim, nessa época podem estar ocorrendo o processo de nitrificação, uma vez que
os valores do índice “decomposição/erosão” representado principalmente por Fe total e NH3
com valores positivos, apresentou-se baixo, indicando redução de NH3 e oxidação do Fe (FIG.
17).
Os processos que ocorrem na turfeira antropizada são complexos e sua análise
requer pericia, sendo que graficamente, são dependentes (FIG. 17). O processo de
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decomposição/erosão é influenciado pelas chuvas que transporta material contendo Fe até a
turfeira. A decomposição, por sua vez, é bastante influenciada pela variação do lençol freático,
assim como na turfeira protegida, sendo que com o início do período seco a redução do lençol
ocorre a decomposição principalmente de plantas com liberação de NH3 em maiores
quantidades e com o avançar do período seco ocorre a liberação de ácidos orgânicos solúveis,
ou seja, ocorre a degradação da matéria orgânica em profundidade (FIG. 17). A presença de
NH3 e Fe na água leva ao aumento do ORP, principalmente após a elevação do lençol freático.
Figura 17 – Índices dos processos de decomposição/erosão, substâncias húmicas/ complexação
e redox nos pontos de coleta de água na turfeira antropizada (A), nível médio do lençol freático
nos piezômetros 1, 2 e 3 e precipitação diária (B).
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4 – CONCLUSÕES
A turfeira antropizada apresentou maior amplitude de variação anual do lençol
freático e maior vazão observada.
A turfeira protegida apresentou menor amplitude de variação anual do lençol
freático e maior vazão específica.
Os principais fatores que afetam a qualidade das águas da turfeira antropizada são
relacionados à erosão e decomposição da matéria orgânica e, da turfeira protegida, são a
decomposição da matéria orgânica e fósforo.
Para manter a qualidade de seus serviços ambientais, as turfeiras tropicais de
montanha devem ser preservadas e a preservação torna possível a recuperação de sua
capacidade de reter água.
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VARIAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E FLUXO
DE CARBONO EM TURFEIRAS TROPICAIS DE MONTANHA
RESUMO
Turfeiras são um tipo particular de aquífero livre, pois sua constituição é basicamente orgânica.
Assim, fatores relacionados com a dinâmica do lençol freático influenciam o acúmulo e a
decomposição de material vegetal, com consequente liberação de carbono em suas águas. Estes
fatores também comprometem a capacidade de retenção, que resulta na redução da água
disponível a jusante, em épocas de baixa precipitação. Cerca de 142 km2 de turfeiras foram
mapeados na Serra do Espinhaço Meridional – SdEM, estocando aproximadamente de 2,6
milhões de t de C e armazenando aproximadamente 142 milhões de m3 de água. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a variação do lençol freático, o armazenamento de água e o fluxo de
carbono em duas turfeiras tropicais de montanha das cabeceiras do Rio Araçuaí-MG, situadas
dentro (preservada) e fora (antropizada) de unidade de conservação de proteção integral. Foram
instalados sete medidores de nível, dentro de piezômetros, em duas turfeiras do Chapadão do
Couto (MG), com intervalo de registro de trinta minutos, sendo quatro em uma turfeira
protegida pelo Parque Estadual do Rio Preto e três em uma turfeira antropizada do alto curso
do rio Araçuaí, utilizada para pastejo animal e que sofre queimadas frequentes. Também foram
coletadas, a cada dois meses, amostras de água em três pontos em cada turfeira, nas quais foram
analisados a concentração de carbono orgânico total pelo método de oxidação com dicromato
de potássio. No exutório da área de recarga hídrica de cada turfeira foi medida a vazão, também
a cada dois meses. A influência do clima foi verificada com instalação de uma estação
meteorológica para registro de dados climáticos a cada hora. Com os dados de precipitação e
variação da elevação do lençol freático foi calculado o rendimento específico nas duas áreas e
seus valores foram correlacionados com a vazão em cada turfeira e tiveram sua significância
verificada pelo teste t a 5% e 1% de probabilidade. Também foi usada a regressão múltipla para
obter uma equação que melhor representasse a vazão em cada área. A equação de regressão
múltipla teve sua significância verificada pelo teste F a 5% de probabilidade e os coeficientes
de regressão tiveram sua significância verificada pelo teste t a 5% de probabilidade. A variação
do lençol freático foi menor e o rendimento específico e a vazão específica foram mais elevados
na turfeira protegida. A variação do lençol freático foi maior, o rendimento específico foi mais
baixo e a vazão observada foi mais elevada na turfeira antropizada. A turfeira protegida produz
mais água e o fluxo no exutório varia menos durante o ano em relação à turfeira antropizada. A
perda de carbono pelas águas é mais elevada na turfeira antropizada. Turfeiras tropicais de
montanha são ambientes bastante sensíveis a antropização e sua preservação é de fundamental
importância para a manutenção de seus estoques de carbono e da vazão no curso superior dos
mananciais superficiais.
Palavras chave: Ecossistemas úmidos, rendimento específico, retenção de água, serviços
ambientais.
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ABSTRACT
Peatlands are a particular type of free aquifer because their constitution is basically organic.
Thus, factors related to the dynamics of the water table influence the accumulation and
decomposition of plant material, with consequent release of carbon in its waters. These factors
also compromise the holding capacity, which results in reduction in available water downstream
in low rainfall periods. About 142 km2 of peatlands were mapped in the Serra do Espinhaço
Meridional - SdEM, storing approximately 2.6 million tons of C and storing approximately 142
million m3 of water. The objective of this work was to evaluate the variation of the water table,
water storage and carbon flow in two tropical mountain peatlands of the headwaters of the
Araçuaí River - MG, located inside (preserved) and outside (antropized) of integral protection
conservation. Seven level meters were installed, within piezometers, in two peatlands of
Chapadão do Couto (MG), with a record interval of thirty minutes, four in a peatland protected
by the State Park of Rio Preto and three in an anthropic bog Araçuaí river, which is used for
animal grazing and frequently burns. Also, water samples were collected every three months at
three points in each peatland, in which the total organic carbon concentration was analyzed by
the oxidation method with potassium dichromate. In the exutory of the area of water recharge
of each peatland was measured the flow, also every two months. The influence of the climate
was verified with the installation of a meteorological station to record climatic data every hour.
With the data of precipitation and variation of the elevation of the water table, the specific yield
in the two areas was calculated and their values were correlated with the flow in each peatland
and had their significance verified by the t test at 5% and 1% of probability. Multiple regression
was also used to obtain an equation that best represents the flow in each area. The multiple
regression equation had its significance verified by the F test at 5% probability and the
regression coefficients had their significance verified by the t test at 5% probability. The water
table variation was lower and the specific yield and specific flow were higher in the protected
peatland. The water table variation was higher, the specific yield was lower and the observed
flow rate was higher in the antropized peatland. The protected peat produces more water and
the flow in the exutory varies less during the year compared to the antropized peatland. The
loss of carbon by water is higher in the anthropogenic. Mountain tropical peatlands are
environments that are very sensitive to anthropization and their preservation is of fundamental
importance for the maintenance of their carbon stocks and the flow in the upper course of the
surface springs.
Keywords: wetlands, specific yield, water retention, environmental services.
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1 – INTRODUÇÃO
As turfeiras desempenham importantes funções hidrológicas ao armazenarem o
excesso de água durante eventos de precipitação, contribuindo para o fluxo de base dos rios ao
longo do ano. São consideradas verdadeiros aquíferos livres (ACREMAN; HOLDEN, 2013;
MCLAUGHLIN; KAPLAN; COHEN, 2014; KETTRIDGE et al., 2015; BOURGAULT;
LAROCQUE; GARNEAU, 2017).
Um aquífero livre (não confinado) pode receber recarga diretamente da superfície
após cada evento de precipitação ou de águas superficiais como rios, lagos, lagoas, dentre
outros. O lençol freático é livre para flutuar para cima e para baixo, dependendo das taxas de
recarga e descarga. Ele começa a subir após um intervalo de tempo entre um evento de
precipitação e um processo de infiltração (ŞEN, 2015).
Turfeiras são um tipo particular de aquífero livre, pois sua constituição é
basicamente orgânica. Assim, fatores relacionados com a dinâmica do lençol freático
influenciam o acúmulo e a decomposição de material vegetal, com consequente liberação de
carbono em suas águas. Estes fatores também comprometem a capacidade de retenção, que
resulta na redução da água disponível a jusante, em épocas de baixa precipitação (MITSCH;
GOSSELINK, 2015).
O lençol freático na superfície é particularmente importante em turfeiras tropicais,
pois desempenha um papel fundamental na manutenção dos solos orgânicos e da cobertura
vegetal (SCHIMELPFENIG; COOPER; CHIMNER, 2014; MILLAR et al., 2017).
As variações do lençol freático, velocidades de fluxo, fluxos de evapotranspiração
e capacidade de armazenamento (S) tendem a ocorrer em camadas superficiais de turfeiras,
constituídas de matéria orgânica pouco decomposta, que apresenta estrutura porosa
relativamente grande e alta condutividade hidráulica saturada. Assim, quando o lençol freático
está próximo à superfície, a vazão e os fluxos de evapotranspiração aumentam e o oposto
acontece durante períodos de redução do lençol freático (WHITE, 1932; ROSA; LAROCQUE,
2008; BOURGAULT; LAROCQUE; GARNEAU, 2017).
A retenção de água também é mais elevada nas camadas superficiais, face à sua
maior porosidade. CAMPOS et al. (2011), estudando a renção de água em turfeiras da Serra do
Espinhaço Meridional (SdEM), verificaram que as camadas superiores, formadas por matéria
orgânica menos decomposta, retêm até 17 g de água por cada grama de turfa. Observaram,
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ainda, que a retenção de água dimimui em profundidade, onde a matéria orgânica apresenta
estágios mais avançados de decomposição.
Desta forma, as camadas subsuperficiais atuam como um importante atenuador do
armazenamento de água e da profundidade do lençol freático em turfeiras, enquanto que as
camadas superficiais retém mais água, permitindo a manutenção do lencol freático à superfície
ou próximo dela (HOLDEN et al., 2011).
Para melhor entender as funções hidrológicas em turfeiras, é fundamental que se
desenvolvam estudos mais aprofundados relacionados à quantificação de sua capacidade de
armazenamento de água, tendo como foco o desenvolvimento de métodos de mais simples
aplicação para dados observados em campo (BOURGAULT; LAROCQUE; GARNEAU,
2017).
Assim como em aquíferos minerais, a capacidade de armazenamento de água nos
ecossistemas de turfeiras é controlada por eventos climáticos. Nos períodos de baixa
precipitação pluviométrica, a resposta a eventos episódicos de chuva é rápida. Além disto, o
armazenamento também é alterado pela expansão e compressão da turfeira, provocando efeito
sazonal da variação do teor de água (PRICE; SCHLOTZHAUER, 1999).
O armazenamento de água em um aquífero é definido pelo volume de água liberado
por unidade de volume do aquífero, para um rebaixamento unitário na altura piezométrica. Em
um aquífero livre, isto normalmente ocorre quando o ar entra nos poros acima do lençol freático
na medida em que este rebaixa. De maneira análoga, em aquíferos livres, quando o nível de
água do lençol se eleva, o armazenamento corresponde ao rendimento específico (Sy) (PRICE,
1996; FITTS, 2013).
Após eventos de precipitação, a água é transportada até a turfeira, provocando
elevação no lençol, ou seja, as camadas mais porosas são preenchidas com água, que fica
armazenada. Quando a precipitação cessa, a água armazenada passa a ser influenciada pela
evapotranspiração do lençol e pelo aumento do fluxo, resultando em maiores vazões. Portando,
a razão entre o volume precipitado e a elevação do lençol freático pode fornecer uma estimativa
da porcentagem de água que está livre para escoar (Sy) durante um evento de precipitação
(MAZIERO; WENDLAND, 2005).
A dinâmica hidrológica atua como um importante regulador do fluxo de carbono
em ecossistemas de turfeiras tropicais (MILLAR; COOPER; RONAYNE, 2018). A redução do
Sy provoca o rebaixamento do lençol freático, o que eleva a taxa de decomposição da matéria
orgânica das camadas superficiais. Após um evento de precipitação intensa, o lençol freático se
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eleva e as camadas superficiais liberam maiores teores de carbono nas águas (FREEMAN;
LOCK; REYNOLDS, 1993; SURAHMAN; SONI; SHIVAKOTI, 2018). Assim, o
monitoramento do Sy torna-se importante por permitir inferir sobre a movimentação da água
nas camadas das turfeiras, além de estar relacionado com a vazão que sai desses ecossistemas.
A SdEM se constitui cabeceira e divisor de águas de três importantes bacias do
Leste do Brasil, as bacias dos rios São Francisco, Doce e Jequitinhonha (SILVA et al., 2013).
O rio Araçuaí possui suas cabeceiras em turfeiras situadas no Chapadão do Couto
(SdEM), em altitudes entre 1500 e 1600 metros e é o principal afluente do rio Jequitinhonha.
Estes são os únicos cursos d’água perenes da região semiárida do nordeste de Minas Gerais.
Uma parte destas turfeiras está situada dentro de unidade de conservação de proteção integral
(Parque Estadual do Rio Preto - PERP) e está protegida. Outra parte está situada fora de
unidades de conservação e está antropizada, pois é utilizada para criação extensiva de gado,
uma vez que permanecem com água no período seco e assim são capazes de suportar forrageiras
nativas.
As queimadas destes ecossistemas são estratégias de manejo utilizadas para induzir
o surgimento de brotações para alimentação do gado. Esta estratégia vem contribuindo
sistematicamente para a degradação das turfeiras, reduzindo ao mesmo tempo sua capacidade
de estocar carbono e de armazenar água (THOMPSON; WADDINGTON, 2013b, 2013a;
WADDINGTON et al., 2015; BISPO et al., 2016)
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da antropização na variação do lençol
freático, no armazenamento de água e no fluxo de carbono em duas turfeiras tropicais de
montanha das cabeceiras do Rio Araçuaí - MG, situadas dentro (preservada) e fora
(antropizada) de unidade de conservação de proteção integral.
2 – MATERIAIS E MÉTODOS
A Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí (BHRA) localiza-se entre os paralelos
16º40’S e 18º20’S e os meridianos 41º50’W e 43º 25’W, na região nordeste do Estado de Minas
Gerais e drena uma área de 16.280 km2 que abrange 23 municípios (IGAM, 2018). Destes
municípios, 10 utilizam as águas do Rio Araçuaí para abastecimento humano. Duas cabeceiras
alto curso deste rio situam-se em turfeiras localizadas nos municípios de Felício dos Santos e
São Gonçalo do Rio Preto (FIG. 1).
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Figura 1 – Localização geográfica das microbacias estudadas, pontos de coleta de água, área
de recarga e piezômetros das turfeiras protegida e antropizada nas cabeceiras do rio Araçuaí.

O rio Preto possui uma extensão aproximada de 70 km e abrange cerca de 2,5 % da
área da BHRA. Para preservar suas nascentes foi criado o Parque Estadual do Rio Preto (PERP)
que engloba esta e outras nascentes, em altitudes entre 1.400 a 1.600 metros (Silva, 2004). O
alto curso do Rio Araçuaí possui extensão aproximada de 75 km, encontra-se fora dos limites
do PERP e suas cabeceiras são utilizadas para o pastoreio de bovinos e equinos, estando sujeita
a outras intervenções antrópicas como queimadas periódicas.
No estudo, foram utilizadas duas áreas de recarga hídrica localizadas nas cabeceiras
do rio Araçuaí: uma no rio Preto, protegida e outra no rio Araçuaí, antropizada. A área de
recarga protegida abrange 36,59 ha e possui 9,81% de sua área ocupada pela turfeira protegida,
situada dentro do PERP. A área de recarga antropizada abrange 101,29 ha e possui 11,02% de
sua área ocupada pela turfeira antropizada, situada fora do PERP, constantemente afetada por
queimadas e pelo pisoteio animal (FIG. 2).
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Figura 2 – A: Visão geral da área de recarga antropizada, utilizada intensamente como
pastagem natural; B: Visão geral da microbacia do rio Preto, protegida pelo PERP; C: Área
atingida por queimada na turfeira antropizada; D: Vegetação sobre a turfeira protegida.

O clima da região é do tipo Cwb (mesotérmico) de acordo com a classificação de
Köppen, ocorrendo uma estação chuvosa e outra seca bem definidas e com temperatura média
dos 3 meses mais frios compreendidas entre 10 e 15 °C.
A litologia, que serve de arcabouço para as turfeiras, é, predominantemente,
quartzítica, com afloramentos de filitos e filitos hematíticos em locais específicos. Nas
depressões, onde há maior acúmulo de água, a condição de anaerobiose associada a vegetação
típica de Campo Limpo Úmido com esparsos capões de Floresta Estacional Semidecidual
favorecem a formação dos Organossolos, principal solo encontrado nas turfeiras (SILVA et al.,
2013; CAMPOS et al., 2010).
2.1 – Instalação de piezômetros e medidores de nível
Os locais de instalação dos piezômetros nas turfeiras foram escolhidos pela
profundidade da camada orgânica e pela posição dentro da turfeira (centro, borda e canal). A
profundidade de instalação foi definida de modo que o piezômetro abarcasse a variação do
lençol. Os piezômetros consistem em tubos de alumínio com 8 cm de diâmetro, furados da base
até a altura de 50 cm e revestidos com tecido tule francês, para evitar entupimento (FIG. 3). Sua
base e seu topo foram tampados com tampa de PVC. A construção dos piezômetros foi adaptada
de Freitas e Schietti (2015).
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Figura 3 – Piezômetro e tecido usado para revestir os piezômetros de base perfurada,
instalados nas turfeiras.

Dentro dos piezômetros foram instalados medidores de nível, modelo U20L-01,
marca HOBO do tipo data loger, com resolução de 0,21 cm. Os medidores ficaram suspensos
de modo que não houvesse contato do medidor com a base do piezômetro (FIG. 4).
Figura 4 – Medidor nível e sua instalação nos piezômetros.

Quatro piezômetros com medidores de nível foram instalados na turfeira protegida
no dia 25 de agosto de 2016 e o início das medições se deu no dia 26 de agosto de 2016. Na
turfeira antropizada, a instalação de três piezômetros com medidores de nível ocorreu no dia 22
de setembro de 2016, com início das medições em 23 de setembro de 2016. A última coleta de
dados ocorreu em julho de 2018 em ambas as turfeiras. A escolha do início do registro de dados
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pelos medidores no dia posterior a instalação dos piezômetros foi justificada pela baixa
velocidade de preenchimento do piezômetro pelas águas das turfeiras. O intervalo de coleta de
dados para cada medidor foi de 30 minutos.
2.2 – Coleta da água, análise de carbono e medição de vazão
Em cada turfeira foram selecionados três pontos amostrais (FIG. 1), tendo em vista
a representatividade das áreas, facilidade de acesso aos locais e presença visual de fluxo d’água.
As amostragens foram do tipo simples (num único período do dia), com intervalo
aproximado de dois meses entre as amostragens, totalizando 11 coletas nas duas turfeiras nos
três pontos amostrais, sendo a primeira em setembro de 2016, fim do período seco, e a última
em julho de 2018, meados do período seco. As amostras foram transportadas em garrafas de
300 ml de polietileno, dentro de caixa térmica com gelo até o laboratório.
No laboratório, usando metodologia adaptada do “Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater” (APHA; AWWA, 2005), amostras de 2,5 ml foram
digeridas em meio ácido com dicromato de potássio (K2Cr2O2) e tituladas com sulfato ferroso
amoniacal (Fe(NH4)2(SO4)2)) para obtenção do carbono orgânico total na água a partir da
equação 1:
COT = (B – A) x C x 3000/volume da amostra

(1)

Onde,
COT = Carbono orgânico total em mg L-1;
B = mL de Fe(NH4)2(SO4)2) gastos com a amostra usada como branco;
A = mL de Fe(NH4)2(SO4)2) gastos com a amostra;
C = Concentração da solução de Fe(NH4)2(SO4)2);
3000 = Equivalente-grama do carbono x 1000 mL L-1.
Os fluxos de saída de água por escoamento (vazões), foram mensurados a partir do
produto entre a velocidade do fluxo, quantificada por micro molinete fluviométrico, e área de
secção transversal do canal de saída (ISO 478, 2007).
2.3 – Precipitação
Em 12 de julho de 2016 foi instalada no PERP (Longitude: -18.22°; Latitude: 43.33°; 1573 m de altitude) uma estação meteorológica modelo U30-NRC, marca HOBO para
registro de variáveis climáticas, dentre elas, a precipitação (mm). A estação é equipada com
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sensores para registro de temperatura (° C); umidade relativa (%); radiação solar (W m-2);
velocidade do vento (m s-1); velocidade da rajada de vento (m s-1) (FIG. 5).
Figura 5 – Estação meteorológica instalada com sensores para coleta de dados climáticos.

Para importação dos dados do registrador HOBO U30 NRC, foi usado o software
próprio, o HOBOWare® Pro versão 3.0, que permite, além da leitura dos dados, configurar os
sensores com intervalos de coleta definido, que para o estudo foi de 1 hora.
2.4 – Cálculo da variação do lençol freático diária (Δhd) e do rendimento específico (Sy)
O cálculo de Δhd foi realizado em cada piezômetro nas duas turfeiras durante o
período de mediação do nível do lençol freático, sendo este o resultado da subtração entre o
valor do nível do lençol freático no dia (Nd), em mm, pelo do dia anterior (Nda), também em
mm (Equação 2).:
Δhd = Nd - Nda

(2)

O cálculo do Sy foi adaptado de Bourgault et al (2017), que assume a recarga igual
à precipitação e que o tempo de chegada da água após um evento de precipitação é relativamente
curto. Assim, o Sy foi calculado a partir da relação entre o volume de chuva em cada evento de
precipitação (P), em mm, dividido pelo aumento na variação do lençol freático (Δh), também
em mm, durante o evento (Equação 3), em cada piezômetro nas duas turfeiras.
Sy = P/Δh

(3)

50
A estimativa do Sy em função da variação do lençol é mais precisa quando os
eventos de precipitação são pouco frequentes e podem ser facilmente isolados no registro
hidrográfico e quando o tempo de trânsito entre a precipitação e a recarga é curto comparado
aos tempos de resposta para o fluxo horizontal do aquífero. Assim, o método requer medições
frequentes da variação do nível do lençol. Como o método é baseado em estimativas de Sy em
um ponto, deve ser repetido em vários pontos, para se obter uma estimativa mais realista do Sy
global da turfeira (FITTS, 2013).
Dessa forma, em eventos consecutivos de precipitação, o Sy foi calculado a partir
da relação entre o somatório do volume de chuva durante os eventos consecutivos (∑P),
dividido pelo valor do somatório da elevação do lençol freático (∑Δh) durante esses eventos
(Equação 4).
Sy = ∑P/∑Δh

(4)

O cálculo do Sy médio mensal foi igual à média dos valores de Sy calculados para
cada evento de precipitação, que permitiu relacioná-lo com outros parâmetros avaliados,
principalmente a vazão.
O Sy é dependente da precipitação e de Δh. Baixos valores de Δh associados a
eventos de grande volume de precipitação indicam baixa capacidade de retenção de água pela
turfeira. Assim, a quantidade de água livre será maior.
Em áreas úmidas como as turfeiras, o Sy deve ser interpretado cronologicamente,
para contribuir com o entendimento de seu comportamento após cada evento de precipitação.
O Sy entre 0 e 1 é obtido quando os níveis de água na turfeira estão abaixo da superfície. Quanto
mais próximo de 1, maior é o volume de água da precipitação que se acumula nos espaços
porosos. O Sy maior que 1 indica acúmulo de água acima da superfície do solo, resultado da
entrada adicional de água por escoamento superficial, por infiltração na área de recarga ou pela
precipitação direta na turfeira (HOLDEN, 2009; LOHEIDE; BUTLER; GORELICK, 2005;
MCLAUGHLIN; COHEN, 2014).
2.5 – Análises Estatísticas
Os valores de vazão observada e o Sy médio mensal em cada piezômetro foram
correlacionados e sua significância foi verificada pelo teste t a 5 % e 1% de probabilidade.
Também foram submetidos a regressão linear múltipla pelo método dos mínimos quadrados e
a significância das equações foram verificadas pelo teste F, a 5% de probabilidade e os
coeficientes de regressão tiveram sua significância verificada pelo teste t a 5% probabilidade.
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Também foi usado o método geoestatístico de interpolação pela ponderação do inverso da
distância (IDW) a partir do software QGIS 2.18.22 para especializar os valores de Sy médio
mensal e COT ao logo das turfeiras.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 – Variação do lençol freático
A variação do lençol freático (Δh) é diferente dentro e entre as turfeiras, influenciada
principalmente pela precipitação pluviométrica. O nível de referência considerado (nível zero)
foi aquele observado no primeiro dia da medição (26/08/2016 para a turfeira protegida e
23/09/2016 para a turfeira antropizada).
Em geral, os valores máximos de Δh reduzem na direção das menores cotas na turfeira
protegida (TAB. 1). O maior valor de Δh é observado no piezômetro 1, com 0,173 m e o menor
valor no piezômetro 3, com 0,102 m. O Δh máximo para piezômetro 4, de 0,165 m, está
relacionado ao seu posicionamento na turfeira, ou seja, próximo ao canal de escoamento, que
recebe a água drenada de toda a turfeira.
Os valores mínimos de Δh também foram mais elevados nas cotas mais altas e menores
nas cotas mais baixas (TAB. 1). Novamente a exceção foi o piezômetro 4, por se localizar
próximo ao canal. Após cessarem as precipitações, o canal funciona como escoador da água
livre, ou seja, a água que não está retida pela matéria orgânica, e o nível do lençol baixa
drasticamente.
Tabela 1 – Localização, altitude, posição, profundidade do local e de instalação dos
piezômetros, variação máxima e mínima do lençol freático na turfeira protegida.
Piezômetro

Prof. do
piezômetro

Prof. do
local

Altitude

Var.
Max.

Var.
Min.

Posição

Coordenadas
(UTM)

--------------------------------m-----------------------1

1,31

3,99

1601

0,173

-0,058

Centro

2

1,65

1,88

1598

0,127

-0,051

Borda

3

1,27

1,40

1594

0,102

-0,040

Centro

4

0,63

1,47

1589

0,165

-0,121

Canal

23 k 0677725 S
7982964 W
23 k 0677664 S
7983072 W
23 k 0677590 S
7983118 W
23 k 0677497 S
7983216 W

Na turfeira antropizada os valores máximos de Δh são mais elevados no piezômetro
da cota mais baixa (3) e diminuem com a elevação da cota (TAB. 2). Este comportamento
corresponde ao inverso do apresentado na turfeira protegida.
Os valores mínimos de Δh não apresentaram efeito claro e estão relacionados com
a posição de instalação dos piezômetros. Aqueles instalados no centro da turfeira (1 e 3)
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apresentaram maiores valores mínimos de Δh, enquanto que o localizado próximo ao canal (2)
apresentou menor valor mínimo de Δh (TAB. 2). Os valores mínimos de Δh podem estar
relacionados com a menor profundidade do local onde foi instalado o piezômetro 2 e com seu
posicionamento entre duas cabeceiras da turfeira (FIG. 1), favorecendo o aumento do fluxo
local.
Tabela 2 – Localização, altitude, posição, profundidade do local e de instalação dos
piezômetros, variação máxima e mínima do lençol freático na turfeira antropizada.
Piezômetro

Prof. do
piezômetro

Prof. do
local

Altitude

Var.
Max.

Var.
Min.

Posição

Coordenadas
(UTM)

----------------------------m-------------------------1

1,84

3,48

1586

0,157

-0,067

Centro

2

1,28

1,74

1584

0,191

-0,041

Centro/
Canal

3

1,13

2,11

1582

0,350

-0,086

Centro

23 k 0678741 S
7982410 W
23 k 0678791 S
7982472 W
23 k 0678841 S
7982488 W

Na turfeira protegida, a variação diária do nível do lençol freático (Δhd) em relação
a resposta a eventos de precipitação é influenciada pela posição de instalação dos piezômetros.
A Δhd apresenta menor frequência de oscilação nos piezômetros instalados no centro da turfeira
(1 e 3), uma vez que a água se movimenta até o centro basicamente pela zona saturada da
turfeira e sua saída depende do rebaixamento do canal. A frequência de oscilação da Δhd é
maior no piezômetro instalado na borda (2), uma vez que a entrada de água se dá
predominantemente por escoamento superficial a partir das encostas. No piezômetro instalado
próximo ao canal (4) a oscilação da Δhd é controlada basicamente pelo fluxo no canal (FIG. 6).
Desta forma, pode-se inferir que as bordas da turfeira recebem o maior volume de águas da
precipitação, que é transferido internamente por toda a turfeira, até alcançar o canal. Como o
movimento de água na zona saturada é lento, influenciado pela grande capacidade de retenção
pela matéria orgânica (CAMPOS et al., 2011), a água chega ao canal com velocidade cada vez
menor a partir do momento em que a precipitação cessa. Assim, a vazão específica no exutório
diminui, mas permanece constante mesmo nos períodos sem ou com baixa precipitação (FIG.
15).
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Figura 6 – Variação diária do lençol freático (Δh) nos piezômetros (Pz.) 1, 2, 3, 4 e precipitação
diária na turfeira protegida.

Na turfeira antropizada, a Δhd apresentou maior amplitude no piezômetro instalado
na cota mais baixa (3) e maior frequência de oscilação no piezômetro instalado na cota mais
elevada (1). O piezômetro 2, instalado mais próximo ao canal apresentou a menor frequência
de oscilação (FIG. 7).
O comportamento distinto em relação à turfeira protegida pode ser explicado pela
antropização. A baixa densidade de cobertura vegetal na área de recarga hídrica provoca uma
elevação significativa do escoamento superficial em direção a turfeira. A maior densidade do
solo na turfeira (BISPO et al., 2016) e a presença camadas impermeáveis e hidrofóbicas em sua
superfície, provocadas pelas queimadas frequentes (DEBANO, 2000; DEKKER; RITSEMA;
OOSTINDIE, 2000; THOMPSON; BENSCOTER; WADDINGTON, 2014), diminuem
drasticamente sua capacidade de reter água. Desta forma, o movimento de água na zona
saturada é comparativamente mais rápido e a água chega ao canal mais rapidamente a partir do
momento em que a precipitação cessa. Assim, a vazão específica no exutório alcança valores
mais baixos em relação à turfeira protegida, notadamente nos períodos mais secos do ano (FIG.
15).
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Figura 7 – Variação diária do lençol freático (Δhd) nos piezômetros (Pz.) 1, 2, 3 e precipitação
diária para a turfeira desprotegida.

3.2 – Rendimento Especifico
Os valores médios mensais de Sy observados na turfeira protegida variaram entre
0,06, no piezômetro 2 e 2,59, no piezômetro 3. Comportamento semelhante foi observado na
turfeira antropizada, onde os valores médios mensais de Sy variaram entre 0,06, nos
piezômetros 1 e 2 e 2,60, no piezômetro 2. Valores superiores, ou seja, fora da faixa de variação
(outliers) foram observados nos piezômetros 1, 2 e 4 da turfeira protegida, indicando a presença
de água na superfície. Na turfeira antropizada os outliers foram observados nos 3 piezômetros
ao longo da turfeira (FIG. 8). Estes valores elevados de Sy médio mensal ocorreram nos meses
com maior precipitação, ao passo que os menores valores de Sy médio mensal ocorreram nos
meses de menor precipitação (FIG. 8 e FIG. 9).
A maior parte do tempo do estudo, a água nas turfeiras encontra-se próxima à
superfície, com valores entre 0,5 e 1,170. Isso pode ser observado a partir da assimetria positiva
dos dados de Sy médio mensal nos piezômetros 1, 2 e 3 na turfeira protegida e nos piezômetros
1 e 2 na turfeira antropizada (FIG. 8). Os piezômetros mais próximos ao exutório apresentaram
comportamento diferente em relação aos demais nas duas turfeiras, sendo que na turfeira
protegida os valores de Sy médio mensal indicam uma maior quantidade de água próxima à
superfície, com Sy variando entre 0,50 (mediana) a 1,1 (máximo). Na turfeira antropizada os
valores de Sy médio mensal variaram de 0,38 (mediana) a 0,99 (máximo) (FIG. 8). Estes dados
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corroboram a maior a vazão especifica medida no exutório da turfeira protegida em relação à
turfeira antropizada (FIG. 15). A água oriunda das cotas mais altas da turfeira mantém a água
na região do exutório em níveis próximos à superfície da turfeira. Assim, sua vazão é menos
variável e a produção de água é mais homogênea ao longo do ano. A turfeira antropizada
apresenta sua capacidade de retenção reduzida devido a incêndios e a água oriunda das cotas
mais altas não consegue manter a água na região do exutório próxima à superfície da turfeira.
Assim, sua vazão é mais variável e a produção de água é mais heterogênea ao longo do ano.
Figura 8 – Gráfico box-plot dos valores de rendimento específico médio mensal (Sy) nos
piezômetros 1, 2, 3 e 4 na turfeira protegida (RP) e 1, 2 e 3 na turfeira antropizada (AR) com
valores de mediana, média, quartis 25% e 75%, limites máximo, mínimo e outliers,
representando a tendência central, a variabilidade e os valores extremos dos dados,
respectivamente.

Para as duas turfeiras estudadas os valores de Sy foram superiores aos encontrados
para turfeiras de clima temperado, nas quais os valores de Sy estão entre 0 e 1,1
(MCLAUGHLIN;

COHEN,

2014;

MOORE;

MORRIS;

WADDINGTON,

2015;

DETTMANN; BECHTOLD, 2016; BOURGAULT; LAROCQUE; GARNEAU, 2017). Esta
diferença pode estar relacionada com o volume de cada evento de precipitação. Nas regiões
temperadas os eventos de precipitação são esparsos e seu volume diário é inferior aos
observados para as regiões tropicais (MCLAUGHLIN; COHEN, 2014; MOORE; MORRIS;
WADDINGTON, 2015; DETTMANN; BECHTOLD, 2016; BOURGAULT; LAROCQUE;

56
GARNEAU, 2017). A maior parte do volume de água que chega até as turfeiras de regiões
temperadas preenche seus espaços porosos, mantendo os valores de Sy entre 0 e 1. Nas turfeiras
tropicais os maiores volumes dos eventos de precipitação preenchem seus espaços porosos e
mais água livre fica disponível para o fluxo. Os valores médios mensais de Sy ficaram acima
de 1 no máximo durante 10 meses na turfeira protegida e no máximo durante 8 meses na turfeira
antropizada, em 23 meses avaliados (FIG. 9).
Os valores de diários de Sy (obtidos no dia do evento de precipitação) (FIG. 9)
foram muito mais elevados quando comparados aos valores médios mensais e aos valores
observados para turfeiras de clima temperado (MCLAUGHLIN; COHEN, 2014; MOORE;
MORRIS; WADDINGTON, 2015; DETTMANN; BECHTOLD, 2016; BOURGAULT;
LAROCQUE; GARNEAU, 2017). Os valores diários de Sy alcançaram, nas turfeiras protegida
e antropizada, respectivamente 14 e 11,8 (FIG. 9). No geral, o ano de 2016 apresentou os
maiores valores de Sy diário, para as duas turfeiras estudadas, o que pode estar relacionado com
a baixa precipitação em anos anteriores, notadamente em 2014 (FIG. 10).
Figura 9 – Precipitação diária e Sy diário na turfeira protegida (A - piezômetros 1, 2, 3 e 4) e
na turfeira antropizada (B - piezômetros 1, 2 e 3).
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Figura 10 – Precipitação total e média histórica em Diamantina-MG.

*Precipitação acumulada até julho.
Em 2016 os picos de valores diários de Sy sinalizam que, na área de recarga hídrica,
grandes volumes de água foram escoados superficialmente. As áreas de recarga das turfeiras
estudadas são constituídas de solos com elevados teores de areias, que apresentam repelência à
água quando ressecados, pois as partículas de areia, com baixa superfície específica, são
recobertas por substâncias hidrofóbicas, originadas da decomposição da matéria orgânica
(CAMBRONERO, 2012; TÄUMER; STOFFREGEN; WESSOLEK, 2005; DOERR;
SHAKESBY; WALSH, 2000; SCOTT, 2000). Desta forma, a infiltração da água na área de
recarga diminui consideravelmente e o escoamento superficial até as turfeiras acentua-se. Ao
atingir a turfeira, que estariam com suas camadas superiores ressecadas, diminuindo sua
capacidade de retenção, mais água livre ficaria disponível para o fluxo, refletindo, assim em
valores diários de Sy mais elevados (FIG. 9).
Na turfeira antropizada, estas condições são agravadas por incêndios frequentes,
que favorecem a erosão dos solos da área de recarga e o assoreamento, aumentando sua
densidade e diminuindo sua porosidade. Além disto, a queima da superfície da turfeira leva ao
surgimento de camadas impermeáveis e hidrofóbicas, diminuindo drasticamente a capacidade
de reter água. Camadas com repelência foram observadas em solos orgânicos pós-incêndio no
Alasca, sugerindo o desenvolvimento de uma camada repelente de água na turfa próxima à
superfície pós-fogo (O’DONNELL et al., 2009; BEATTY; SMITH, 2013).
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3.3 – Relação entre rendimento especifico (Sy) e vazão observada
O Sy está relacionado à vazão, uma vez que ele representa o volume de água que
está livre para escoar pelo aquífero sob influência da gravidade (MAZIERO; WENDLAND,
2005).
Os valores de Sy correlacionaram-se positivamente com a vazão observada, nas
duas turfeiras (p < 0,05), em todos os piezômetros (TAB. 3). Na turfeira protegida, o maior
valor do coeficiente de correlação (r) foi observado no piezômetro 4, situado próximo ao
exutório e ao canal, escoadouro natural da água livre. Nos piezômetros 1, 2 e 3, situados
respectivamente no centro, na borda e no centro e mais afastados do exutório, os valores do
coeficiente de correlação foram menores, uma vez que a água livre (Sy) demora mais para
chegar ao canal e ao exutório.
Na turfeira antropizada, o fluxo da água no canal é mais rápido, uma vez que os
valores médios mensais de Sy são geralmente mais baixos em todos os piezômetros (FIG. 8).
Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre os valores médios mensais de Sy nos
piezômetros 1, 2, 3 e 4 na turfeira protegida e 1, 2 e 3 na turfeira antropizada e a vazão observada
em cada turfeira.
r
Turfeira Protegida
Pz.01

Pz.02

Pz.03

Turfeira Antropizada
Pz.04

Pz.01

Pz.02

Pz.03

Vazão Observada
0,75**
0,71*
0,67*
0,94**
0,90**
0,71*
0,89**
r: coeficiente de correlação de Pearson; * significante a 5% de probabilidade pelo teste t; ** significante a 1% de
probabilidade pelo teste t.

A análise da contribuição conjunta dos valores médios mensais de Sy obtidos para
os piezômetros, na vazão observada, foi feita por meio de regressão linear múltipla. Em ambas
as turfeiras, a regressão múltipla foi significativa (p < 0,05) com coeficiente de determinação
(R2) de 0,92 (Equação 5 e Equação 6).
Vazão Observada = 0,001 + 0,005Sy1 - 0,002Sy2 - 0,003Sy3 + 0,008*Sy4 R2 = 0,92* (5)
Vazão Observada = 0,002 + 0,007Sy1 - 0,009*Sy2 + 0,031*Sy3

R2 = 0,92* (6)

Na turfeira protegida apenas os valores médios mensais de Sy obtidos para o
piezômetro 4, mais próximo ao canal e ao exutório, apresentaram contribuição estatisticamente
significativa na vazão observada (p < 0,05) (Equação 5). Nos períodos chuvosos, os valores
médios mensais de Sy obtidos para os piezômetros 1, 2 e 3 são mais elevados em relação aos
obtidos para o piezômetro 4, indicando fluxo superficial em direção ao exutório. Nos períodos
secos, os valores médios mensais de Sy obtidos para os piezômetros 1, 2 e 3 são mais baixos
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em relação aos obtidos no piezômetro 4, indicando fluxo subsuperficial em direção ao exutório
(FIG. 11).
Figura 11 – Valores médios mensais de Sy para a turfeira protegida obtidos nos piezômetros
1, 2, 3 e 4.

Na turfeira antropizada, os valores médios mensais de Sy obtidos nos piezômetros
2 e 3, respectivamente mais próximos ao canal e ao exutório, apresentaram contribuição
estatisticamente significativa na vazão observada (p < 0,05) (Equação 6). Nos períodos
chuvosos, os valores médios mensais de Sy obtidos para os piezômetros 1 e 2 são mais elevados
em relação aos obtidos para o piezômetro 3, indicando fluxo superficial e próximo à superfície
em direção ao exutório. Nos períodos secos, os valores médios mensais de Sy obtidos para todos
os piezômetros se aproximam, indicando baixo fluxo subsuperficial em direção ao exutório,
reflexo de sua menor capacidade de armazenamento de água (FIG. 12).
Figura 12 – Valores médios mensais de Sy para a turfeira antropizada obtidos nos piezômetros
1, 2 e 3.

As Figuras 13 e 14 apresentam a distribuição do Sy nas turfeiras e do teor de COT
em suas águas. Na turfeira protegida, os valores de são Sy mais elevados no período seco,
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deixando a água mais próxima à superfície e reduzindo a decomposição da matéria orgânica.
No período chuvoso com elevação do nível do lençol, menor quantidade de carbono é liberada
na água. Assim a turfeira protegida mantém mais água em suas camadas superiores (Efeito
esponja) nas épocas secas, conservando o carbono da matéria orgânica. Na turfeira antropizada,
os valores de Sy são menores que os observados para a turfeira protegida nos dois períodos,
indicando sua capacidade de retenção de água mais baixa, o que leva a maior decomposição da
matéria orgânica e a maiores valores de COT em suas águas em relação à turfeira protegida.
Este comprotamento também está relacionado com a maior vazão observada e a menor vazão
específica da turfeira antropizada em relação à turfeira protegida (FIG. 15).
Figura 13 – Distribuição do rendimento específico (Sy) e carbono orgânico total (COT) (mg
L-1) no período de maior precipitação (Chuvoso) e de menor precipitação (Seco) na turfeira
protegida.
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Figura 14 – Distribuição do rendimento específico (Sy) e carbono orgânico total (COT) (mg
L-1) no período de maior precipitação (Chuvoso) e de menor precipitação (Seco) na turfeira
antropizada.

3.4 – Vazão e recarga em turfeiras
As equações 5 e 6 foram usadas para calcular a vazão observada e específica nas duas
turfeiras durante os 23 meses do estudo. Assim como para a vazão observada obtida in loco, a
turfeira antropizada apresentou vazão observada calculada superior à turfeira protegida na
maioria dos meses, graças à sua maior área de recarga hídrica (FIG. 1). Comportamento oposto
foi observado para vazão específica calculada (vazão/unidade de área), que foi superior na
turfeira protegida (FIG. 15).
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Figura 15 – Precipitação diária, vazão observada e vazão específica calculadas a partir das
equações 4 e 5 nas turfeiras protegida e antropizada.

Em bacias hidrográficas, o escoamento superficial gerado na área de recarga pode
ser interpretado como produção de água para escoamento rápido, assim a área de recarga pode
ser vista como fonte produtora. A água produzida na área de recarga hídrica tem como destino
a rede de drenagem (turfeiras) que é saturada e o excedente é escoado na forma de vazão no
exutório da bacia (TUCCI, 2007).
As turfeiras possuem comportamento ambíguo, sendo produtoras, quando o nível
de água dos rios estão baixos (período seco) e transportadoras quando os rios estão em cheia
(período chuvoso), onde são usadas como escoamento (TUCCI, 2007; MITSCH; GOSSELINK,
2015). No período chuvoso a água que abastece as turfeiras é oriunda principalmente de
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escoamento superficial e subsuperficial, que as satura e eleva o nível dos cursos d’água. No
período seco, a água que infiltrou na área de recarga durante o período chuvoso tem papel
fundamental no abastecimento das turfeiras, que a libera gradativamente, mantendo a vazão dos
cursos d’água (FIG. 15).
A irregularidade da precipitação no período chuvoso 2016/2017 diminuiu a água
armazenada nas turfeiras e aumentou a vazão, notadamente na turfeira antropizada. A
regularidade da precipitação no período chuvoso 2017/2018 manteve a água armazenada nas
turfeiras e regulou a vazão, notadamente na turfeira protegida (FIG. 15).
A turfeira antropizada apresentou picos mais elevados de vazão, enquanto que a
protegida apresentou menor oscilação na vazão específica (FIG. 15). A antropização (incêndios,
superpastejo e erosão) está elevando o escoamento superficial na área de recarga hídrica e
diminuindo a capacidade de retenção de água da turfeira. Desta forma, a preservação da área
de recarga das turfeiras é crucial para a manutenção da infiltração da água, com consequente
redução de escoamento superficial e assoreamento. A preservação da turfeira, por sua vez, evita
o ressecamento de suas camadas superficiais, minimizando sua repelência à água.
3.5 – Fluxo de carbono
Os valores de COT encontrados nas águas das turfeiras protegida e antropizada
variaram respectivamente entre 1 e 12,29 mg C L-1 e entre 1 e 8,87 mg C L-1 (TAB. 4).
Tabela 4 – Teores de carbono orgânico total (COT) na água nos pontos de coleta P1, P2 e P3
nas turfeiras protegida e antropizada nas respectivas datas de amostragem.
Turfeira
Data/Amostragem

Protegida
P1

22/09/2016
15/12/2016
16/02/2017
16/05/2017
20/07/2017
20/09/2017
16/11/2017
26/01/2018
27/03/2018
17/05/2018
24/07/2018
Média

P2

Antropizada
P3

P1

P2

COT
---------------------------------------------mg L-1------------------------------------2,81
3,11
2,93
7,75
2,69
1,00
1,25
1,75
1,00
3,76
5,74
3,24
3,12
3,24
4,49
12,29
4,59
1,99
4,35
4,47
9,39
3,17
3,54
2,81
5,61
2,93
4,00
1,71
2,32
3,66
7,07
5,87
5,03
4,79
8,87
1,90
2,50
1,67
5,00
7,38
4,82
9,31
5,73
6,44
5,06
5,79
4,61
2,61
6,88
4,04
2,85
3,80
3,80
3,33
2,85
5,15
4,13
3,08
4,36
4,83

P3

1,65
5,76
5,99
3,48
5,00
2,93
8,15
7,62
7,16
4,27
3,09
5,01
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Na turfeira protegida os valores médios de COT são mais elevados em P1 e P2, a
montante, e mais baixos em P3, no exutório. Na turfeira antropizada os valores médios de COT
são mais baixos em P1e P2, a montante, e mais elevados em P3, no exutório (TAB. 4). Assim,
as perdas de COT via fluxo de água são maiores na turfeira antropizada, em relação à turfeira
protegida (TAB. 5).
Tabela 5 – Carga e quantidade de carbono perdida no exutório das turfeiras protegida e
antropizada nas respectivas datas de amostragem.
Turfeira
Data/Amostragem
-1

Carga (mg s )
22/09/2016
15/12/2016
16/02/2017
16/05/2017
20/07/2017
20/09/2017
16/11/2017
26/01/2018
27/03/2018
17/05/2018
24/07/2018
Média

11,58
31,07
25,27
5,77
11,63
10,76
11,08
3,87
35,95
7,71
16,73
15,58

Protegida
Quantidade perdida
(t ano-1)
0,37
0,98
0,80
0,18
0,37
0,34
0,35
0,12
1,13
0,24
0,53
0,49

Antropizada
Quantidade perdida
Carga (mg s )
(t ano-1)
9,95
0,31
167,21
5,27
84,88
2,68
18,42
0,58
21,93
0,69
25,22
0,80
60,56
1,91
19,45
0,61
142,91
4,51
60,12
1,90
29,39
0,93
58,18
1,83
-1

A concentração de carbono na água de rios geralmente varia entre 1 e 20 mg L-1,
com valor médio de 5 mg L-1 e se relaciona com as características climáticas e fitoedáficas de
cada região. Os rios da região de Taiga e de Tundra apresentam teores de COT respectivamente
próximos de 10 mg L-1 e inferiores a 3 mg L-1. Em regiões tropicais úmidas os rios apresentam
valores de COT próximos de 6 mg L-1 e, em zonas temperadas, em torno de 3 mg L-1
(MEYBECK, 1982; DETTMANN; BECHTOLD, 2016).
Nas águas do Rio Negro, na região Amazônica brasileira, foram encontradas
concentrações médias de COT de 12 mg L-1. O COT pode variar de forma sazonal,
impulsionado principalmente pelo regime de chuvas, que provoca tipicamente a entrada de
COT húmico, aumentando a concentração de COT e torna a água mais escura. Em lagos e rios
da região amazônica, são encontradas as maiores concentrações de COT geralmente quando os
corpos hídricos sobem de nível devido ao pulso hidrológico, invadindo as florestas circundantes
(SARGENTINI JUNIOR et al., 2001; SUHETT et al., 2007; SILVA, 2013).
A quantidade de água da turfeira é de fundamental importância na dinâmica do
fluxo e transporte do carbono. Com o rebaixamento do lençol, as camadas superiores vão sendo,
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gradativamente, decompostas pelos microrganismos, levando à com formação de substâncias
solúveis (ácidos orgânicos). Na medida em que o lençol se eleva, no período chuvoso ou por
ascensão da água infiltrada na área de recarga hídrica, esses ácidos são dissolvidos na água e
transportados até o exutório, aumentando a concentração de COT e contribuindo para a
coloração escura das águas, notadamente na turfeira antropizada (FIG. 13 e FIG. 14).
As turfeiras apresentam comportamento semelhante em relação ao fluxo de COT
em suas águas durante o ano, porém ocorre diferença nas quantidades de COT. Nas duas
turfeiras, o fluxo de COT se dá em direção ao exutório no período chuvoso, preferencialmente,
uma vez que a água oriunda da elevação do lençol freático solubiliza os ácidos orgânicos
oriundos da decomposição mais acelerada das camadas superiores de turfa no período mais
seco (FREEMAN; LOCK; REYNOLDS, 1993; KETTRIDGE et al., 2015). Na turfeira
protegida, o fluxo de COT é menor em relação a turfeira antropizada devido principalmente aos
maiores valores de Sy no período seco, que evita a maior decomposição de camadas superiores.
Assim, as quantidades de ácidos orgânicos solúveis são menores na água, com a elevação do
lençol no período chuvoso. Na turfeira antropizada, o fluxo de COT se mantém em direção ao
exutório praticamente nos dois períodos (Chuvoso e Seco) e com valores superiores de COT
aos observados para a turfeira protegida, uma vez que a retenção de água é menor e a
antropização acelera a decomposição das camadas superiores de turfa.
Considerando as taxas de acúmulos de C observadas por (BISPO et al., 2016), nas áreas
estudadas, tem-se que a turfeira protegida acumula um total de 0,52 t de C ano-1 e perde 0,49 t
de C ano-1. A turfeira antropizada acumula um total de 0,92 t de C ano-1 e perde 1,83 t de C ano1

. A relação entre entradas de C e saídas de COT pela água na turfeira protegida é positiva e na

turfeira antropizada é negativa (TAB. 6). A antropização contribui de forma contundente para
decomposição da matéria orgânica e liberação de C na água, que reduz o estoque de C na
turfeira antropizada.
Tabela 6 – Área, acumulo de carbono nas fitofisionomias e acumulo de carbono total,
quantidade perdida e balanço de carbono nas turfeiras protegida e antropizada.
Capão
Acumulo
Área
de C
--ha-g m-2 ano-1

Campo
Acumulo de
Área
C
--ha-g m-2 ano-1

Protegida

0,26

13,37

3,33

29,68

0,52

0,49

0,03

Antropizada

0,64

8,52

9,74

15,35

0,92

1,83

-0,91

Turfeira

Acumulo total de
C

Qt.
perdida

Balanço

----------------------t ano-1------------------
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4 – CONCLUSÕES
A variação do lençol freático foi menor e o rendimento específico e a vazão
específica foram mais elevados na turfeira protegida.
A variação do lençol freático foi maior, o rendimento específico foi mais baixo e a
vazão observada foi mais elevada na turfeira antropizada.
A turfeira protegida produz mais água e o fluxo no exutório varia menos durante o
ano em relação à turfeira antropizada.
A perda de carbono pelas águas é mais elevada na turfeira antropizada.
Turfeiras tropicais de montanha são ambientes bastante sensíveis a antropização e
sua preservação é de fundamental importância para a manutenção de seus estoques de carbono
e da vazão no curso superior dos mananciais superficiais.
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CONCLUSÕES GERAIS
A antropização influencia a hidrologia e o fluxo de carbono em turfeiras tropicais
de montanha, notadamente pela maior variação do lençol freático, provocada principalmente
pela menor capacidade de retenção de água e menor quantidade de água livre. A combinação
destes fatores leva a uma mais intensa decomposição de sua matéria orgânica, com consequente
maior perda de carbono por suas águas.
A produção de água também é afetada pela antropização, sendo que a área
antropizada possui menor vazão específica. Além disso, a remoção da vegetação das áreas de
recarga hídrica leva à ocorrência de erosão que carreia material para as turfeiras, influenciando
a qualidade de suas águas e provocando assoreamento.
Turfeiras tropicais de montanha são ambientes bastante sensíveis a antropização e
sua preservação é de fundamental importância para a manutenção de seus estoques de carbono
e da qualidade da água e vazão no curso superior dos mananciais superficiais.
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ANEXO
Tabela 1 – Índices dos processos de decomposição, fósforo e complexação na turfeira protegida
e, decomposição/erosão, substâncias húmicas/complexação e redox na turfeira AR nos pontos
de coleta 1 (montante), 2 (médio) e 3 (jusante).
Índice
Turfeira Protegida
Ponto

Data

1

Turfeira Antropizada
Substâncias
húmicas/complexação
0,73

Decomposição

Fósforo

Complexação

22/09/2016

-0,87

1,09

1,13

Decomposição/
erosão
0,25

1

15/12/2016

-1,42

-0,36

2,40

-0,30

-1,00

-0,09

1

16/02/2017

0,01

0,66

2,22

1,11

-1,16

-0,39

1

16/05/2017

4,05

0,35

-1,08

-1,75

1,02

-1,44

1

20/07/2017

4,05

0,35

2,90

0,68

-1,22

-0,10

1

20/09/2017

1,65

0,28

0,59

-0,66

0,31

0,79

1

16/11/2017

0,75

0,12

0,29

-0,13

0,43

-0,19

1

26/01/2018

-0,53

-2,29

0,04

-1,19

0,82

0,19

1

27/03/2018

-0,23

0,30

-0,61

-0,08

-0,01

-0,02

1

18/05/2018

-0,10

-0,47

0,68

4,03

0,30

0,03

1

24/07/2018

-0,03

-0,27

0,52

-0,21

-0,73

1,00

2

22/09/2016

-0,66

1,17

0,07

0,07

-2,41

-0,07

2

15/12/2016

-1,32

0,69

1,56

0,17

-0,64

-0,38

2

16/02/2017

-0,72

0,49

0,39

1,01

-1,10

-0,36

2

16/05/2017

1,42

0,50

-0,45

-1,08

0,42

-1,47

2

20/07/2017

0,66

0,04

-1,06

0,09

1,13

-0,11

2

20/09/2017

0,48

-0,14

-1,06

-0,58

0,13

0,01

2

16/11/2017

0,61

-0,47

-0,17

0,16

1,72

-0,36

2

26/01/2018

-0,52

0,52

-1,17

1,29

0,71

-0,22

2

27/03/2018

0,56

-0,04

-1,29

0,09

-0,38

0,09

2

18/05/2018

-0,31

-0,05

-0,61

0,45

-0,57

0,33

2

24/07/2018

0,11

-1,53

-0,20

1,13

-0,43

0,07

3

22/09/2016

-1,01

1,73

-1,12

-0,77

-0,34

0,06

3

15/12/2016

-0,77

0,01

0,61

0,01

-0,04

0,04

3

16/02/2017

-0,71

0,36

-0,18

0,20

-0,56

-0,29

3

16/05/2017

-0,69

-0,73

-0,89

-1,30

0,83

-1,57

3

20/07/2017

-0,11

0,68

-0,68

0,53

-0,17

0,95

3

20/09/2017

0,06

0,65

-1,09

-0,44

0,29

-0,04

3

16/11/2017

0,53

-2,64

-0,69

0,15

0,66

-0,07

3

26/01/2018

-0,99

0,03

-0,42

1,04

0,58

-0,53

3

27/03/2018

-0,31

0,68

0,29

-0,33

1,14

-0,09

3

18/05/2018

-0,46

-0,13

-1,06

-0,52

0,07

0,39

3

24/07/2018

-0,38

-2,05

0,94

-0,57

-0,80

0,32
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