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Rios sem discurso 
 

                                              

“Quando um rio corta, corta-se de vez  

o discurso-rio de água que ele fazia;  

cortado, a água se quebra em pedaços,  

em poços de água, em água paralítica.  

Em situação de poço, a água equivale  

a uma palavra em situação dicionária:  

isolada, estanque no poço dela mesma,  

e porque assim estanque, estancada; 

e mais: porque assim estancada, muda,  

e muda porque com nenhuma comunica,  

porque cortou-se a sintaxe desse rio,  

o fio de água por que ele discorria.  

 

O curso de um rio, seu discurso-rio,  

chega raramente a se reatar de vez;  

um rio precisa de muito fio de água  

para refazer o fio antigo que o fez.  

Salvo a grandiloqüência de uma cheia  

lhe impondo interina outra linguagem,  

um rio precisa de muita água em fios  

para que todos os poços se enfrasem:  

se reatando, de um para outro poço,  

em frases curtas, então frase e frase,  

até a sentença-rio do discurso único  

em que se tem voz a seca ele combate.” 

 

João Cabral de Melo Neto (1920-1999) 
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RESUMO 

Áreas prioritárias para serviços ecossistêmicos hidrológicos no Sistema Cantareira 

A modelagem de serviços ecossistêmicos hidrológicos é uma ferramenta 
auxiliar na tomada de decisões para investimento financeiro em práticas de uso da 
terra e em projetos para a restauração florestal. Em virtude da necessidade de 
melhoria no provimento desses serviços ao menor custo de investimento para o 
Sistema Cantareira, este trabalho teve o objetivo de simular cenários para avaliação 
de atividades de transição do uso e cobertura da terra e identificação de áreas 
prioritáriass, considerando critérios ambientais, sociais e políticos. A região do estudo 
compreende um complexo hidráulico de transposição de bacias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ) para a bacia do Alto Tietê, que possui a finalidade de 
abastecimento de água para a região metropolitana de São Paulo. Foram utilizados os 
modelos InVEST e RIOS, ferramentas compostas por métodos consagrados da 
literatura científica, como a equação universal da perda de solo e o balanço hídrico de 
massa em bacias. São modelos baseados na valoração do capital natural, utilizados 
para a avaliação da exportação de sedimentos e produção de escoamento base, de 
acordo com o valor de investimento e o custo de atividades, respectivamente. As 
atividades definidas para transição compreenderam a alteração das áreas agrícolas de 
pastagem para sistema agroflorestal (silvipastoril), a restauração florestal assistida e a 
regeneração natural. A diferença entre os cenários foi a adoção das atividades 
propostas e o montante de recursos a ser aplicado por sub-bacia. Os melhores 
cenários para redução na exportação de sedimentos foram avaliados em relação à 
transição na área total de drenagem e para a produção hídrica sazonal. O modelo 
RIOS demonstrou maior sensibilidade aos custos das atividades de transição e à 
efetividade no controle da erosão, sendo que, os critérios aplicados para áreas 
preferenciais demonstraram um bom resultado na priorização das áreas. No modelo 
InVEST foi possível identificar as sub-bacias que apresentaram maior exportação de 
sedimentos e os cenários com melhor resultado para a diminuição, identificados 
como plantio e regeneração. A regeneração demonstrou ser a atividade com melhor 
benefício, com redução de 33,20% e aumento de 24,10% no escoamento base, 
quando considerada a área preferencial de transição em APP, declividade até 25% e 
vertentes de face sul, para a distribuição de áreas pelo modelo.    

Palavras-chave: Modelagem; Gestão hídrica; Restauração; Agrofloresta 
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ABSTRACT 

Priority areas to hydrology ecosystem services in Cantareira System  

The modeling of hydrological ecosystem services is an auxiliary tool in 
decision making for financial investment in land use practices and in forest 
restoration projects. Due to the need for improvement in the provision of these 
services at the lowest investment cost for the Cantareira System, this work aimed to 
simulate scenarios for the evaluation of land use and land cover transition activities 
and identification of priority areas, with environmental, social and political criteria. 
The study area comprises a hydraulic complex for the transposition of the Piracicaba, 
Capivari and Jundiaí (PCJ) river basins into the Alto Tietê basin, which has the 
purpose of supplying water to the metropolitan region of São Paulo. The InVEST 
and RIOS models, composed by scientific tools approaches as university soil loss 
equation and water mass balance in watersheds. They are based on the valuation of 
natural capital, used for the evaluation of sediment exports and production of base 
flow, according the investment value and cost of activities, respectively. The activities 
defined for transition included the change from pasture to agroforestry (agroforestry 
pasture), assisted forest restoration and natural regeneration. The difference between 
the scenarios was the adoption of the proposed activities and the amount of 
resources to be applied in each watershed. The best scenarios for the reduction of 
sediment exports were evaluated in relation to the transition in the total drainage area 
and for seasonal water production. The RIOS model showed greater sensitivity to 
the costs of transition activities and erosion control effectiveness, and the criteria 
applied to preferential areas showed a good result in the prioritization of the areas. In 
the InVEST model, it was possible to identify the watersheds that had the highest 
export of sediments and the scenarios with the best result for the decrease, identified 
as planting and regeneration. Regeneration was the most favored activity, with a 
reduction of 33.20% and 24.10% of increase in the base flow, when considering the 
transition in APP, the slope by 25% and south face slopes as choose criteria to model 
distribution areas. 

Keywords: Modelling; Water management; Restoration; Agroforestry 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão das águas é um tema recorrente e torna-se mais desafiador ao longo das 

décadas, devido ao aumento do consumo e a redução da qualidade dos recursos hídricos. A 

urbanização e o crescimento das áreas industrializadas, bem como a agricultura e a criação de 

animais, aumentam a demanda hídrica, resultando em conflitos de interesses entre os usuários. 

Geralmente, as áreas agrícolas permitem maior infiltração de água no solo em relação às áreas 

impermeáveis urbanas. Porém, o uso do solo interfere diretamente nos recursos hídricos, 

podendo resultar em alterações positivas ou negativas nos parâmetros de qualidade e no balanço 

hídrico anual de uma bacia hidrográfica. Na maioria dos sistemas de abastecimento urbano, a 

disponibilidade de água e o custo do tratamento para consumo dependem do provimento desse 

recurso oriundo das áreas rurais. 

Em todo o mundo, pode-se observar diferentes soluções utilizadas para o 

abastecimento das grandes cidades. No caso da região metropolitana de São Paulo, baseia-se em 

obras hidráulicas de armazenamento e transferência de água, das regiões de cabeceira de 

drenagem e de outras bacias, incluindo o uso múltiplo de represas para geração de energia elétrica 

e abastecimento público. 

O Sistema Cantareira, como é denominado o conjunto hidráulico de estruturas que 

garantem a transferência da vazão de 31 m3s-1 das bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) para 

a cidade de São Paulo, é um exemplo expressivo da complexidade que ocorre na gestão da água 

de grandes centros. A disponibilidade hídrica natural, devido às condições climáticas e densidade 

demográfica na bacia do Alto Tietê, não garante o volume necessário para o abastecimento da 

cidade e região. Dessa forma, a transferência de água a partir das bacias PCJ é de suma 

importância para manter a economia da região e do país. No entanto, observa-se que ao longo 

dos anos, os eventos extremos climáticos afetam todo o sistema de captação e abastecimento. 

Nas últimas décadas, ocorreram situações de crise tanto em épocas de enchentes quanto de 

estiagens, o que demonstra a fragilidade do controle de vazão em relação ao armazenamento de 

água, para períodos críticos ou condições severas extraordinárias. 

A gestão da água do Cantareira é um modelo de aplicação de políticas, instrumentos, 

teorias e práticas. Desde sua concepção, o objetivo principal foi garantir o abastecimento de água 

para a região metropolitana paulista. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 

9.433/97) instituiu um modelo de gestão hídrica no Brasil baseado em instrumentos que 

consideram conceitos técnicos (gestão por bacias, vazão mínima, enquadramento, outorga) e 

políticos (cobrança pelo uso da água, definição de usos preponderantes, participação social na 
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gestão por meio dos comitês gestores e agências de bacias), incluindo os mecanismos de 

compensação e pagamento por serviços ambientais. A evolução das leis ambientais brasileiras, o 

aumento da participação social na gestão hídrica, o desenvolvimento econômico nas bacias PCJ e 

o conceito de valoração dos serviços ambientais, contribuíram para um cenário de tomada de 

decisão que busca conciliar os interesses dos envolvidos, denominado gestão compartilhada das 

águas. 

Nos últimos anos, a precipitação abaixo da média e as decisões administrativas na gestão 

dos recursos hídricos do sistema, ocasionaram a recente crise hídrica no Estado de São Paulo. 

Com repercussão internacional, muitas discussões foram retomadas na tentativa de amenizar a 

situação de escassez e prevenir crises futuras. O aumento da disponibilidade hídrica, por meio de 

novas transposições, captação de volume morto dos reservatórios existentes, projetos de novas 

barragens e de recuperação florestal dos mananciais, os possíveis reenquadramentos de corpos 

d'água, a redução de perdas e o reuso de água, são alternativas em estudo e em execução vigente. 

Em busca da sustentabilidade no manejo dos recursos hídricos, a gestão de bacias deve 

considerar os aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos, no contexto da legislação 

aplicada. Por sua vez, a Lei Federal 12.651/2012, que substituiu o Código Florestal Brasileiro de 

1965, e restringe parcialmente o uso do solo em propriedades rurais, é insuficiente para promover 

a regularização do deflúvio (quantidade e qualidade). Entende-se que, as bacias hidrográficas que 

apresentam uso múltiplo das águas, como abastecimento de água, produção agrícola e turismo, 

devem considerar um instrumento econômico de gestão hídrica que estimule e incentive ações 

que resultem em menores custos de tratamento de água e de regularização de vazão. 

Nesse contexto, espera-se que as áreas agrícolas possam contribuir com uma função 

ecossistêmica, por meio de práticas de uso do solo e de composição de sistemas de manejo que 

propiciem menor escoamento superficial e maiores taxas de infiltração nas bacias hidrográficas. 

Há que se considerar, também, o consumo de água do sistema pelo processo de 

evapotranspiração, que depende não só da cobertura vegetal, mas do manejo das culturas. 

Uma das possibilidades de conciliar a viabilidade econômica e as melhorias na função 

ecossistêmica, por meio do manejo do solo, é a implantação de sistemas silviculturais, que 

permitem o uso múltiplo da terra e podem aumentar o rendimento econômico da propriedade, 

além de contribuir para a infiltração de água. As agroflorestas são exemplos de uso em que há 

produção de alimentos simultaneamente à melhoria das condições do solo e biodiversidade, e 

também na qualidade de vida. Os processos de ciclagem de nutrientes e sucessão ecológica, 

integrados ao manejo da cultura de interesse, viabilizam a produção e propiciam um ambiente 

mais eficiente no uso dos recursos. 
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A adoção de práticas de manejo alternativas ou a implantação de um novo sistema de 

produção, visando a melhoria na eficiência das funções ecossistêmicas hidrológicas, não é 

possível sem o investimento de recursos em propriedades privadas, adoção de políticas de 

incentivo, capacitação ou extensionismo rural. De qualquer forma, para viabilizar projetos que 

alterem sistemas de produção rural, há demanda por recursos financeiros. 

O pagamento por serviços ecossistêmicos é um instrumento previsto no projeto de Lei 

Federal no. 276, de 2013, em tramitação nas comissões governamentais para aprovação do texto 

final. Para o proprietário rural, a remuneração, por contribuir para um serviço ecossistêmico, 

pode-se tornar mais atrativa se, ao adotar melhores práticas de uso e manejo, aumentar a 

lucratividade de sua propriedade. Para a gestão hídrica, ferramentas que possibilitem analisar o 

serviço ecossistêmico de unidades produtivas, auxiliam na aplicação de recursos financeiros que 

resultem na melhoria da disponibilidade de serviços. 

Para aplicação nesse contexto ecológico-econômico, os modelos InVEST e RIOS foram 

selecionados para uso como ferramenta para análise espacial e temporal do provimento de 

serviços ecossistêmicos. Apresentam aplicação em bacias hidrográficas para avaliação das 

atividades e da qualidade dos serviços ecossistêmicos, de acordo com o uso do solo, clima, 

biodiversidade e beneficiários. Os cenários produzidos pelas simulações são utilizados para 

aplicação de recursos financeiros, visando o melhor provimento de diversos serviços 

ecossistêmicos (SAAD et al., 2011; VOGL et al., 2015). Devido às diversas aplicações ao redor 

do mundo e, principalmente nos projetos do Fundo da Água, esses modelos foram considerados 

adequados para o estudo, a fim de verificar a aplicação no contexto do Sistema Cantareira, para 

selecionar atividades de transição do uso do solo que promovam os melhores serviços 

ecossistêmicos hidrológicos. São ferramentas baseadas em métodos consagrados para a 

construção dos algoritmos e os dados de entrada necessários para as simulações estão disponíveis 

em bases de dados acessíveis. 

Assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar diferentes cenários de uso do solo, 

considerando a implantação de agroflorestas em áreas de pastagem, restauração florestal assistida 

e regeneração natural, para as sub-bacias que compõem o Sistema Cantareira. Os objetivos 

específicos deste trabalho foram: 

i. Propor critérios para a simulação de cenários para análise da produção de serviços 

ecossistêmicos hidrológicos em bacias hidrográficas; 

ii. Identificar as áreas prioritárias e sugerir a melhor atividade de transição para 

aplicação de recursos financeiros, visando a produção de água em qualidade e quantidade no 

Sistema Cantareira. 
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Os resultados da pesquisa podem contribuir para a avaliação e a conscientização da 

necessidade de investimentos em práticas alternativas de áreas destinadas ao fornecimento de 

múltiplos serviços, visando a melhoria da sustentabilidade dos processos produtivos. Assim, 

existe uma justificativa econômica para aplicação de recursos entre beneficiários e provedores de 

um sistema hídrico. Para os produtores rurais, a simulação de diferentes cenários de uso do solo 

favorece a auto-avaliação e a projeção de novos investimentos na propriedade. A apresentação de 

sistemas adaptativos às condições atuais de desenvolvimento, são possibilidades para a adequação 

do uso do solo, de acordo com a capacidade produtiva do sítio, e a elegibilidade de áreas 

potenciais ao pagamento por serviços ecossistêmicos pode ser auxiliar nas discussões políticas e 

contribuir para a gestão compartilhada, visando o provimento de serviços hidrológicos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A valoração da água como capital natural no contexto do crescimento econômico 

sustentável 

O crescimento econômico apresenta limites representados pela oferta e demanda de 

recursos, e a análise do estado atual e futuro determina a taxa de desenvolvimento possível. O 

crescimento populacional e a geração de tecnologia são fatores de impacto nessa análise, pois a 

disponibilidade de recursos naturais pode ser alterada diretamente por essas variáveis, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias na medicina, na produção de alimentos e para 

a exploração de petróleo nas últimas décadas, o que resultou em maior estimativa no tempo de 

vida humana, produção agrícola em larga escala e a possibilidade de identificação e exploração de 

novos estoques petrolíferos. A taxa de crescimento econômico mundial, identificada por meio do 

produto interno bruto (PIB), apresenta elevação de 3 a 4% ao ano e a estimativa é que seja o 

dobro no período de 15 a 20 anos. Paralelamente ao crescimento do PIB, ocorre o aumento no 

consumo de recursos. Embora seja o índice econômico mais utilizado para avaliação da riqueza, 

não considera o capital natural (produtos do setor primário da produção) e é inadequado para 

uma análise do crescimento econômico sustentável. Na visão econômica, aquilo que não é 

mensurado, dificilmente é valorado pela sociedade (VICTOR, 2007; RIVAL e MURADIAN, 

2013; HELM, 2015). 

Helm (2015) afirma que a regulação de preços pelo mercado apresenta-se como um 

método para direcionar o consumo e o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis. Ao 

considerar a definição de desenvolvimento sustentável, a disponibilidade de recursos naturais 

deve ser mantida, para que seja possível às futuras gerações as mesmas condições da população 

atual. Portanto, um mecanismo econômico para a valoração do capital natural torna-se 

imprescindível para garantir a conservação de recursos naturais para as próximas gerações. No 

entanto, o autor considera necessário um manejo racional desses recursos, a fim de promover a 

conservação das funções ecossistêmicas ou de reabilitar as condições para que ocorram os 

processos naturais, para a perpetuidade do capital natural. Em algumas situações, o limite de 

resiliência natural já foi atingido e, sem a intervenção humana, a capacidade de produção do 

capital natural estará comprometida.     

Diferentes patrimônios são definidos como capital natural, considerados produtos 

primários para o provimento da produção de bens e serviços, produzidos sem custos pela 

natureza, e que promoverão benefícios aos seres humanos. Podem ser classificados como 
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renováveis, ou seja, recursos que são produzidos pelos ciclos naturais, e não renováveis ou 

finitos, quando a disponibilidade é limitada mediante os estoques naturais. Assim, geralmente 

ocorre a valoração do capital natural não renovável, pois o consumo reflete na disponibilidade e, 

consequentemente, nos preços de mercado. No entanto, a produção econômica dos bens de 

consumo e serviços é uma combinação do uso de capital natural e de outros capitais, como o 

trabalho humano (RODRIGUEZ, 2011; HELM, 2015). 

O desafio para a conservação de ecossistemas encontra-se na atribuição de valor para os 

recursos naturais renováveis, uma vez que a alteração dos ambientes pode resultar em diminuição 

da capacidade do provimento natural, resultando em impactos negativos no bem-estar humano 

ou na capacidade de renovação do capital natural. Os estoques naturais, bem como a capacidade 

de renovação natural, apresentam relação direta com o estado de conservação das funções 

ecossistêmicas e sua dimensão na paisagem. Uma vez reduzida, um recurso pode tornar-se 

naturalmente não renovável, devido às consequências negativas do uso direto ou indireto, e os 

custos para a restauração aumentam com sua escassez. Dessa forma, a compensação pelos 

prejuízos causados aos ecossistemas é a regra central do capital natural agregado (que inclui os 

renováveis e os não renováveis), direcionada pela correta quantificação, mensuração e valoração 

econômica, para o estabelecimento de políticas de conservação. Assim como em diversas áreas há 

estruturas ou cadeias de produção, para a provisão do capital natural aplica-se o mesmo conceito 

de planejamento, em que a provisão dos bens e serviços é resultado de uma sequência organizada 

de atividades (BÖRNER e VOSTI, 2013; HELM, 2015). 

Rodríguez (2011) afirma que é necessário um guia de função política para cada 

instituição ambiental, a fim de que todas as responsabilidades sejam claras, e um mercado mais 

eficiente para refletir custos indiretos associados aos usos de recursos naturais. A organização 

institucional para direcionar mudanças ambientais deve iniciar com uma sólida estrutura 

organizacional em nível nacional, implementada de forma gradativa, utilizando experiências 

anteriores e suporte social, mas com flexibilidade para ajustes no desenvolvimento, vontade 

política e liderança dos interessados. Após o encontro Eco 92 do Rio de Janeiro, alguns países 

instituíram ministérios específicos para o meio ambiente e gestão de florestas. No entanto, o 

desenvolvimento econômico continua dependendo do avanço das atividades agrícolas, 

principalmente no aumento das terras cultivadas, o que aumenta a pressão sobre os 

remanescentes naturais, considerados ainda como áreas ociosas e improdutivas. Embora exista 

uma estrutura governamental em prol da conservação, as decisões predominam de cunho político 

ao invés de uma abordagem técnica, com recursos financeiros limitados.  
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A ciência econômica apresenta o conceito da “disponibilidade em pagar”, em que o 

valor final está diretamente relacionado à valoração do consumidor, o que pode ser distinto de 

acordo com a percepção pessoal e social do indivíduo. Também ocorre a valoração por meio dos 

custos para a compensação, como é o caso do tratamento de água ou restauração florestal de 

ecossistemas. No entanto, o princípio da sustentabilidade é a manutenção da produção desses 

serviços e, portanto, a compensação deve ser evitada quando se trata de manejo da paisagem 

visando a perpetuidade do capital natural (HELM, 2015).  

Outra questão apresentada sobre as dificuldades práticas da compensação de perdas de 

capital natural, é o direito público e privado, muitas vezes o fator que dificulta estabelecer 

medidas efetivas para os danos causados. O comum a todos, normalmente, é responsabilidade do 

governo, mas o uso dos recursos naturais dentro de uma propriedade privada, desde que as 

atividades sejam condizentes com a legislação em vigor, é um direito privado. As adversidades 

causadas por uma atividade econômica podem interferir no futuro bem-estar de todos no globo 

terrestre, dependendo do espaço temporal considerado. Os casos de compensação ambiental de 

responsabilidade privada são exemplos de medidas com alto custo e longo prazo para 

cumprimento, o que nem sempre é fiscalizado ou considera as necessidades de todos os 

envolvidos nos danos (BÖRNER e VOSTI, 2013; HELM, 2015).  

Um dos instrumentos para a conservação do capital natural são os mecanismos de 

controle por meio de leis ou políticas públicas. Muitos países apresentam uma estrutura de 

políticas e legislação aplicadas ao meio ambiente, a fim de contribuir para o controle da 

exploração de recursos naturais, preservação de habitats e espécies, e até a melhoria das 

condições ambientais (HELM, 2015). O pagamento por serviços ecossistêmicos, como um dos 

mecanismos econômicos de incentivo aos atores envolvidos na provisão de serviços, tem sido 

aplicado no contexto de valoração do capital natural, sendo a Costa Rica um país pioneiro 

(BÖRNER e VOSTI, 2013). Pode ser definido como uma transação voluntária, na qual um 

serviço ambiental bem definido (ou o uso da terra que assegure o serviço prestado) é adquirido 

por, pelo menos, um beneficiário de, no mínimo, um provedor, considerando o critério de 

condicionalidade para a provisão dos serviços. O comprador pode ser o beneficiário direto ou 

uma instituição pública ou não governamental, mas o contexto da aplicação do pagamento deve 

ser resultado de uma interação social, política, econômica e ambiental, visando atingir objetivos 

como redução da pobreza (PAGIOLA et al., 2005; LE-COQ et al., 2011), desenvolvimento ou 

aumento da governança. É comum a aplicação desse instrumento no contexto de propriedades 

agrícolas, por meio de subsídios de compensação ambiental, incentivos econômicos e 

regulamentos, a fim de melhorar a provisão de serviços ecossistêmicos hidrológicos 
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(MADRIGAL-BALLESTERO, 2011; BÖRNER e VOSTI, 2013; HELM, 2015), e pode induzir 

mudanças no uso do solo das áreas rurais em que há poucos recursos ou um mercado motivador 

(JARDIM e BURSZTYN, 2015). Esse mecanismo é associado a uma classe de uso da terra 

(US$.ha-1) ou custo de oportunidade, com investimentos específicos para identificar fundos de 

recursos para o desenvolvimento de um novo mercado, com beneficiários intermediários. A 

permanência dos recursos é estabelecida por contrato e os valores a pagar, bem como os critérios 

para valoração, são negociados entre os envolvidos, apresentando maior eficiência do que os 

mecanismos de comando-controle (LE-COQ et al., 2011). Para Rapidel et al. (2011), é uma 

forma eficiente de conscientização sobre o valor dos serviços ecossistêmicos. 

A ineficiência desses programas, por sua vez, pode estar relacionada ao oferecimento de 

incentivos inferiores aos custos de adoção de práticas diferenciadas de manejo, indução de 

práticas alternativas com custo superior ao valor dos serviços, pagamento por adoção de práticas 

que, de qualquer forma, seriam realizadas (ENGEL et al., 2008; MADRIGAL-BALLESTERO, 

2011) e a permanência do pagamento a longo prazo para manutenção das atividades 

implementadas (ZHENG et al., 2013; LI et al., 2017). O estímulo a esse mecanismo deve ser o da 

demanda pelos serviços ecossistêmicos à jusante, e a continuidade depende do compartilhamento 

de ideais políticos locais e, por isso, a importância de um arcabouço institucional para viabilizar 

os programas e a participação de ONGs, governos locais e órgãos gestores (Young e Bakker, 

2014; Jardim e Bursztyn, 2015). Ademais, proprietários rurais de diferentes rendas devem ser 

engajados em um programa de compensação ambiental, com um incentivo diferente do 

pagamento para atrair os proprietários que não encontram interesse nesse mecanismo (PRINS e 

LEÓN, 2011). 

No meio corporativo, a valoração de ativos naturais ocorre de forma a contribuir com a 

imagem da empresa e com o patrimônio que possuem, além da internalização das externalidades 

positivas e negativas (HELM, 2015). Parcerias ou alianças internacionais, entre instituições 

bancárias, ONGs, empresas privadas e instituições públicas também são iniciativas que 

contribuem para situações de valoração e aplicação monetária para a conservação de serviços 

ecossistêmicos globais, mas com uma preocupação sobre o grau de imparcialidade na governança 

e na transformação do capital natural em commodities. De forma geral, as parcerias, quando bem 

conduzidas, podem promover uma política inovadora, o engajamento de novos atores nas 

decisões e um financiamento eficiente para a conservação ambiental global (MADRIGAL-

BALLESTERO, 2011; KRAMARZ, 2013).  

O Fundo da Água é um exemplo de parceria institucional com adesão voluntária que 

envolve ONGs, instituições públicas e privadas e universidades para tomada de decisão em 
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relação aos investimentos financeiros em uma bacia de importância sócio-econômica-ambiental. 

É um fundo sustentável de recursos para conservação e proteção de ecossistemas naturais para a 

provisão e a valoração de serviços ecossistêmicos, enquanto mantém ou melhora as condições de 

vida humana na bacia (GOLDMAN et al., 2010). O primeiro projeto implantado no ano 2000 foi 

em Quito, Equador, que beneficiou cerca de 4 milhões de pessoas. As ações envolveram 

investimentos em infraestrutura natural (proteção e restauração da vegetação natural) como parte 

da solução dos problemas enfrentados na bacia Guayaquil, sob uso múltiplo e forte pressão 

antrópica, por apresentar o centro industrial e comercial. Nesse caso, os modelos espaciais e as 

simulações de cenários foram utilizadas para compreender e avaliar os resultados da relação entre 

a infraestrutura natural e o manejo integrado da bacia, visando a aplicação de investimentos. 

Cerca de 83% do fundo foi aplicado em restauração florestal, localizados em pontos de interesse 

para as mudanças no cenário de serviços ecossistêmicos, mas representando uma pequena 

porcentagem da área da bacia, a fim de privilegiar os beneficiários (MULLIGAN, et al., no prelo). 

Em 2013, foi formada a Rede do Fundo da Água na América Latina, e 16 projetos 

foram analisados por Bremer et al. (2016). O estudo demonstrou a percepção dos envolvidos nos 

projetos, identificando como objetivos: a produção de água (principalmente em relação à 

segurança hídrica durante a estação de baixa vazão), a qualidade da água (com maior destaque 

para a produção de sedimentos), a proteção e a restauração de ecossistemas e os aspectos sociais 

de governança e educação. Os cinco projetos localizados no Brasil (São Paulo, Guandu, 

Camboriú, FUNDAGUA e Piripau) utilizam como mecanismo de compensação o pagamento 

pelas atividades relacionadas à restauração florestal nas propriedades e a implantação de outras 

atividades do projeto. Nesses casos, de 12 a 459 proprietários eram beneficiados e entre 38 e 492 

ha de áreas destinadas às atividades de restauração, atingindo o investimento de 21,5 milhões de 

dólares oriundos do FUNDAGUA. Na maioria, o montante mais significativo origina-se de 

recursos governamentais, por meio de leis que direcionam taxas de empresas privadas para o 

financiamento dos projetos. Há possibilidade de investimentos em implantação de agroflorestas 

como ocorre em Cauca Valley, na Colômbia, mas no Brasil as atividades dedicam-se à proteção 

de florestas, restauração ou conservação do solo. Diferentes mecanismos de evidência são 

utilizados, como as ferramentas InVEST Model, SWAT, análises multicriteriais, a equação 

universal de perda de sedimentos e erosão modificada (MUSLE) e o modelo conceitual de atores, 

recursos e atividades (ARA). Embora a maioria apresente o monitoramento de vazão, o 

estabelecimento de uma linha base para avaliação dos resultados no aumento dos serviços 

ecossistêmicos hidrológicos, é uma das dificuldades citadas, devido à restrição de um banco de 

dados anterior à implantação dos projetos. No entanto, o engajamento para participação dos 
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atores locais, bem como a criação de uma rede de prestadores de serviços ao redor dos projetos, 

são benefícios sociais não quantitativos, mas de efeito expressivo para o desenvolvimento dos 

projetos de restauração. A pequena participação do setor privado foi avaliada como negativo, a 

fim de melhorar a participação na arrecadação dos fundos. 

No guia geral para o alinhamento da priorização de investimentos do Fundo da Água na 

América Latina, foram estabelecidos como objetivos a seleção de novos locais para o 

desenvolvimento de projetos, enfatizando a importância de critérios específicos para a aplicação 

dos investimentos e critérios de priorização baseados em leis, negociação, literatura, experts e 

experiência dos projetos, além da aplicação da metodologia “SMART” (específico, mensurável, 

atingível, relevante, calendarizado). 

Tafarello et al. (2017), ao analisarem 16 programas de PSE localizados no bioma Mata 

Atlântica no Brasil, com diferentes características e abrangências, também evidenciaram a falta de 

estratégias de monitoramento ecohidrológico para longo prazo e a definição de linha-base, de 

forma integrada, para comparação dos projetos. Em nenhuma dessas iniciativas o pagamento 

apresentava ligação com critérios quantitativos sobre a produção de serviços ecossistêmicos. 

Ferraz et al. (2014) discutiram a aplicação de investimentos, considerando o histórico e o 

contexto de remanescentes florestais na paisagem, como características importantes para serem 

consideradas na avaliação do provimento de serviços hidrológicos. Assim, pode-se afirmar que a 

valoração da água como capital natural depende de mecanismos políticos e econômicos, mas 

deve ser considerado sob condições ecológicas para garantir o provimento de serviços 

ecossistêmicos visando um desenvolvimento econômico sustentável. 

 

 

2.2. Serviços ecossistêmicos e estrutura verde 

Os bens (recursos energéticos) e serviços (produtos não materiais) ecossistêmicos são 

definidos como as contribuições que os ecossistemas realizam ao bem-estar humano consciente 

ou não, por meio das interações bióticas e abióticas (HAINES-YOUNG e POTSCHIN, 2010, 

COSTANZA et al., 2017). Os ecossistemas são compostos por aspectos físicos, biológicos e 

químicos (solos, água, plantas, animais, nutrientes). As interações entre os componentes de um 

ecossistema denominam suas funções que, por sua vez, determinam a capacidade do sistema 

prover serviços e benefícios para uso humano. Embora os termos “função ecossistêmica” e 

“serviços ecossistêmicos” incluam as interações entre os componentes de um sistema, não 

possuem a mesma definição. Uma função ecossistêmica é qualquer processo natural, com uma 
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finalidade específica para o meio, e que influencia o provimento de serviços ecossistêmicos. No 

entanto, esses serviços devem ter sua função e beneficiários bem definidos (COSTANZA et al., 

2017).  

Fisher et al. (2009) e Costanza et al. (2017) relatam que o conceito de “serviços 

ecossistêmicos” foi sugerido inicialmente por Westman, em 1977, como o valor social dos 

benefícios (serviços naturais) que o ecossistema provê à sociedade, e que deve identificá-los e 

conhecê-los, para fiscalizar e administrar. No entanto, o termo foi primeiramente registrado em 

1981, por Ehrlich e Ehrlich, enquanto o número de publicações aumentou consideravelmente a 

partir do ano 2005. Vários autores têm utilizado o conceito, mas três definições são comumente 

citadas. Daily (1997) considera as condições e os processos que ocorrem entre ecossistemas 

naturais e espécies, que sustentam a vida humana. Para Costanza, et al. (1997), são os benefícios à 

população humana, derivados direta ou indiretamente de funções ecossistêmicas, ou seja, bens e 

serviços utilizados pela humanidade. No relatório Millennium Ecosystem Assessment (2005), são 

todos os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, de forma generalizada. Em revisão 

histórica sobre o tema, Costanza et al. (2017) afirmaram que o Homo sapiens é parte integrante 

da biosfera e, portanto, o bem-estar humano faz parte da visão dos serviços ecossistêmicos, 

enfatizando que não se refere a uma visão antropocêntrica, já que todos os seres vivos compõem 

o equilíbrio ecossistêmico da natureza. 

Um conceito diferenciado foi proposto por Boyd e Banzhaf (2007), em que serviços 

ecossistêmicos são os componentes ecológicos diretamente consumidos ou envolvidos para a 

produção do bem-estar humano. Esses autores distinguem as estruturas, os processos e as 

funções ecossistêmicas, que resultarão em benefícios ou bem-estar às pessoas. Dessa forma, para 

os autores, são necessários vários investimentos em capital natural. É o caso da provisão 

ecossistêmica de água com qualidade para o benefício de propiciar o abastecimento público. 

Assim, os serviços ecossistêmicos são considerados fenômenos naturais e não podem ser obtidos 

de forma direta, como é o caso da colheita ou do extrativismo de recursos.  

Por sua vez, Costanza et al. (2017), por meio da Figura 1, demonstram que a relação 

entre um serviço ecossistêmico e o capital natural não é direto. Os autores consideram essencial 

um limite de abordagem e uma perspectiva transdisciplinar, já que existem os conceitos de capital 

construído, capital humano e capital social, que dependem da ação direta do homem para sua 

manutenção e existência, e que também apresentam relação com o bem-estar humano. O capital 

natural, que provê serviços ecossistêmicos, ocorre na biosfera sem a necessidade de intervenção 

humana, porém, pode apresentar alterações decorrente das consequências de suas ações. Esses 

autores sugeriram um diagrama para relacionar os serviços, os benefícios e a valoração, de forma 
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que se observa a importância das respostas e interações complexas entre os diferentes capitais 

para a produção de serviços ecossistêmicos. A fim de comparar as diferentes classificações 

propostas nas últimas décadas para os serviços ecossistêmicos, os autores forneceram a Tabela 1 

que apresenta quatro fontes de normatização: Costanza et al. (1977), Millennium Ecosystem 

Assessment (2005), The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) e Common International 

Classification of Ecosystem Services (CICES). As informações apresentadas demonstram que há muita 

similaridade entre as classificações.  

 

 

Figura 1. Interações entre os capitais construído, humano, social, natural e o bem-estar humano, 

demonstrando que o conceito de serviços ecossistêmicos é resultado do capital natural e parte do 

conjunto de interações que beneficiam as condições sustentáveis do bem-estar humano. 

Fonte: Adaptado de Costanza et al. (2014) apud Costanza et al. (2017). 
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Tabela 1. Diferentes sistemas de classificação dos serviços ecossistêmicos e suas similaridades na 

definição do conceito. 

 Costanza et al. (1997) MEA (2005) TEEB (2010) CICES (2017) 

Provisão Produção de alimento 
Suprimento de água 
Matéria-prima 
Recursos genéticos 
 

Alimento 
Recursos hídricos 
Fibras, etc 
Recursos ornamentais 
Recursos genéticos 
Bioquímicos e 
medicina natural 

Alimento 
Água 
Matéria-prima 
Recursos ornamentais 
Recursos genéticos 
Recursos medicinais 

Biomassa – nutrição 
Água 
Biomassa – fibras, 
energia e outros 
materiais 
Biomassa – energia 
mecânica 

Regulação e 
habitat 

Regulação de gases 
Regulação do clima 
Regulação de 
distúrbios (proteção de 
tempestades e controle 
de cheias) 
Regulação de água 
(prevenção de secas) 
Tratamento de 
resíduos 
Controle de erosão e 
retenção de 
sedimentos 
Formação do solo 
Polinização 
Controle biológico 

Regulação da 
qualidade do ar 
Regulação do clima 
Regulação de ameaças 
naturais 
Regulação de água 
Purificação de água e 
tratamento de resíduos 
Regulação da erosão 
Formação do solo 
Polinização 
Regulação de pragas e 
doenças humanas 

Purificação do ar 
Regulação do clima 
Prevenção e 
moderação de 
distúrbios 
Regulação do fluxo de 
água 
Tratamento de 
resíduos (purificação 
da água) 
Prevenção da erosão 
Manutenção da 
fertilidade do solo 
Polinização 
Controle biológico 
 
 

Mediação de fluxos de ar 
e gases 
Composição atmosférica 
e regulação climática 
Mediação de fluxos de ar 
e líquidos 
Mediação de fluxos 
líquidos 
Mediação de resíduos, 
tóxicos e outras 
moléstias 
Mediação de fluxos de 
massa 
Manutenção da 
formação e composição 
do solo 
Manutenção dos ciclos 
de vida (polinização) 
Manutenção e controle 
de pragas e doenças 

Suporte e 
habitat 

Ciclagem de nutriente 
Refúgio (berçário, 
migração de habitat) 

Ciclagem de 
nutrientes, fotossíntese 
e produção primária 
Biodiversidade 

Manutenção do ciclo 
de vida 
Proteção da 
variabilidade genética 

Manutenção do ciclo de 
vida, habitat e proteção 
da variabilidade genética 

Cultural Recreação (ecoturismo 
e atividades ao ar livre) 
Cultural (beleza cênica, 
artística, espiritual, 
educação e ciência) 

Recreação e 
ecoturismo 
Valores estéticos 
Diversidade cultural 
Valores espirituais e 
religiosos 
Sistema de 
conhecimentos 
Valores educacionais 

Informação estética 
Inspiração para 
cultura, arte e 
desenho 
Experiência espiritual 
Informação para o 
desenvolvimento 
cognitivo 

Interação física e de 
experiência 
Interação espiritual e/ou 
emblemática 
Interação intelectual e 
representativa 
 

Fonte: Adaptado de Costanza et al. (2017). 

 

Estudos que contribuem para a compreensão dos mecanismos espaciais e temporais 

para provisão de serviços ecossistêmicos são imprescindíveis para a aproximação da ciência e 

prática política, a fim de embasar as tomadas de decisão. Os mapas são ferramentas básicas nesta 

abordagem, uma vez que há heterogeneidade espacial e temporal no fornecimento, que é 

dependente de vários fatores (bióticos e abióticos). Há serviços que ocorrem sob dinâmica 

espaço-temporal global, enquanto outros apresentam importância local. Os serviços são 
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interdependentes e é possível conflito de interesses pelos beneficiários, em caso de provimento 

de serviços múltiplos (FISHER et al., 2009). 

Vallecillo et al. (2018) identificaram áreas prioritárias para restauração florestal 

considerando diferentes serviços ecossistêmicos, e áreas nas proximidades urbanas foram 

destacadas. Normalmente são áreas que apresentam maior dificuldade para restauração, maior 

ocupação por plantas consideradas invasoras e, portanto, podem apresentar maiores custos para a 

restauração.    

A fim de propor uma classificação considerando a aplicabilidade nas tomadas de 

decisões políticas, Fisher et al. (2009) consideraram uma definição clara para a classe, as 

características do ecossistema e o contexto da decisão sobre o serviço ecossistêmico. A promoção 

da educação, para o entendimento acerca do tema, é considerada uma limitação para o significado 

legítimo das regras de mercado e valores para aplicação nas transações. Afinal, as políticas 

refletem as preferências e motivações humanas, e não seria diferente para o capital natural. 

Reconhecer a direção da dinâmica espacial do processo, uni-direcional ou direcional, pode 

facilitar a identificação de beneficiários, a seleção de áreas compensatórias e incorporá-las ao 

conceito econômico de externalidade. 

Garrido et al. (2017a), encontraram diferenças interessantes na percepção das pessoas 

acerca dos serviços ecossistêmicos. Em um levantamento considerando o nível local e regional, e 

os setores público, privado e civil, os serviços de recreação e turismo foram os mais citados. A 

beleza cênica, a biodiversidade e a provisão de alimentos os produtos relacionados aos serviços 

cultural, suporte e de provisão, respectivamente. Sendo que a percepção regional esteve mais 

relacionada ao provimento dos serviços culturais e de suporte. Em outra pesquisa, na mesma 

linha, Garrido et al. (2017b) discriminaram os serviços para cada tema, aplicando de forma 

semelhante os grupos participantes. A regulação da água foi citada somente pelos setores civil e 

público, mas o serviço cultural foi o mais expressivo para todos os envolvidos. Os autores 

enfatizam, nesse caso, que o pagamento dos serviços culturais, como ocorre por meio da 

atividade turística, não é suficiente para garantir a permanência do provimento. Uma vez que 

esses serviços, especificamente, dependem da continuidade das práticas de manejo tradicionais e 

podem implicar diretamente na provisão de outros, como a biodiversidade ou produção hídrica 

de qualidade. Esses resultados são relevantes para a formulação de políticas para a conservação 

ou para regulamentar práticas de uso do solo ou manejo, bem como, para valorar ou ao aplicar o 

pagamento por serviços ecossistêmicos. Ao compreender a forma como os seres humanos 

reconhecem esses serviços, torna-se mais tangível a conservação dos mesmos. E, ao instituir o 
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pagamento pela compensação ou para a valoração, há aumento na percepção econômica da 

conservação (PESCHE et al., 2013; HELM, 2015).     

No entanto, o entendimento das interações ecossistêmicas e as diferentes percepções 

sob o olhar humano influenciam diretamente na valoração desses serviços, um tema de muita 

discussão no âmbito científico e econômico quando se trata dos benefícios oriundos de estruturas 

naturais (POSNER et al., 2016; COSTANZA et al., 2017). O conceito de estruturas verdes 

aplicado à conservação dos serviços ecossistêmicos torna-se mais coerente quando se trata da 

provisão de benefícios gerados por um sistema complexo natural, por suas características de 

interdependência, temporal e espacial (BÖRNER e VOSTI, 2013; HELM, 2015), como a 

regulação da produção de água com qualidade.  

Em situações de escassez as pessoas são mais propensas a aceitar o pagamento para 

melhorar a provisão natural de água, mas os custos para a execução dos projetos devem ser 

menores do que para a produção do serviço hidrológico. Curiosamente, as mulheres apresentam 

uma tendência de melhor aceitação, notadamente em regiões nas quais as tarefas são separadas 

por gênero e elas são responsáveis pelo serviço doméstico e cuidado das crianças, o que demanda 

volume e qualidade de água (MADRIGAL-BALLESTERO, 2011). 

Em revisão sobre os instrumentos de gestão dos serviços ecossistêmicos hidrológicos, 

Börner e Vosti (2013) analisaram: pagamento (subsídio), taxas, certificação, inovação tecnológica, 

regulamentos, arranjos comunitários locais, educação ambiental, programas de limite máximo e 

comércio. A comparação entre os instrumentos destaca a influência na redução da pobreza e o 

custo-benefício para atingir os objetivos atuais de conservação de serviços ecossistêmicos. Os 

autores enfatizaram a necessidade de um mercado consumidor consciente, para internalizar 

custos adicionais no valor final dos produtos, bem como o controle por meio de um governo 

local, além de demonstrar que os instrumentos não são uma garantia suficiente para a diminuição 

da pobreza.  

No trabalho de Ruckelshaus et al. (2013), os autores orientaram para a integração do 

conhecimento científico à política, e o uso de ferramentas simples e de fácil entendimento para os 

tomadores de decisão, independente da complexidade interdisciplinar, de modo a apresentar 

cenários que demonstram como as decisões poderão impactar os serviços ecossistêmicos, com o 

empoderamento local para uso das ferramentas, enfatizando as medidas para o bem-estar 

humano, com os níveis de incerteza reportados claramente.  

O investimento em bacias hidrográficas é um componente estratégico e técnico, pois é uma 

aplicação legítima de recursos, mas que necessita de credibilidade. Dessa forma, torna-se 

imprescindível apresentar cenários preferenciais ou a serem evitados, o engajamento dos atores 
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no processo, a definição de um prazo para a operacionalização dos investimentos, e a seleção das 

atividades preferenciais (restauração assistida ou não assistida, proteção, manejo agroflorestal) 

com beneficiários bem definidos, como as áreas urbanas e as regiões metropolitanas (ESMAIL e 

GENELETTI, 2016). Dentro dessa perspectiva, na definição de áreas prioritárias para 

investimentos em serviços ecossistêmicos, deve-se considerar critérios de topografia, 

propriedades do solo, uso da terra, distância de rios, componentes econômicos e sociais 

(MARCHAMALO et al., 2011, MADRIGAL-BALLESTERO, 2011), bem como a sobreposição 

de áreas para diferentes serviços ecossistêmicos a fim de otimizar a aplicação de recursos 

(MOKONDOGO et al.; 2018).  

 

2.3. Governança e gestão hídrica do Sistema Cantareira 

Os movimentos denominados de Entradas e das Bandeiras, no século XVI, foram a 

origem de ocupação no sul de Minas Gerais, no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Pequenos 

núcleos de apoio, para abrigo e alimentação dos bandeirantes durante as viagens, se 

desenvolveram surgindo as primeiras atividades agrícolas de uso do solo. No século XVII, a 

economia baseada na exploração do ouro influenciou a ocupação do território mineiro, 

concentrando a ocupação do estado em áreas de garimpo. Com o declínio da era do ouro, 

ocorreu o crescimento da atividade agrícola, principalmente a criação de gado e agricultura 

(IRRIGART, 2004). 

Na década de 1970, intensificou-se o crescimento urbano e industrial na bacia, resultado 

da localização estratégica e das vias de acesso, aliadas às características ambientais favoráveis para 

agricultura e indústria. A demanda pelo uso da água reflete a situação socioeconômica, com o uso 

dos recursos hídricos para o abastecimento público e carreamento de esgotos (SOUZA, 2005; 

BARBOSA, 2009). Essa situação apresenta a relação crítica entre o uso e a disponibilidade dos 

recursos hídricos, uma vez que são atividades impactantes para a qualidade e quantidade de água, 

corroborando para uma crise socioeconômica.    

A gestão dos recursos hídricos do Estado de São Paulo considera 22 zonas hidrográficas 

denominadas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs). A bacia do Rio 

Tietê foi subdividida em seis UGRHIs devido à extensão total da área da bacia e as diferentes 

características hidrológicas e de uso do solo. Na região médio-superior da bacia do Rio Tietê são 

definidas três unidades: UGRHI 5 composta pelas bacias dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, 

UGRHI 6, correspondente à bacia do Alto Tietê, e a UGRHI 10, com a bacia do rio Sorocaba e a 

bacia do Médio Tietê (MORTATTI et al., 2004). 
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O Rio Tietê, cuja hidrografia percorre todo o estado de São Paulo na direção sudeste-

noroeste, nasce a 840 m de altitude a 25 km da cidade de Salesópolis (MG), encontrando o Rio 

Paraná após 1.050 km, na cidade de Itapura (SP). O maior parque industrial da América do Sul é 

alimentado pela usina hidrelétrica de Itaipu, situada à jusante da sua bacia de drenagem 

(MORTATTI et al., 2004). Além disso, recebe a contribuição pela transposição de bacia do Rio 

Piracicaba, com a finalidade de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

por meio do sistema Cantareira, que regulariza e distribui a água (GROPPO et al, 2001). 

A cidade de São Paulo apresenta um histórico de gestão de recursos hídricos 

caracterizado pela captação de água em distâncias cada vez maiores, com maior custo e aumento 

de perdas. Parte do volume do sistema de captação que abastece a população garante a 

compensação da vazão que é perdida no sistema de distribuição. Isso também resulta em rodízio 

escalonado no abastecimento, justificado pela necessidade de manutenção na rede. O 

agravamento da situação no saneamento público deve-se ao fato de que 950 km2 da área urbana 

da cidade encontra-se impermeabilizada, em uma área total de 1500 km2 (DOWBOR, 2005). 

As bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), com 15.303,67 km² e população 

estimada em 5,2 milhões de habitantes, promovem o abastecimento público de 76 municípios 

total ou parcialmente, sendo 5 municípios mineiros, dependentes dessas águas para consumo 

humano, indústrias, irrigação de plantações e produção de energia elétrica (CBH-PCJ, 2013). O 

conjunto das três bacias hidrográficas constitui a URGHI 5, mas os três rios possuem bacias 

hidrográficas geograficamente distintas, interligadas pelo sistema de captação, reversão e 

lançamento entre bacias (CASTELLANO e BARBI, 2006). 

O Sistema de Abastecimento de Água Cantareira foi um projeto da secretaria de obras 

de São Paulo quando Eduardo R. Yassuda, engenheiro sanitarista, assumiu a posição de 

secretário. As obras iniciaram em 1968 com o DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) 

como sócio controlador do sistema (antiga COMASP) e foram necessários 32 anos para a 

finalização do projeto e o abastecimento de um total de 10 milhões de pessoas no ano 2000. Em 

seis anos após o início da execução foram utilizados 2/3 do orçamento total, viabilizando 11m3s-

1 para captação (NETO e BARROS, 2010). O sistema atual é composto por um conjunto de seis 

reservatórios de água que transpõem 31 m3s-1 da bacia do Rio Piracicaba para a bacia do Alto 

Tietê, abastecendo cerca de 9 milhões de pessoas, incluindo um polo industrial (ANA, 2007; 

CHIODI et al, 2013), conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama esquemático do Sistema Cantareira com as interligações entre os 

reservatórios e distinção do domínio de gestão das represas e rios. 

Fonte: ANA (2017). 

 

A construção do sistema iniciou em 1965 e foi realizada em duas etapas, quais sejam, 

Rios Juqueri, Atibainha e Cachoeira, contribuindo com 11 m3s-1 a partir de 1975, e Rios Jacareí e 

Jaguari, com início de operação em 1981. A vazão da bacia do Rio Piracicaba é complementada 

pela captação na bacia do Rio Juqueri, totalizando 33 m3s-1 até a estação de tratamento de água 

do Guaraú, na cidade de São Paulo (GROPPO et al, 2001). O sistema abrange a área de 

aproximadamente 227.950 hectares e 12 municípios: Camanducaia, Extrema, Itapeva e Sapucaí - 

Mirim, no estado de Minas Gerais, e Bragança Paulista, Caieiras, Franco da Rocha, Joanópolis, 

Nazaré Paulista, Mairiporã, Piracaia e Vargem, no estado de São Paulo (CBH-PCJ, 2013). 

Enquanto a bacia do Alto Tietê abriga a maior região metropolitana e geradora de 

riqueza do país, as bacias PCJ são responsáveis pelo abastecimento da região metropolitana de 

Campinas, respondendo por mais de 7% do PIB brasileiro (CASTELLANO e BARBI, 2006). A 

demanda de água prevista para o atendimento de todas as necessidades no Plano de Bacias, é de 

36 m3s-1 (52% para abastecimento urbano, 29% para o industrial e 18% para o setor rural). 

Existem trechos das bacias com obrigatoriedade de reuso, devido ao estado crítico da relação 

oferta e demanda (CBH-PCJ, 2013). No entanto, a escassez na região decorre também da baixa 

qualidade da água. O aumento no consumo e a degradação da qualidade na bacia do Rio 

Piracicaba, nas últimas décadas, foram causados pelo desenvolvimento urbano e agroindustrial, e 

agravado pela reversão de água para a RMSP. O tratamento de esgoto doméstico e industrial e a 
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racionalização do uso da água ainda são ineficientes na bacia (GROPPO et al, 2001; 

CASTELLANO e BARBI, 2006).  

Em uma escala espacial mais abrangente, a governança do Sistema Cantareira possui 

maior complexidade, uma vez que a ANA considera uma interdependência significativa dos 

mananciais utilizados para abastecimento da Macrometrópole Paulista, que inclui a Região 

Metropolitana de São Paulo, a Região Metropolitana de Campinas, a Baixada Santista e áreas 

adjacentes, como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o que evidencia a importância 

estratégica das bacias do Alto Tietê, PCJ e Paraíba do Sul (ANA, 2015). 

Mortatti et al. (2004) demonstraram, por meio de séries históricas, que a vazão do Rio 

Piracicaba (situada a montante) apresenta oscilações normais abaixo da média a partir da década 

de 1980. No mesmo período, houve um aumento significativo de vazão no Rio Tietê (localizado 

a jusante). A represa de Salto Grande refletiu no aumento de vazão do Rio Piracicaba e, na 

separação de hidrógrafas, cerca de 70% do escoamento total foi proveniente da recarga 

subterrânea. Groppo et al (2001) concluíram que os rios da bacia do Rio Piracicaba, sob 

influência do Cantareira, apresentaram tendências negativas significativas no período da série 

histórica analisada, de 1947 a 1996, especialmente os Rios Jaguari e Atibaia. 

Em relação à gestão hídrica na bacia PCJ, Chiodi et al. (2013) consideram que a 

aplicação do mecanismo de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) implantado na gestão da 

bacia, não é suficiente para investimentos necessários no meio rural. Os autores enfatizam que 

existem dificuldades em relação à participação nos processos de tomada de decisão, o que 

influencia na definição de demandas e prioridades. Por outro lado, o fato de áreas rurais 

possuírem menor densidade populacional e demanda hídrica, em relação à RMSP, acarreta na 

aplicação dos investimentos em locais distantes dos produtores do benefício ou de forma 

indireta. As estimativas para a Macrometrópole Paulista, no ano 2035, é de 37 milhões de 

habitantes, sendo 36 milhões urbanos. Está prevista a construção de duas barragens na bacia PCJ 

para o aumento de 7 m3s-1 na vazão, para o atendimento da região (CBH-PCJ, 2014). 

Nesse contexto, a gestão dos recursos hídricos é essencial para garantir os direitos e 

deveres previstos na legislação federal, especificamente na Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Lei Federal no. 9433/1997. A política apresenta a água como um bem de domínio 

público, recurso natural limitado e dotado de valor econômico, e seu uso prioritário é o consumo 

humano e a dessedentação de animais. Além disso, prevê que a gestão dos recursos hídricos deve 

proporcionar o uso múltiplo das águas, considerando a bacia hidrográfica como unidade de 

gerenciamento, de forma descentralizada e participativa (BRASIL, 1997). Na bacia PCJ, a gestão 

compartilhada, em função do histórico complexo de uso da água pelo Sistema Cantareira, iniciou-
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se em 1989 por meio do Consórcio PCJ e pela criação do Comitê das Bacias Hidrográficas PCJ, a 

partir de 1993, o primeiro a ser implementado após a Lei Paulista de Recursos Hídricos, a Lei 

Estadual no. 7.663 de 1991 (CASTELLANO e BARBI, 2006). Entre as iniciativas, além do PSA 

já citado, destaca-se a criação do Banco de Águas em 2009, um volume armazenado para garantir 

maiores vazões para a bacia na época de estiagem (CBH-PCJ, 2013). Uma medida anterior, mas 

não menos importante para a eficiente gestão, é a cobrança pelo uso da água, instituída desde 

2006 (ANA, 2007). Segundo os dados publicados pela ANA (2017), na bacia PCJ foram 

arrecadados R$ 18,1 milhões pelo setor de saneamento, R$ 2,8 milhões pela indústria e R$ 50 mil 

por outros setores, por meio do instrumento de cobrança com valores definidos pelos comitês 

gestores no ano 2016. São valores que podem ser aplicados em diferentes projetos para melhoria 

do sistema produtor de água ou saneamento, inclusive nos projetos de restauração florestal de 

nascentes.   

Para Dowbor (2005), o problema na gestão dos recursos hídricos é a dinâmica de 

regulação do setor, que é inadequada diante das relações técnicas e ambientais de uma sociedade 

moderna. O sistema Cantareira é um caso clássico de gestão descentralizada, participativa, 

integrada e compartilhada da água, mostrando que a participação da sociedade nos processos 

decisivos é fundamental para garantir o direito previsto na Constituição Federal. A composição 

do conselho participativo, em suas diferentes esferas federal, estadual e municipal, apresenta-se 

como o canal mais eficaz de participação da sociedade na gestão pública (SIQUEIRA, 2005). 

Assim, a análise de experiências passadas e de possíveis cenários futuros apresenta-se como 

subsídio importante no contexto da gestão compartilhada de água entre bacias. 

Denominado Sistema Equivalente (SE), o conjunto de reservatórios Jaguari-Jacareí, 

Cachoeira e Atibainha, funciona como um reservatório único com capacidade total de 1.459 

milhões de m³, dos quais 973 milhões de m³ estão dentro do volume útil total. O Sistema 

Cantareira depende do SE e do reservatório Paiva Castro. A outorga atual para transferência de 

vazão, com a primeira licença datada de 1974, é de 31,0 m3s-1 para a RMSP. Para as Bacias PCJ, a 

vazão total de descarregamento foi estipulada em 5,0 m3s-1. A demanda primária de vazão do 

conjunto, para atendimento prioritário, totaliza 27,8 m3s-1 (ANA, 2007; CBH-PCJ, 2013; GTGA-

CANTAREIRA, 2014). 

O primeiro prazo concedido para a outorga de água à Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP) venceu em 2004, com vigência de 30 anos. Foi um 

momento esperado pela gestão das bacias PCJ, que sofreram prejuízos desde o início das 

operações do sistema Cantareira. Em 1984, uma severa estiagem causou mortandade de peixes no 

Rio Piracicaba e foi criada a Operação Estiagem na Bacia do Piracicaba, com o intuito de 
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controlar as vazões e garantir a vazão outorgada para a RMSP. A partir de 1989, outras iniciativas 

para o monitoramento das vazões do sistema foram implementadas, resultando na Câmara 

Técnica de Monitoramento Hidrológico no CBH-PCJ, em 1994. A fim de propiciar dados 

técnicos para o embasamento das discussões, visando a gestão compartilhada e racional da água 

para o Sistema Cantareira e bacias PCJ, em 2003, criou-se o Grupo Técnico Cantareira, 

contribuindo para as decisões sobre renovação da outorga. O resultado foi a garantia de vazões 

mínimas em 95% do tempo, sendo que a responsabilidade do funcionamento do sistema passou 

a ser compartilhado entre SABESP e CBH-PCJ. O banco de águas foi aprovado, ou seja, em caso 

de vazão superior à demanda, haveria um estoque armazenado nos reservatórios para o 

abastecimento em situações de estiagem. O prazo de concessão da outorga à SABESP foi 

reduzido de 30 para 10 anos, com a próxima renovação datada para o ano 2014 (CASTELLANO 

e BARBI, 2006; ANA, 2013). 

Normalmente, o armazenamento de água para o sistema ocorre no período chuvoso, de 

outubro a março, com exceção do ocorrido no período entre 2013 e 2014, em que as vazões 

foram extremamente abaixo dos valores esperados. O mês de fevereiro registrou 8,5 m3s-1, 

equivalente a apenas 13,0 % da média histórica do mês, ou o menor valor da média mensal em 85 

anos de dados históricos. O déficit parcial médio mensal foi de 24,3 m3s-1 no ano do processo de 

renovação da outorga (GTGA-CANTAREIRA, 2014). Segundo o estudo hidrológico divulgado 

pela ANA (2015), 50% dos eventos de precipitação foram classificados entre os mais baixos 

registrados e em 30% das ocorrências foi o menor evento da série de 50 anos no estado de São 

Paulo no ano 2014, e as secas registradas apresentaram período de retorno acima de 100 anos. 

Devido à importância do Sistema Cantareira para atendimento das demandas de água 

das bacias PCJ e Alto Tietê (AT), à excepcional falta de chuvas no ano de 2014 no sudeste 

brasileiro (ANA, 2015) e consequente redução nas vazões de afluência no período de dezembro 

de 2013 a janeiro de 2014, foi instituído o Grupo Técnico de Assessoramento para Gestão do 

Sistema Cantareira (GTAG - Cantareira). Criado pela Resolução Conjunta da Agência Nacional 

de Águas (ANA) e do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 

(DAEE) no. 120 de 10/2/2014, o grupo foi formado por representantes da ANA, DAEE, 

SABESP, Comitês de Bacia PCJ e AT. O objetivo foi assessorar as autoridades nas tomadas de 

decisão referentes à outorga de uso da água, monitorar dados dos reservatórios e estruturas do 

Cantareira, e emitir relatórios semanais disponibilizados ao público, por meio dos ambientes 

virtuais das instituições, com as situações diárias e recomendações técnicas (ANA, 2014). 

As vazões afluentes às represas, em janeiro de 2014, foram 60% inferiores ao menor 

valor para este mês registrado na série histórica de 84 anos. Em comunicado conjunto 
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ANA/DAEE - SISTEMA CANTAREIRA de 06/03/2014, os limites superiores da vazão de 

transferência (Q1) para a bacia do Alto Tietê através do túnel 5 e da soma (Q2) das vazões 

defluentes dos reservatórios de Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha, para a bacia do rio 

Piracicaba, definidos para o mês de março de 2014 seriam de 27,9 m3s-1 (Q1) menos a 

contribuição efetiva do reservatório de Paiva Castro para a EESI (Estação Elevatória de Santa 

Inês) e de 3,0 m3s-1 (Q2), resultando em um volume menor que 30,9 m3s-1 transferido para a 

RMSP (ANA, 2014). 

A Resolução Conjunta ANA-DAEE nº 335, de 5/3/2014, extinguiu o saldo existente 

no Banco de Águas, passando o Estado do Sistema Equivalente (SE) a ser igual ao volume útil 

armazenado (ANA, 2014). No relatório semanal de monitoramento do GTAG - Cantareira, em 

14/03/2014, a vazão afluente aos reservatórios de Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha 

(denominado Sistema Equivalente - SE) correspondia a 16,19 m3s-1, ou seja, a 27,0 % da média 

histórica do mês. O volume útil dos reservatórios que compõem o SE era de 15,2 % do volume 

útil total, não coincidindo com os cenários de simulação publicados no Comunicado no. 2, de 

27/02/2014, do GTAG-Cantareira (ANA, 2014; GTAG-Cantareira, 2014). 

O comunicado do GTAG-Cantareira de junho de 2014 publicou as informações sobre o 

início da captação por bombeamento da reserva técnica (volume morto) da represa Jaguari-Jacareí 

até a cota 815,00 m. O documento relata que a vazão média mensal afluente ao SE foi de 6,62 

m³/s, ou 21,2 % da média histórica deste mês, com retiradas de 19,92 m3s-1 para AT e 3,28 m3s-1 

para PCJ. O balanço mensal entre as vazões afluentes e as retiradas foi deficitário em 16,58 m3s-1, 

resultando na redução de 43,0 milhões de m³ no mês de junho. As recomendações do grupo 

foram: i) reavaliação das vazões pretendidas pela SABESP no Túnel 5 (ETA Guaraú); ii) 

estabelecimento de metodologia para operação do Sistema Equivalente, para o atendimento às 

demandas da RMSP e das bacias PCJ, em 2014; iii) que a ANA e o DAEE, estudassem e 

viabilizassem medidas de restrição de uso para os usuários dessas bacias; iv) definição de meta 

para as vazões a serem praticadas de 19,7 m3s-1 para a RMSP e 3,0 m3s-1 para as bacias PCJ, até 

que fossem definidas as novas metodologias e a renovação da outorga. 

O funcionamento definido para a gestão do banco de águas não garantiu a melhor 

administração do volume armazenado. Nos verões de 2009/2010 e 2010/2011 ocorreram 

enchentes e transtornos em geral, inclusive com ocorrência de óbitos. O volume das represas do 

sistema atingiu o limite de armazenamento e o banco de águas foi zerado (CBH-PCJ, 2013). 

Mesmo considerando as vazões estabelecidas de 5 m3s-1 para as Bacias PCJ e 31 m3s-1 para o 

Alto Tietê, o mecanismo necessita de aperfeiçoamento, pois existem volumes armazenados que 

poderiam garantir o balanço hídrico para a bacia do Piracicaba em momentos de estiagem. 
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As pesquisas realizadas nas bacias demonstram que há uso inadequado do solo, 

crescente demanda por volume de água, redução da qualidade e alteração dos regimes hídricos. 

Há estimativa de que a situação na bacia para 2050 será muito próxima de não ser sustentável, 

recomendando-se que medidas sejam tomadas para evitar os piores cenários (SÁNCHEZ-

ROMÁN et al, 2009). 

Para garantir o abastecimento público, foi instituída a primeira reserva técnica (volume 

morto) dos reservatórios, em maio de 2014, acrescentando 182,5 bilhões de litros ao sistema 

(18,5%). Em outubro de mesmo ano, o sistema obteve o acréscimo de 105 bilhões de litros 

(10,7%), conforme ANA (2014a) e ANA (2014b), atribuindo à agência SABESP a 

responsabilidade da gestão hídrica do sistema, por meio de comunicados conjuntos elaborados 

pela ANA e DAEE. De acordo com o relatório da ANA (2015) a reserva técnica total do sistema 

representa cerca de 33% da capacidade de armazenamento, equivalente a aproximadamente 486 

bilhões de litros de água, do qual foram utilizados 59,15% durante a crise hídrica de 2014. Essa 

medida foi emergencial, uma vez que esse volume adicionado ao sistema correspondeu ao 

volume morto do reservatório. Assim, a utilização do volume da reserva técnica durou 

aproximadamente 4 meses nesse período crítico (CEMADEN, 2015). Essa reserva não foi 

considerada para o cálculo de volume útil proporcionado pelo sistema, pois corresponde ao 

volume necessário para manter a reservação e garantir o escoamento da vazão mínima a jusante, 

além de apresentar características inferiores de qualidade da água. 

No último trimestre de 2015 o SE apresentou uma recuperação da vazão, com valores 

acima das mínimas mensais registradas no período de 1930 a 2013 (CEMADEN, 2016). Em 

fevereiro de 2016 o sistema forneceu a vazão de 14,39 m3s-1 para a RMSP e de 0,15 m3s-1 para as 

bacias PCJ, observando-se a elevação de 7,51% no volume útil, alcançando 23,44%, 

correspondendo a 228,24 milhões de metros cúbicos. Em março de 2016, foi estabelecido um 

novo cronograma para a renovação de outorga do Sistema Cantareira, distribuído em nove 

etapas. O planejamento incluiu reuniões públicas na Bacia PCJ e RMSP para apresentação das 

propostas atualizadas, esclarecimentos e debates (ANA, 2016). Nesse período, ocorreu a 

suspensão temporária da concessão de outorgas de captações de águas superficiais nas bacias 

hidrográficas da região, como uma medida de melhorar a segurança hídrica (ANA, 2015). As 

médias de vazão observadas para o ano de 2016 apresentaram valores acima dos dois anos 

anteriores, mas não alcançou a média de 30 anos registrada para a região (CEMADEN, 2017).  

Uma das medidas implementadas durante a crise hídrica foi a transferência de águas do 

reservatório Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, para o reservatório Atibainha, nas bacias PCJ. 

Essa alternativa foi mediada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao conflito 
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interfederativo com os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e foi concluído em 2015. As 

obras referem-se à interligação dos 2 reservatórios por meio de um túnel, sendo realizada pela 

SABESP. 

A outorga do Sistema Cantareira para a Sabesp foi renovada pela Resolução Conjunta 

ANA-DAEE n. 925 de 30 de maio de 2017, mantendo-se a captação máxima (média mensal) 

permitida de 33,0 m3s-1 com prazo de 10 anos. Foram estabelecidas condições de operação dos 

reservatórios a fim de melhorar a segurança hídrica principalmente em períodos críticos, com 

cinco faixas de volume operacional (Resolução Conjunta ANA-DAEE n. 926 de 29 de maio de 

2017). Na Faixa 1 (normal) o volume útil acumulado é igual ou maior a 60% da capacidade e a 

retirada pode ser de até 33,0 m3s-1. Na Faixa 2 (atenção) o volume de retirada máxima passa a ser 

de 31,0 m3s-1, considerando o volume disponível entre 40 e 60%. Na Faixa 3 (alerta) considera-se 

o volume acumulado entre 30 e 40%, sendo liberado a captação de até 27,0 m3s-1. A Faixa 4 

(restrição) prevê um volume acumulado de 20 a 30% e define a retirada de até 23,0 m3s-1. Na 

Faixa 5 (especial) a captação poderá ser de até 15,5 m3s-1, com o volume útil abaixo de 20%. A 

nova outorga estabeleceu, ainda, prazos para a Sabesp apresentar estudos e planos para a gestão 

hídrica, incluindo ações semelhantes ao Programa Produtor de Água da ANA, com ações para 

redução da erosão e assoreamento, melhorias para a captação e a infiltração da água da chuva e 

na qualidade da água produzida nas bacias. O “banco de águas” foi substituído por um 

mecanismo econômico de compensação, uma vez que a águas não utilizadas, ao final do período 

de seca, pela bacia PCJ poderão ser disponibilizadas para a Sabesp mediante pagamento definido 

entre os interessados. 

 

 

2.4. Modelos auxiliares à gestão hídrica 

O suprimento da demanda de água a partir da construção de grandes reservatórios ou da 

exploração da água subterrânea causou, em diversas localidades, problemas em relação à 

qualidade da água. Além disso, essas medidas não são suficientes para gerenciar o aumento da 

necessidade para múltiplos usos. Assim, técnicas desenvolvidas para a gestão da demanda, 

avaliação do impacto ambiental e participação da sociedade nas tomadas de decisão, foram 

incorporadas à temática dos recursos hídricos, já que não há recursos ilimitados e torna-se 

necessária a convivência com as limitações (CAMPOS, et al. 2002). 

Pereira (2014) afirma que, em busca de um desenvolvimento sustentável, há que se 

considerar os modelos de gestão participativa em bacias hidrográficas, como um novo espaço 
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político, em que a sociedade participa da resolução dos problemas a partir de uma visão holística. 

O papel do Estado não é substituído, mas a gestão do público é realizada de forma participativa, 

à medida que as instituições e representações da sociedade apresentam-se capazes de 

desempenhar suas funções. 

Diferentes modelos de gestão de recursos hídricos têm sido implantados em países ou 

estados, a fim de garantir o direito à água mesmo em condição de escassez. No oeste americano a 

alocação da água baseia-se no critério da antiguidade (conhecido como "first in time, first in right"). 

No Paquistão e norte da Índia, os irrigantes de um mesmo rio compartilham o tempo de 

bombeamento concedido, sem necessidade de autorização para a transferência ocorrer 

(EASTER, 1986 apud CAMPOS, et al. 2002). Na Espanha, desde o final do século XVI, os 

direitos da água são negociados em leilões, assim como em Vitória, na Austrália (SIMON e 

ANDERSON, 1990 apud CAMPOS, et al. 2002). No Brasil, um exemplo de transferência de 

direito é na Chapada do Araripe, no estado Ceará. Desde 1855 as águas da fonte Batateiras são 

partilhadas entre os proprietários das terras (KEMPER, et al. 1999 apud CAMPOS, et al. 2002). 

A transposição de águas entre bacias hidrográficas é caracterizada como uma transferência de 

direito permanente (CAMPOS, et al. 2002). Machado (2014) defende que as águas de uma bacia 

devem beneficiar prioritariamente os habitantes desse território, e que a colaboração hídrica deve 

ocorrer inicialmente no interior das bacias e em áreas contíguas. Além disso, enfatiza que a 

transposição, segundo a Lei Federal nº 9.433/97, somente pode ocorrer se não houver prejuízo à 

quantidade e à qualidade dos usos na bacia doadora. 

Os autores Campos, et al. (2002), propuseram um modelo de mercado de águas e 

discorrem que a legislação deve permitir a transferência do direito de uso pelo titular. Além disso, 

a outorga como instrumento de gestão deve controlar os sistemas hídricos e organizar os 

processos de alocação e realocação, emitindo nova outorga para o novo usuário. O modelo ideal 

não deve priorizar ou maximizar o valor da água, especialmente em sociedades com grandes 

segmentos de pobreza. As regras do mercado devem ser pautadas na construção contínua e 

participativa, incentivando todos os usuários e contemplando os diferentes interesses. No 

entanto, a política nacional de recursos hídricos define a outorga de uso da água como um 

instrumento de gestão, inalienável e intransferível. A proposta do mercado de águas torna-se 

inviável nos moldes atuais da legislação de recursos hídricos. 

Os modelos hidrológicos matemáticos para auxílio na tomada de decisão são 

amplamente utilizados. Segundo Souza et al. (2009), têm sido utilizados como subsídios para a 

adoção de medidas visando amenizar condições a que o meio estará sujeito, a partir da 

representação de processos e do prognóstico dos impactos. Alguns modelos estão sendo 
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aprimorados para uma aproximação com a realidade, a fim de predizer o impacto da agricultura e 

do uso e ocupação do solo na qualidade e quantidade das águas. Os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG’s) são empregados na criação do banco de dados para esses modelos, pois 

destinam-se ao tratamento de dados espacialmente. 

O modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) é um modelo hidrológico tradicional de 

simulação de qualidade e quantidade de água superficial e subterrânea para predizer o impacto da 

mudança no uso do solo, práticas de manejo ou clima. Desenvolvido pelo USDA - Agricultural 

Research Service e Texas A & M AgriLife Research, pode ser aplicado em bacias hidrográficas de 

diferentes escalas, geralmente para avaliar a prevenção e controle da erosão ou poluição difusa. A 

simulação considera a paisagem e a água ou as fases do ciclo hidrológico para cada sub-bacia, 

com os resultados de sedimentos ou nutrientes para os canais de drenagem, com base na equação 

de balanço hídrico. Por meio do processamento dos resultados, é possível interpretá-los para 

avaliação de serviços ecossistêmicos, mas sem considerar características socioeconômicas (LÜKE 

e HACK, 2018). 

Garcia e Romeiro (2013) afirmam que a gestão de recursos hídricos deveria incorporar a 

interdependência entre os componentes ecossistêmicos, e destes com o sistema econômico, 

proporcionando de fato um modelo de Gestão Integrada dos Recursos Naturais. Os autores 

defendem que o foco apenas na melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica não significa, 

necessariamente, a melhoria da qualidade do ecossistema como um todo, como uma verdadeira 

gestão integrada dos recursos naturais. Modelos para análise da provisão de serviços 

ecossistêmicos que utilizam diferentes fontes de dados e informação (dados históricos, 

bibliográficos, conhecimentos específicos locais, base de dados ambientais e produtivas) são um 

marco para assessorar o desenho agrícola considerando cenários futuros (ROSITANO e 

FERRARO, 2017). 

Um modelo de decisão baseado em processos permite simular situações nas quais não 

há dados de monitoramento e favorece o entendimento dos processos hidrológicos que geram 

serviços ecossistêmicos. As mudanças no tipo de cobertura vegetal, a variabilidade climática, 

geográfica e topográfica, a textura do solo, e outras características, afetam diretamente os fluxos 

de serviços ecossistêmicos hídricos, segundo Orellana Gonzalez (2010). A mesma autora 

elaborou um modelo de dinâmica de sistemas para simulação de água escoada ou infiltrada e água 

armazenada, como um serviço ecossistêmico da cobertura florestal, para a Bacia das Posses, em 

Extrema – MG. O modelo considera o uso do solo com cobertura florestal e valores diários de 

precipitação foram suficientes para estimar o resultado anual da provisão de serviços 

ecossistêmicos. 
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No contexto da abordagem de valoração ecossistêmica, o InVEST Model - Integrated 

Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html) foi 

desenvolvido pelo Projeto Capital Natural, parceria entre as organizações não-governamentais 

The Nature Conservancy (TNC) e World Wildlife Fund (WWF), além do Woods Institute for the 

Environment Stanford University, para subsidiar a gestão dos recursos ambientais. Os resultados 

podem contribuir para modelos de gestão de áreas que possam prover múltiplos benefícios para a 

sociedade, pois permite identificar as áreas provedoras e beneficiadas pelos serviços 

ecossistêmicos. É uma ferramenta útil para a implantação de esquemas de alocação de recursos 

(PSA) em bacias hidrográficas, considerando a identificação e quantificação de beneficiários dos 

serviços ecossistêmicos (KAREIVA et al., 2011; SAAD et al., 2011; GARCIA e ROMEIRO, 

2013; VOGL et al., 2015, LÜKE e HACK, 2018).  

A compilação de modelos teóricos consagrados, que exigem uma quantidade 

relativamente pequena de dados, e o resultado como subsídio à tomada de decisão, são as 

principais características do InVEST. O modelo utiliza mapas como fonte de informações e 

quase todos os seus resultados também são visualizados em mapas, expressos na métrica biofísica 

(toneladas de carbono), ou na métrica monetária (valor presente líquido do carbono capturado). 

A resolução espacial permite análises em escala local, regional ou global. A função denominada 

Hydropower Model propicia a avaliação da contribuição das florestas e da adequação do uso à 

“escala aceitável” do ecossistema analisado, em termos da disponibilidade de água. O modelo 

executa três componentes, de maneira sequencial: i) o fluxo de água superficial de cada pixel, 

como a diferença entre a precipitação e a fração de água evapotranspirada (water yield); ii) a 

quantidade de água disponível na bacia; iii) o volume de água disponível no reservatório final. Os 

mapas gerados podem auxiliar na tomada de decisão quanto ao tipo de uso e ocupação das terras 

que amenizem os impactos sobre a disponibilidade de água (GARCIA e ROMEIRO, 2013). O 

resultado pode ser aplicado para estimar o valor da geração de energia de hidrelétricas, mas 

também pode ser adaptado para reservatórios de abastecimento de água, como é o caso deste 

estudo. 

Nelson et al. (2009) simularam três cenários com o uso do InVEST Model. O primeiro 

considerava o futuro da paisagem com as políticas e iniciativas atuais, o segundo apresentava um 

cenário de diminuição das políticas atuais e, o terceiro, um cenário conservacionista. O melhor 

resultado hidrológico foi no cenário conservacionista. Saad et al. (2011), avaliaram os módulos 

hidrológico e de sedimentos do InVEST para o Sistema Cantareira, baseados em quatro mapas 

de uso da terra: pastagem e floresta em todo o domínio, o cenário de uso da terra real, e a 

restauração das Áreas de Preservação Permanente (APP). Os melhores resultados para deflúvio 
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foram obtidos no cenário real. Os autores concluíram que, apesar de alguns parâmetros e 

estimativas necessitarem reavaliação, o InVEST se mostrou uma ferramenta com grande 

potencial para avaliar e valorar os serviços ambientais. 

Em estudo para avaliar a disponibilidade hídrica proporcionada pela adequação do uso e 

ocupação das terras, Garcia e Romeiro (2013) aplicaram o InVEST Model nas Bacias 

Hidrográficas do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira. O resultado indicou que a recuperação 

da vegetação nativa poderia elevar a disponibilidade hídrica em 878 milhões/m³/ano. Dessa 

forma, os InVest pode ser uma importante ferramenta auxiliar na tomada de decisão para 

implementação de políticas ou recursos, na gestão compartilhada da água entre bacias. 

A taxa de exportação de sedimentos é definida como a razão entre a produção efetiva de 

sedimentos e a erosão total (valor entre 0 e 1), ou seja, a proporção de solo que é transportado de 

um ponto a outro nas vertentes de uma bacia (MARCHAMOLO et al. 2011). O módulo do 

InVEST para essa simulação baseia-se no método empírico da Equação Universal de Perda de 

Solo (USLE), proposto por Wischimeir e Smith em 1978. Ao realizar essa estimativa de erosão e 

transporte de sedimentos para os sistemas hídricos Cantareira e Alto Tietê, por meio do InVEST, 

TALLIS et al. (2012) identificaram 3% da área total, referente a 14.300 ha, como prioritárias para 

investimentos em capital natural, principalmente em áreas ripárias. A aplicação dos recursos, 

segundo os autores, poderia resultar na redução de 50% dos custos para tratamento de água, ou 

na diminuição de 300.000 toneladas de sedimentos por ano, aproximadamente US$ 2,5 milhões 

ao ano. 

O modelo InVEST utiliza um delineamento simples de suprimento, serviço e valor, que 

representam o que potencialmente a estrutura e a função ecossistêmica podem suprir, as 

informações sobre os beneficiários do serviço e as preferenciais sociais que permitem uma 

medição econômica e social. Visando propiciar ferramentas científicas para o embasamento de 

decisões políticas, as áreas adequadas para investimento em capital natural para serviços 

ecossistêmicos são identificadas e os mapas, os relatórios e as tabelas são disponibilizadas como 

resultados. A partir do InVEST, é possível desenhar o impacto ambiental e social por meio da 

quantificação das expectativas de perdas e ganhos dos serviços ecossistêmicos oriundos das 

propostas de desenvolvimento ou projetos de mitigação (KAREIVA et al., 2011). Em associação 

ao modelo Resource Investiment Optimization System (RIOS), a quantificação da produção, locação e 

identificação do valor das interações ecossistêmicas para serviços ecossistêmicos hidrológicos 

podem ser visualizadas espacialmente. A avaliação dos resultados permite a elaboração de 

estratégicas políticas, planos e programas, com múltiplos objetivos, selecionando as melhores 

alternativas de uso e ocupação da terra ao longo do tempo (VOGL et al., 2015). 
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O modelo RIOS possibilita avaliar diferentes cenários para aplicação de recursos como 

investimento em serviços ecossistêmicos. A ferramenta analisa os locais e as atividades que 

contribuem para o retorno em busca de objetivos múltiplos, como é o caso da geração de água 

em bacias hidrográficas. É um software desenvolvido com interface para o InVest Model e 

ArcGIS, a fim de priorizar investimentos em bacias para a restauração e proteção de 

ecossistemas, com ênfase em geração de benefícios às pessoas e à natureza, ao menor custo 

(TNC, 2012, LÜKE e HACK, 2018). 

Os cenários possíveis para simulação no RIOS baseiam-se no uso e cobertura do solo, 

nas práticas de manejo, clima, solos, topografia e na demanda de serviços ecossistêmicos. Os 

resultados podem ser direcionados para avaliação do controle da erosão e da geração de água 

para abastecimento, ou para manter o funcionamento de um reservatório por mais tempo 

(diminuição do assoreamento), para retenção de nitrogênio e fósforo, para mitigação de cheias, 

para a recarga subterrânea, para geração do escoamento base (períodos sem chuva) e manutenção 

da biodiversidade. A partir da definição de áreas para proteção (com ou sem presença de 

vegetação nativa), revegetação não assistida, revegetação assistida e das transições no uso do solo 

que se pretende analisar, o modelo indica as áreas e as atividades para aplicação de investimentos 

que propiciarão melhor qualidade nos serviços ecossistêmicos. A Figura 3 demonstra a relação 

entre os modelos InVEST e RIOS, que conjuntamente, permitem a simulação de cenários de 

diferentes usos e manejos para planejamento de investimentos em capital natural (VOGL et al., 

2015; LÜKE e HACK, 2018). 
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Figura 3. Diagrama da modelagem de cenários com o uso do InVEST e do RIOS, com 

indicação dos dados básicos da sequência de uso dos modelos. 

Fonte: VOGL et al. (2015). 

 

O modelo InVEST resulta na representação espacial em formato “shapefile” da 

capacidade, da demanda e provisão para produção de serviços ecossistêmicos, de acordo com o 

módulo utilizado, características biofísicas, cobertura e uso do solo, por pixel ou por subbacia.  

O RIOS fornece um portfólio de investimento por meio de um mapa (em formato 

“raster”) e tabelas, indicando as áreas com maior retorno dos investimentos para restauração ou 

proteção, os custos e cenários alternativos de uso da terra (Investment Portfolio Adviser). Também 

pode ser utilizado uma avaliação dos resultados do portfólio (Portfolio Translator), em que se 

observa o cenário base, o resultado das atividades de transição definidas e os benefícios da 

proteção de áreas que apresentam potencial de degradação (LÜKE e HACK, 2018).  

 

2.5. Serviços ecossistêmicos hidrológicos em sistemas agroflorestais 

Carvalho-Santos et al. (2014) apresentaram a definição de serviços ecossistêmicos 

hidrológicos, como os benefícios para as pessoas, oriundos do ciclo da água, no qual a floresta 

(como uma estrutura biofísica) atua com uma função reguladora, principalmente, no que diz 

respeito ao suprimento de água para abastecimento e geração de energia. Nesse trabalho os 

autores apresentaram uma revisão, de diversos experimentos em microbacias, que evidenciaram 

os efeitos da cobertura florestal na diminuição do rendimento hídrico (devido ao processo de 
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evapotranspiração maior do que outras fisionomias vegetais) mas, por outro lado, um aumento 

na infiltração de água no solo e a consequente regulação no fluxo de água em períodos de 

estiagem (resultado da melhoria das condições do solo, contribuição para a umidade atmosférica 

e interceptação de neblina). A importância relativa aos efeitos positivos e negativos na produção 

quantitativa de água, na presença de floresta ou decorrente do processo de restauração florestal, 

dependem das condições ambientais, sociais e ecológicas específicas de cada contexto e região. 

No entanto, a redução nos picos de vazão devido à presença da cobertura florestal, demonstrou 

ser uma estrutura natural com benefícios para a produção de água em situações sazonais de 

estiagem. Em relação à qualidade da água, os estudos apontam que a exportação de sedimentos e 

nutrientes é significativamente menor em áreas florestais, cujo manejo ou ciclagem natural, 

apresenta reduzidas entradas de nutrientes e condições no solo para ocorrer a retenção e 

transformação biogeoquímica. Mattos et al. (2018), em pesquisa desenvolvida no Brasil, 

concluíram que a microbacia com maior porcentagem de cobertura florestal apresentou maior 

perenidade no fluxo de vazão.  

No entanto, segundo Madrigal-Ballestero (2011) há incertezas sobre o grau de influência 

da alteração do uso da terra e da provisão de serviços hidrológicos. As interferências promovidas 

por cada classe de uso são relevantes para a avaliação dos serviços, pois a demanda dos 

beneficiários pela água pode ter diferentes focos específicos, como parâmetros de qualidade ou 

de vazão. Em escalas menores, como em microbacias, o estabelecimento da relação de causa (uso 

da terra) e efeito (serviços hidrológicos) são mais precisos e podem ser definidos por critérios 

locais. O autor propõe uma metodologia baseada na classificação de um índice do uso da terra, de 

acordo com a contribuição na geração de serviços hidrológicos, e o custo associado à cada classe. 

O pagamento pelo serviço ecossistêmico varia por pontos de cada categoria e de acordo com a 

manutenção das condições para o provimento. 

Keesstra et al. (2018) propõe o termo soluções baseadas na natureza (Nature based 

solutions – NBS) para alterações no uso do solo que promovam o incremento nos serviços 

ecossistêmicos como soluções de custo-benefício a longo prazo para segurança hídrica e 

degradação do solo. A abordagem considera a interação entre os elementos da paisagem e a 

adaptação específica ao seu ambiente natural (clima, material de origem, manejo), sendo a 

dinâmica do sistema a chave para as soluções propostas. São dois conceitos que fundamentam o 

conceito proposto, as mudanças no uso do solo e a resiliência dos ecossistemas direcionados por 

externalidades (saúde do solo), e as soluções baseadas nas alterações dos fluxos hidrológicos na 

paisagem (conectividade) (WEIL e BRADY, 2016). Exemplos de aplicação seriam considerar a 

área de inundação dos rios no planejamento, considerando a sazonalidade da vazão, fazendas de 
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produção orgânica (incremento de matéria orgânica no solo, cobertura do solo permanente) com 

a adoção das boas práticas de manejo agrícola, abandono de áreas para regeneração natural. Em 

regiões com alta demanda evapotranspirativa, os autores sugerem que o efeito na redução do 

escoamento base, resultante do aumento da cobertura florestal, pode ser controlado 

selecionando-se áreas para o reflorestamento que apresentam risco de erosão. Essa opção 

melhora a resposta hidrológica ao longo dos anos, reduzindo os picos de vazão, mas com 

produção suficiente de escoamento base, aumenta a biodiversidade na paisagem e possibilita o 

turismo nas propriedades agrícolas com manejo alternativo para produção de alimentos 

(PARSONS et al., 2015). 

A agroecologia fornece as bases científicas, metodológicas e técnicas para uma nova 

agricultura, que respeita a capacidade de fornecimento de energia e matéria-prima do meio, as 

limitações da mão-de-obra e da tecnologia disponíveis e a resiliência dos processos 

ecossistêmicos. O processo tradicional de produção de recursos prevê a utilização de 

combustíveis fósseis e insumos químicos para garantir a produtividade das culturas, com 

dependência crescente dos sistemas mecanizados, dos recursos biotecnológicos, do controle 

artificial das condições fitossanitárias e da fertilidade do solo em larga escala, de forma a 

compensar o baixo retorno financeiro frente aos altos custos de produção. As pequenas 

propriedades são cada vez mais escassas e destinadas à produção familiar de subsistência, que 

porventura são abandonadas e desvalorizadas como áreas produtivas. A expansão das áreas 

urbanas, como resultado indireto do êxodo rural, provoca maior pressão às áreas naturais 

periféricas e aumenta a distância das áreas produtoras agrícolas dos centros consumidores. Nesse 

contexto, a diversidade da produção é cada vez menor, para atender às metas de produção de 

algumas variedades utilizadas para a indústria de alimentos ou produção de biocombustíveis. 

Assim, é nítido que a humanidade vive uma crise em relação à produção de alimentos, 

considerando os riscos inerentes à agricultura convencional de alta tecnologia aplicada aos 

commodities (ALTIERI, 2012). Schmitt et al. (2013) afirmam que a agroecologia é um caminho 

para conciliar a conservação de serviços ecossistêmicos e a produção de alimentos. 

Peneireiro (1999) afirma que a humanidade enfrenta o desafio de novos caminhos para a 

sustentabilidade, incluindo-se a agricultura, como atividade imprescindível. Diferentes modos de 

produção agrícola foram desenvolvidos, apresentando cada qual seu grau de sustentabilidade. 

Podemos considerar que a sustentabilidade de um meio produtivo ocorre quando há um 

superávit de balanço energético, de vida e de recursos naturais, tanto no local da intervenção 

quanto em nível global, considerando as consequências ecológicas, econômicas e sociais 

associadas ao uso de recursos externos. 
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Na busca por uma produção racional de matérias-primas e serviços oriundos do 

ambiente rural, deve-se considerar que os métodos propostos visam contribuir para a redução da 

pobreza, conservação e recuperação da diversidade dos recursos naturais, promoção da segurança 

e soberania alimentar, empoderamento das comunidades rurais com aumento de participação nas 

decisões que afetem o desenvolvimento local e regional, criação de parcerias institucionais que 

facilitem os processos participativos e de gestão do desenvolvimento das comunidades, 

estabelecimento de políticas públicas que favoreçam os mercados locais e regionais (ALTIERI, 

2006). 

A agricultura sintrópica, proposta por Gotsch (1997), é “uma tentativa culta de 

conseguir o necessário daquilo que precisamos para nos alimentarmos, além das outras matérias 

primas essenciais para nossa vida, sem a necessidade de diminuir e empobrecer a vida no lugar, 

na terra. Isto implica em considerarmos um gasto mínimo de energia, onde não cabe maquinaria 

pesada, agrotóxicos, fertilizantes químicos e outros adubos, trazidos de fora do sistema”. Essa 

forma de produção permite que a propriedade rural, com características desfavoráveis para 

agricultura intensiva, seja um ambiente provedor de diferentes produtos, bens e serviços, com 

potencial de excedente para comercialização. As espécies de interesse econômico são 

componentes que interagem com as outras, inclusive com a regeneração natural, fundamentais 

para funcionalidade do ecossistema (PENEIREIRO, 1999). 

A visão de Ernst Gotsch considera a Terra como um macrorganismo, em que todos os 

processos ocorrem para otimizar a entrada de energia (raios solares). Assim, na prática, a 

agricultura sintrópica (agrofloresta), ou seja, o balanço de energia positivo, em processos 

gradativamente complexos, como pode ser entendida a função de cada ser vivo em favorecer 

processos sintrópicos no planeta, é baseada no aumento de fotossíntese e no favorecimento dos 

processos sucessionais. O cultivo consorciado de espécies de diferentes grupos sucessionais, bem 

como o manejo dos resíduos de podas, capina seletiva, cobertura do solo e a renovação de 

capoeiras, são adotados como práticas de condução de agroflorestas (GOTSCH, 1997, 

PENEIREIRO, 1999, STEENBOCK e VEZZANI, 2013). 

Huxley (1999) define agrofloresta como “a arte e ciência do cultivo simultâneo em uma 

mesma área, com uso de espécies lenhosas e não-lenhosas, com a finalidade de benefícios 

múltiplos”. Caracteriza-se pelo uso de diferentes espécies, pelo menos uma arbórea perene com 

elevado nível de interação entre os componentes. Resulta em produtos diversificados (alimento, 

forragem, combustível) e, ao menos, uma função ecossistêmica. As técnicas agroflorestais podem 

ser variadas, devido ao arranjo dos componentes no espaço e tempo para provimento de 
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produtos e serviços. O conceito de cultivo simultâneo ou sequencial é importante para o sistema, 

diminuindo os custos de produção e gerando benefícios econômicos. 

Embora o uso das árvores como componente agrícola tenha se iniciado em 1929, foi no 

final da década de 1970 que se tornou reconhecida cientificamente. A resistência por parte dos 

agricultores em diversificar a produção é comum, visto que as práticas agroflorestais devem ser 

adaptadas a cada caso e, portanto, demanda investimento em capacitação técnica para a difusão 

de conhecimentos e esclarecimentos (HUXLEY, 1999; KING, 1989). 

O início do sistema deve considerar a atual capacidade do solo, ou seja, a recuperação 

do potencial é gradativa e, consequentemente, as espécies adaptadas às condições de cultivo são 

substituídas. As espécies de árvores e arbustos pioneiras e menos exigentes em fertilidade e em 

alta densidade, podem ser as colonizadoras. Com a incorporação de matéria orgânica oriunda das 

podas e capinas seletivas, a recuperação do solo e o sombreamento, a demanda por nutrientes e 

água decresce, enquanto a biodiversidade e os nichos ecológicos aumentam. É o aumento da 

complexificação das relações interespecíficas, acima e abaixo da superfície do solo. A implantação 

das agroflorestas recupera áreas degradadas, a fauna nativa e o ciclo hidrológico, além dos 

aspectos sociais envolvidos (KING, 1989; GOTSCH, 1997, STEENBOCK e VEZZANI, 2013). 

Diferentes graus de complexidade em sistemas agroflorestais podem ser adotados, desde 

o simples consórcio entre duas espécies, para favorecer a eficiência dos tratos culturais, até a alta 

diversidade biológica e de subprodutos, com aplicação dos conceitos sucessionais ecológicos. O 

conceito de sustentabilidade aplicado às agroflorestas resulta em planejar um ambiente 

semelhante ao de ocorrência natural, com diferentes estratos e alta produção de matéria orgânica, 

de modo que o manejo favoreça as relações interespecíficas (Figura 4). O plano de ocupação da 

área ocorre de forma horizontal, vertical e ao longo do tempo (NAIR, 1989; PENEIREIRO, 

1999, STEENBOCK e VEZZANI, 2013). Assim, o sistema agroflorestal permite o uso eficiente 

do espaço e perpetuidade da capacidade produtiva, melhorando os aspectos relacionados à 

sustentabilidade da produção. Mas o principal desafio ainda é o arranjo das espécies funcionais 

para atingir os objetivos múltiplos e a provisão de serviços ecossistêmicos simultâneos, como 

atingir os níveis de produção desejáveis, a recuperação das características de fertilidade e 

infiltração do solo, nos diferentes contextos regionais e climáticos (FAUCON et al., 2017). 
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Figura 4. Relações interespecíficas em Sistemas Agroflorestais. 

Fonte: Steenbock e Vezzani (2013). 

 

Um novo paradigma econômico surgiu a partir da crise global iniciada em 2008, descrita 

por Klinec (2015) como uma importante fonte de destruição econômica e social em todo o 

mundo. Dessa situação, formou-se a demanda por novas soluções que contemplem as questões 

econômicas como indivisíveis e integrantes de um sistema maior, da natureza e do universo de 

relações interespecíficas, considerando a ética de respeito à capacidade de suporte dos sistemas. A 

regra básica da economia sintrópica é a teoria sintrópica do valor. A era industrial baseou-se na 

teoria do valor do trabalho, entretanto, a atual era da informação valoriza o conhecimento como 

o mais importante recurso da humanidade. O desequilíbrio da situação econômica mundial 

propiciou o surgimento de várias teorias caracterizadas pela diversificação do olhar sob a 

realidade econômica, integrando as regras da natureza e do universo, e um diálogo comum em 

busca de soluções para a humanidade, atual e futura, como é o caso da economia sintrópica 

(CAPORAL, 2009; KLINEC 2015). 

Nesse contexto, a era do crescimento da informação está conectado ao paradigma da 

teoria econômica, funcionando como um organismo vivo que rege a estrutura global. O conceito 

da sintropia econômica apresenta potencial para se tornar dominante e definir políticas e 

estratégias globais para enfrentar a crise, teoria em que uma nova concepção sobre riqueza e 

planejamento são dominantes. O desenho criativo (creative design) é incorporado à proposição de 

soluções para a crise global da civilização, caracterizadas por: compreensão do sistema orgânico 

vivo que compõe a economia, incluindo os organismos e os ambientes em que vivem; 

reorientação da teoria econômica visando o futuro e o conceito sintrópico de modelos 

econômicos com impactos positivos; aplicação de mapa conceitual e real da teoria econômica 

sintrópica; desenvolvimento de regras econômicas que considerem os valores sintrópicos; 
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desenho criativo para atendimento aos problemas globais, de comunidades e economias locais; 

concepção de um campo global econômico, em que as rupturas geram instabilidades em toda a 

economia; redefinição da teoria econômica para um modelo sintrópico real; entendimento que a 

evolução da civilização acompanha mudanças nos atrativos, como a substituição do trabalho e do 

capital, da era industrial, pela informação e conhecimento, da era da informação; consideração de 

que os atrativos da civilização direcionam a economia e que esta, por sua vez, é regida por 

princípios norteadores da civilização; compreensão que a economia considera o conceito de 

corpo coletivo da humanidade, ao invés do individual; entender que o comportamento do 

sistema deve ter a ética como elemento chave (KLINEC, 2015). 

As práticas agroecológicas são propostas, ainda, como uso da terra viável em cenários de 

mudanças climáticas, pois conservam a resiliência do sistema agrícola, favorecendo a diversidade 

e a manutenção da capacidade produtiva do solo. Inclui-se, nessa visão, a possibilidade de 

arranjos estratégicos coletivos para o desenho agrícola das propriedades (NICHOLLS et al., 2015; 

ALTIERI, 2012). Dessa forma, o conhecimento científico, com base nos princípios 

agroecológicos para produção de alimentos, apresenta um ideal para o uso dos recursos naturais e 

manejo da paisagem (CAPORAL, 2009). 

Mas, os resultados obtidos em sistemas agroflorestais até o momento, referem-se à 

aplicação em situações específicas e particulares. Entretanto, a difusão do manejo racional para 

produção agrícola, pautado em conhecimento científico, é essencial para que não seja restrito e 

dominado por determinados setores do poder econômico. Daí a importância da intervenção 

política estatal, para a superação dos obstáculos entre a teoria e a aplicação prática de métodos 

produtivos, adequados à vulnerabilidade do meio em que se inserem. A agricultura empresarial 

capitalista pode introduzir a racionalidade ecológica em suas práticas, como “substituir insumos 

agroquímicos e transgênicos, ampliar os programas de conservação de água, solos e 

biodiversidade, planejar a paisagem produtiva em função das potencialidades locais de solo e 

clima de cada eco-região e potencializar o papel multifuncional da agricultura como geradora de 

renda, alimentos e serviços ambientais e culturais” (ALTIERI, 2006). A proposição de cenários 

futuros de uso do solo para a bacia do Jaguari considerou a visão econômica sintrópica, uma vez 

que se considera de importância a avaliação dos serviços ecossistêmicos hidrológicos providos 

pelo manejo das áreas rurais. 

Em estudos comparativos do solo entre agrofloresta, floresta natural e pastagem, 

Andreoti (2012) encontrou menor teor de umidade no solo sob mata nativa, resultado atribuído 

às maiores taxas de evapotranspiração, confirmadas por balanço hídrico local. O autor atribuiu os 

diferentes resultados para densidade e porosidade principalmente para as condições naturais do 
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solo incipiente do local de estudo, por apresentar pH ácido e camada superficial de impedimento. 

Não foram encontradas diferenças significativas para a estrutura do solo entre agrofloresta e 

pastagem, considerado pelo autor, resultado das características edáficas associadas à baixa 

densidade do plantio e pouca diversidade de espécies na agrofloresta. O autor ressaltou que o 

sucesso da implantação de uma agrofloresta depende da composição fitossociológica pautada na 

otimização dos processos sinérgicos entre a endopedofauna e os microrganismos do solo. 

Carvalho et al. (2004) encontraram condições mais favoráveis ao desenvolvimento 

radicular e infiltração de água no solo sob agroflorestas, quando comparadas aos sistemas 

agrícolas convencionais. Os autores estudaram porosidade total, resistência mecânica à 

penetração em profundidade, agregação de partículas, densidade aparente e porosidade. 

A fim de avaliar serviços ecossistêmicos hidrológicos em microbacias florestais, Brogna 

et al. (2017) concluíram que os efeitos nos serviços ecossistêmicos hidrológicos da cobertura 

florestal dependem de outros fatores, como a topografia e o tipo de solo da bacia hidrográfica. 

Além disso, os autores citam a importância dos resultados observados nas microbacias sob 

diferentes tipos de floresta, por conta das diferenças morfológicas das folhas entre coníferas e 

folhosas, que influenciaram no comportamento sazonal. De forma geral, a cobertura florestal 

desempenhou um efeito positivo para as vazões mínimas e para a diminuição dos picos de vazão, 

com redução na produtividade hídrica. No entanto, os autores ressaltaram que as diferenças 

climáticas anuais, como a redução das chuvas, são determinantes para o provimento dos serviços 

ecossistêmicos hidrológicos nessa escala temporal.    

Ewert et al. (2016) verificaram a aplicação do manejo agroflorestal aplicado no âmbito 

de uma cooperativa, à luz da legislação brasileira, uma vez que há constitucionalidade na 

elaboração de políticas públicas específicas, pois essa atividade cumpre com a função social, além 

da restauração ecológica. Várias normativas podem ser aplicadas, tendo sido destacado pelos 

autores as leis estaduais de São Paulo. De forma geral, apesar de estar prevista em legislação a 

aplicação de agroflorestas em pequenas propriedades rurais, há restrições no manejo de áreas em 

estágio médio a avançado de desenvolvimento da vegetação.  A lei prevê a possibilidade de 

manejo de áreas previamente cadastradas e indivíduos plantados, o que dificulta a implantação 

dessas regras no sistema multiestrata, que considera o manejo da regeneração e sucessão natural. 

Villanueva et al. (2011) avaliaram sistemas agroflorestais por meio de índice ecológico 

para biodiversidade em propriedades rurais na Costa Rica. Os maiores índices foram atribuídos 

para floresta secundária, sistema silvipastoril intensivo e floresta ripária. Ou seja, o sistema de 

produção pode apresentar um índice de biodiversidade maior que florestas naturais, dependendo 

da seleção das espécies, delineamento e distribuição no plantio.  
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Para viabilizar o sistema produtivo agroflorestal no Brasil é necessário melhorar os 

procedimentos administrativos para facilitar a produção, além de regulamentar o manejo 

sustentável de espécies ameaçadas e protegidas por lei, como o juçara (Euterpe edulis) e a araucaria 

(Araucaria angustifolia), bem como, áreas naturais de capoeiras (OLIVEIRA e KAZAY, 2015; 

EWERT, et al. 2016).  

Marchamalo et al. (2011) referem-se aos serviços ecossistêmicos hidrológicos como 

resultado das práticas de conservação do solo, que resultaram em regulação da produção de água 

e menores picos de vazão. Nesse sentido, pode-se afirmar que o manejo agroflorestal realiza um 

serviço ambiental de proteção hídrica, pois melhora as condições de infiltração no solo em 

comparação aos processos convencionais de cultivo. Oliveira e Kazay (2015) encontraram uma 

velocidade de infiltração básica (VIB) de, aproximadamente, 13,0 mmh-1 para agroflorestas e de 

11,0 mmh-1 em capoeiras.  

A viabilidade econômica das agroflorestas é maior em relação aos monocultivos e 

considerado o modo de produção ideal para a agricultura familiar. No entanto, o valor do retorno 

financeiro depende das espécies implantadas, notadamente as arbóreas frutíferas, da área 

cultivada e da idade do sistema (SANTOS, 2004; HOFFMANN, 2013). Steenbock e Vezzani 

(2013) consideram a agrofloresta um meio de aumentar a biodiversidade local e contribuir com a 

conservação, uma vez que as práticas potencializam os processos naturais para otimização da 

produção, tanto das culturas de interesse quanto àquelas que foram selecionadas ou manejadas 

para o suprimento de energia ou controle de radiação do sistema. Mas ainda há demanda por 

novas variedades agrícolas adaptadas às condições dos sistemas agroflorestais a fim de propiciar 

maior competitividade e retorno financeiro (RAPIDEL et al., 2011). 

Peneireiro (2003) descreve diferentes sistemas agroflorestais, conduzidos a partir de 

diferentes paradigmas, desde consórcios simples de espécies, em que a dinâmica dos processos 

assemelha-se aos monocultivos, passando pelos sistemas de competição, em que algumas espécies 

selecionadas facilitam o manejo do sistema, até os mais complexos, em que a floresta e seus 

princípios ecológicos fazem parte da concepção dos referenciais. Neste âmbito, nas agroflorestas 

sucessionais o objetivo é otimizar os processos sucessionais e biogeoquímicos. Os níveis 

nutricionais e de água, disponíveis para as plantas no solo, são resultado de um sistema 

biodiversificado, estratificado e dinâmico.  

Porém, a transição da agricultura convencional para a agrofloresta demanda 

investimentos significativos com a aplicação de recursos, visto que o público alvo normalmente 

não apresenta capital próprio para as alterações necessárias. Financiamentos específicos para a 

implantação de agroflorestas visando o provimento de serviços ecossistêmicos públicos, como os 
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hidrológicos, são necessários para um maior incentivo e reconhecimento do mercado. As 

condições ambientais podem ser muito favorecidas na transição de áreas de pastagem degradada 

para sistemas agroflorestais, incluindo a produção animal (silvipastoril). O retorno dos 

investimentos em agroecossistemas é alto o suficiente para manter o sistema de produção de 

alimentos e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, o que favorece a transição do uso do solo 

para essa finalidade em relação à restauração florestal convencional (SCHMITT et al., 2013). O 

incentivo econômico para essa transição poderia ser por meio do pagamento por serviços 

ecossistêmicos, desde que fossem estabelecidos critérios de valoração e quantificação para 

avaliação dos benefícios, estabelecimento de uma linha-base e monitoramento (VILLANUEVA 

et al., 2011; MADRIGAL-BALLESTERO, 2011; RAPIDEL et al. 2011).  

O custo de oportunidade, para a aplicação dos mecanismos financeiros de valoração dos 

serviços ecossistêmicos, depende de características específicas do sítio. É possível considerar 

viáveis as áreas de baixa produtividade agrícola, terras abandonadas, remanescentes florestais sem 

finalidade econômica ou mesmo áreas agrícolas com manejo alternativo, como as agrofloretas 

(MADRIGAL-BALLESTERO, 2011). Também é uma forma de incentivar a produção de 

alimentos aliado à conservação dos ecossistemas, sem o aumento de preço ao consumidor final, 

por meio dos mecanismos de compensação econômica (RAPIDEL et al., 2011). 

Na Nicarágua, Pagiola et al. (2007) observaram um aumento considerável na provisão 

de serviços ecossistêmicos, principalmente no primeiro ano após a implantação de um programa 

para pagamento por serviços, direcionados para sistema silvipastoril, mas naquele momento não 

havia segurança de continuidade das ações por falta de mecanismos políticos e institucionais 

Na Costa Rica, após o desenvolvimento de uma política de pagamento por serviços 

ecossistêmicos, que iniciou com carbono e depois incorporou a água, a biodiversidade e a beleza 

cênica, identificou-se as agroflorestas como uma nova modalidade de serviços ambientais, para 

promover o desenvolvimento rural e a mitigação da pobreza. Esse fato é resultado do 

amadurecimento na gestão dos programas nacionais, aliado à uma política econômica integrada 

ao manejo de recursos naturais, que permite recursos financeiros externos na aplicação dos 

pagamentos e adaptação às condições específicas de casa situação (RODRÍGUEZ, 2011). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo  

O Sistema Canteira, responsável pela maior parte do abastecimento humano na região 

metropolitana de São Paulo, é composto por cinco bacias hidrográficas (Jaguari, Jacareí, 

Cachoeira, Atibainha e Juquery), que totalizam 227.648,2 ha distribuídos entre os estados de 

Minas Gerais (44,8%) e São Paulo (55,2%), apresenta seis reservatórios interligados por túneis 

artificiais subterrâneos, canais e bombas e com a participação de doze municípios. A Figura 5 e a 

Tabela 2 apresentam a rede hidrográfica principal formadora do Sistema Cantareira e as áreas das 

sub-bacias, respectivamente. Todas as análises de modelagem foram realizadas por sub-bacia e os 

resultados compilados para o Sistema Cantareira. 

 

 

Figura 5. Sub-bacias formadoras do Sistema Cantareira e rede de drenagem principal. 
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Tabela 2. Área das bacias hidrográficas e proporção em relação à área total do Sistema 

Cantareira. 

Sub-bacia área (ha) (%) 

Atibainha 31.406,1 0,14 

Cachoeira 39.168,8 0,17 

Jacarei 20.232,6 0,09 

Jaguari 103.148 0,45 

Juquery 33.692,7 0,15 

 

 

3.2. Descrição do modelo InVEST para a modelagem da Exportação da Taxa de 

Sedimentos (Sediment Delivery Rate - SDR) 

O modelo para a exportação da taxa de sedimentos considera a produção anual 

originada da área da bacia e o que atinge o curso d'água (Figura 6). Embora a erosão e a 

sedimentação sejam processos naturais, assim como o intemperismo, alguns fatores podem 

acelerar os processos e até mesmo alterá-los de forma significativa, como é o caso da mudança de 

uso ou cobertura do solo. Em caso de reservação do deflúvio, a taxa de sedimentos acarreta em 

diminuição da vida útil do reservatório, além de alterar as características de qualidade da água, 

ocasionando maiores custos no tratamento.  A Figura 7 apresenta o fluxograma para o resultado 

da produção anual de sedimento na bacia.  
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Figura 6. Aproximação conceitual utilizada no modelo InVEST para simulação da exportação de 

sedimento. 

Fonte: adaptado de SHARP et al. (2015). 

 

 

Figura 7. Fluxograma da modelagem da produção anual de sedimento com uso do InVEST. 

 

A perda de solo anual no pixel i, é obtido por meio da equação universal de perda de 

solo (USLE), conforme as Equações 1 e 2 (SHARP et al., 2015). 

 

uslei = Ri  Ki  LSi  Ci  Pi       (Equação 1) 

 

Em que: 

Transporte 
a 

montante: 
Dup 

Retenção a 
jusante: Ddn 

Pixel de 
interesse: 
uslei x SDRi 

Exportação total = 
∑ 𝑢𝑠𝑙𝑒𝑖 × 𝑆𝐷𝑅𝑖𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑖  
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Ri = erosividade da chuva (MJ mmha-1hr-1) 

Ki = erodibilidade do solo (ton ha hrMJ-1ha-1mm-1) 

LSi = fator do gradiente de declividade 

Ci = fator de manejo da cultura 

Pi = fator de uso e manejo do solo  

 

LSi = Si  {[(Ai-in + D2)m+1 – Ai-in
m+1]/[Dm+2  xim  (22,13)m]}     (Equação 2) 

 

Em que: 

Si = fator de declividade para a célula, em função do ângulo de declividade θ 

 se θ < 9%, S = 10,8  senθ + 0,03 

 se θ ≥ 9%, S = 16,8  senθ - 0,50 

Ai-in = área de contribuição (m2) 

D = dimensão linear do grid da célula (m) 

xim = |sen αi| + |cos αi|  

αi = direção do aspecto para cada célula i 

m = fator exponencial da USLE 

 se declividade ≤ 1%, m = 0,2 

 se  1% < declividade ≤ 3,5%, m = 0,3 

 se 3,5% < declividade ≤ 5%, m = 0,4 

 se 5% < declividade ≤ 9%, m = 0,5 

 se declividade ≥ 9%, m = β / (1+β), sendo β = senθ /0,0986 / (3senθ0,8 + 0,56) 

 

O índice de conectividade (IC), apresentado nas equações 3, também é utilizado para 

análise da exportação de sedimentos. No entanto, há inclusão do fator C (manejo da cultura), 

referente à área de contribuição a montante (Dup) e a jusante (Ddn), conforme observa-se nas 

equações 4 e 5 (SHARP et al., 2015). 

 

IC = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐷𝑢𝑝

𝐷𝑑𝑛
)        (Equação 3) 

 

Dup = CSA0,5         (Equação 4) 

 

Em que: 
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C = média do fator C da área de contribuição a montante 

S = média do gradiente de declividade a montante (mm-1) 

A = área de contribuição a montante (m2) 

 

Ddn = Σi (di / CiSi)        (Equação 5) 

 

Em que: 

di = comprimento da rampa de escoamento com maior declividade a jusante (m) 

Ci = fator C para a célula i 

Si = gradiente de declividade a célula i 

 

Assim, também de acordo com Sharp et al. (2015), a taxa de sedimentos por pixel é 

obtida pelas equações 6 e 7, enquanto o valor anual é a somatória, apresentada na equação 8. 

 

SDRi = SDRmax / {1 + exp [(IC0 – ICi)/k]}     (Equação 6) 

 

Em que: 

SDRmax = máximo teórico de SDR 

IC0  , k = parâmetros de calibração 

 

Ei = uslei  SDRi        (Equação 7) 

 

Em que: 

Ei = produção de sedimentos no pixel i (tonha-1ano-1) 

 

E = Σi Ei         (Equação 8) 

 

3.3. Descrição do modelo InVEST para a modelagem da Produção Sazonal de Água 

(Seasonal Water Yield - SWY) 

A produção sazonal de água no modelo InVEST é obtida a partir da modelagem dos 

fluxos mensais de precipitação e evapotranspiração potencial, evapotranspiração de referência 

para a classe de uso e cobertura da terra e número de dias com precipitação para cada mês. Esses 

são os principais fatores que diferenciam esse módulo da produção de água anual, resultando em 
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valores de escoamento base, escoamento rápido e armazenamento local de água no solo, 

conforme apresentado na Figura 8. Dessa forma, as atividades de transição referentes aos 

cenários podem ser avaliadas também sob o aspecto quantitativo de água, principalmente 

considerando a importância da regularização da vazão. A Figura 9 apresenta o fluxograma com os 

dados de entrada e os resultados para a produção de água sazonal do InVEST. 

 

 

Figura 8. Aproximação conceitual utilizada no modelo InVEST para produção hídrica sazonal. 

Fonte: adaptado de SHARP et al. (2015). 

 

Evapotranspiração 

Precipitação 
Escoamento rápido 

Recarga 
local 

Contribuição a montante 

(Lsumavail, i) 

Área a montante 

Água disponível 

=f(Pi,QFi,Lsumavail,i) 
Contribuição total da 

vertente (Bsum) 
(Bi = contribuição pelo 

pixel i) 

Curso d’água 
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Figura 9. Fluxograma da modelagem da produção hídrica sazonal no InVEST. 

 

Conforme descrito por Sharp et al. (2015), o escoamento rápido (Qf) é calculado a 

partir do valor do número de curva do solo (CN), a partir dos valores médios mensais de 

precipitação e o número mensal de eventos, assumindo uma distribuição exponencial da altura da 

precipitação e o número de dias com chuva por célula (Equação 9 e 10). O valor de Qf  anual é a 

somatória dos resultados mensais (Equação 11). 

 

𝑓 (𝑝) =  (
1

𝑎𝑖,𝑚
) exp (−

𝑝

𝑎𝑖,𝑚
)       (Equação 9) 

 

Qf = 𝑛𝑚 × ((𝑎𝑖,𝑚 − 𝑆𝑖)𝑒𝑥𝑝 (−
0,2𝑆𝑖

𝑎𝑖,𝑚
) +

𝑆𝑖
2

𝑎𝑖,𝑚
𝑒𝑥𝑝 (

0,8𝑆𝑖

𝑎𝑖,𝑚
) 𝐸1 (

𝑆𝑖

𝑎𝑖,𝑚
)) × (25,4

𝑚𝑚

𝑖𝑛
)           (Equação 10) 

 

𝑄𝑓𝑖 = ∑ 𝑄𝑓𝑖,𝑚
12
𝑚=1                  (Equação 11) 

 

Onde: 

𝑎𝑖,𝑚  =  
𝑃𝑖,𝑚

𝑛𝑚
∕ 25,4 

ai,m = altura média da lâmina de chuva em um dia no pixel i no mês m (in) 

ni,m = número de eventos no pixel i no mês m (-) 
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Pi,m = precipitação média mensal no pixel i no mês m (mm) 

𝑆𝑖 =
1000

𝐶𝑁𝑖
− 10 [𝑖𝑛] 

CNi = é o número de curva por pixel de acordo com o solo e uso e cobertura da terra 

E1 = função integral exponencial  

 

Para a recarga local (Li), também considerado o potencial de contribuição para o 

escoamento base, resultando em um valor anual derivado do balanço hídrico mensal por célula 

(Equação 12 a 15).  

  

𝐿𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝑄𝑓𝑖 − 𝐴𝐸𝑇𝑖      (Equação 12) 

 

𝐴𝐸𝑇𝑖,𝑚 =  𝑚𝑖𝑛(𝑃𝐸𝑇𝑖,𝑚; 𝑃𝑖,𝑚 − 𝑄𝑓𝑖,𝑚 + 𝛼𝑚𝛽𝑚𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖) (Equação 13) 

 

𝑃𝐸𝑇𝑖,𝑚 = 𝐾𝑐,𝑖,𝑚 × 𝐸𝑇0,𝑖,𝑚      (Equação 14) 

 

𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖 = ∑ 𝑝𝑖,𝑗 × (𝐿𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑗 + 𝐿𝑠𝑢𝑚.𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑗)𝑗∈{𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖}  (Equação 15) 

 

Em que: 

AETi = evapotranspiração mensal real 

PETi = evapotranspiração mensal potencial 

, ,   = contribuição espacial mensal por célula (parâmetros do modelo) 

Lsum.avail,i = recarga local mensal por pixel 

Kc,i,m = fator da cobertura da terra por célula mensal 

A contribuição para o escoamento base (Qb) é o balanço das entradas e saídas por 

célula para toda a área de drenagem (Equação 16). 

 

𝑄𝑏 =
∑ 𝐿𝑘𝑘𝜖{𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎}

𝑛𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎
      (Equação 16) 

  

3.4. Descrição do modelo RIOS  

O modelo Resource Investment Optimization System (RIOS) permite a simulação de cenários 

de uso do solo, considerando áreas naturais e antropizadas, para análise da provisão de serviços 
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ecossistêmicos em bacias hidrográficas. É possível analisar as mudanças que contribuem para a 

regulação e produção de água, considerando os processos erosivos, a retenção de nitrogênio e 

fósforo, a mitigação de cheias, a recarga da água subterrânea e geração do escoamento base, assim 

como os aspectos da biodiversidade do ecossistema. O modelo permite avaliar as diferentes 

atividades de uso do solo que poderiam ser elegidas para pagamento por serviços ecossistêmicos, 

bem como o efeito das transições de uso, considerados nos cenários resultantes.  

A interface do RIOS com o software ArcGIS permite o pré-processamento dos 

arquivos do tipo Raster, enquanto o modelo InVest é utilizado no módulo de simulação da 

qualidade da água (erosão e retenção de nutrientes). Para cada objetivo a ser analisado o modelo 

possui algoritmos para a construção do cenário, baseado nos dados de entrada fornecidos pelo 

usuário. Dessa forma, a Tabela 4 apresenta os principais algoritmos de aplicação do modelo, e na 

Tabela 5 pode ser observado a legenda dos símbolos dos dados de entrada. São três categorias de 

atividades consideradas para as transições: restauração assistida (reflorestamento por plantio), 

restauração não assistida (condução da regeneração natural ou induzida) e agroflorestal em área 

de pastagem (alteração do manejo na área de agricultura). 

No contexto de prover informações para tomadas de decisão, o modelo indica áreas 

prioritárias para a alocação de recursos para projetos de conservação ou restauração e, ainda, 

identifica áreas e atividades para o aumento da sustentabilidade no uso dos recursos naturais. 

Assim, dentre os diferentes módulos de processamento disponíveis pelo Projeto Natural Capital, 

foram selecionados o controle de cheia, a produção do escoamento base e a produção de 

sedimentos. 

 

3.5. Dados de entrada para a modelagem dos serviços ecossistêmicos hidrológicos  

Os dados de entrada utilizados para o estudo foram escolhidos pela disponibilidade da 

informação necessária e a atualização do banco de dados de origem. A Figura 10 apresenta o 

fluxograma de obtenção dos dados de entrada utilizados para a modelagem. Foram utilizadas 

fontes de livre acesso, mas somente os dados de relacionados às estações pluviométricas foram 

obtidos de base de dados nacional. As outras fontes referem-se à dados globais, obtidos por meio 

do uso de tecnologias adequadas à escala do estudo.   
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Figura 10. Fluxograma de obtenção dos dados de entrada utilizados para a modelagem com as 

fontes de banco de dados. 

 

3.6. Pré-processamento e modelagem RIOS  

Para obter os arquivos complementares específicos para os serviços ecossistêmicos a 

serem avaliados na modelagem RIOS, o pré-processamento foi realizado a partir dos dados de 

entrada referentes às condições climáticas, edáficas e uso do solo da bacia. Na Figura 11 é 

possível visualizar os dados de entrada e os resultados para essa etapa do processamento. O valor 

utilizado para o acúmulo de fluxo, que originou a rede de drenagem a partir do MDT, foi de 

10.000 células, enquanto a faixa ripária foi de 30,0 metros, considerada pelo modelo como a área 

que possui vegetação ou não indicada para plantio devido às condições da calha de drenagem. 

 

Figura 11. Dados de entrada e resultados do pré-processamento do RIOS para posterior uso na 

simulação dos cenários. 
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Na Tabela 3 apresenta-se os algoritmos do modelo RIOS para simulação da erosão, 

realizado neste estudo, com símbolos e legenda no Quadro 1. 

 

Tabela 3. Algoritmos do modelo RIOS para controle da erosão e qualidade da água. 

 

Objetivo da simulação Algoritmo 

Controle da erosão para qualidade da água 
para abastecimento de reservatórios 

 
 
 

Proteção: 

 
Restauração e agricultura: 

 

 

 

Símbolo Legenda 

U Índice de contribuição a montante 

D Índice de retenção a jusante 

R Coeficiente de erosividade 

E Coeficiente de erodibilidade 

S Profundidade do solo 

F Índice de retenção final ou Coeficiente de rugosidade da vegetação (para os 
módulos de recarga subterrânea e escoamento base) 

B Índice de beneficiários 

X Coeficiente de exportação de sedimentos 

Quadro 1. Símbolos e legenda dos algoritmos apresentados na Tabela 4. 

 

Para os resultados de controle da erosão o modelo considera os fatores primários, 

indicados na literatura relacionada ao tema, que influenciam os processos de erosão e 

sedimentação. Assim, os componentes da equação universal de perda de solo (USLE), da 

erosividade da chuva, da erodibilidade do solo e da profundidade do solo representam 

conjuntamente o potencial de impacto das atividades. 

 

 

3.7. Modelagem dos cenários para InVEST e RIOS 

A partir do mapa de uso e cobertura da terra atual foi possível estimar a retenção de 

sedimentos, a exportação de sedimentos e a perda de solo por meio do modelo InVEST. O 

cenário 1 (inicial) foi considerado como base para avaliação das áreas prioritárias para 
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investimento em cobertura florestal. O Quadro 2 apresenta os dados de entrada utilizados para os 

modelos RIOS e InVEST (módulo para estimativa da exportação de sedimentos – SDR). As 

tabelas de coeficientes biofísicos foram elaboradas a partir dos dados de entrada, com valores 

extraídos por sub-bacia e classe de uso e cobertura do solo, complementadas com os valores de 

referência do manual dos modelos InVEST e RIOS (Apêndices A a E). 

 

Dados de entrada RIOS InVEST 
SDR 

1. Modelo Digital do Terreno (.tif) X X 

2. Erosividade da chuva (.tif) X X 

3. Erodibilidade do solo (.tif) X X 

4. Profundidade do solo (.tif) X  

5. Uso e cobertura da terra (.tif) X X 

6. Relação das classes da terra com as atividades de transição (.csv) X  

7. Tabela de coeficientes biofísicos (.csv) X X 

8. Bacia hidrográfica (.shp) X X 

9. Limite de acumulação de fluxo  10.000 células 

10. Beneficiários (.tif) X  

11. Distância da faixa ripária  30 m  

12. Índice de retenção da erosão a jusante (.tif) X  

13. Índice de retenção da erosão a montante (.tif) X  

14. Continuidade ripária (.tif) X  

Quadro 2. Dados de entrada utilizados para modelagem no RIOS e InVEST. 

 

Nessa etapa da modelagem no RIOS pode-se atribuir diferentes pesos para as atividades 

propostas e em relação aos serviços ecossistêmicos avaliados, indicar as áreas preferenciais e 

aquelas não disponíveis para a transição. 

Os serviços ecossistêmicos, selecionados para a avaliação do impacto dos investimentos 

em florestamento com relação aos serviços hidrológicos, foram o controle da erosão, a mitigação 

do pico de cheias e contribuição para o escoamento base. Dessa forma, a modelagem das áreas 

considerou informações espaciais da produção de sedimentos e da capacidade de infiltração de 

água no solo, relacionadas à classe de uso e cobertura e características do solo, além da 

precipitação e modelo digital do terreno. 

As transições desejadas para avaliação são diferenciadas pela atribuição de pesos (valor 

entre 0,0 e 1,0), em que se considera o efeito no provimento do serviço selecionado como 

objetivo (Quadro 3). As possíveis transições foram classificadas como a condução da regeneração 

natural, a restauração assistida (por meio do plantio de mudas) e o manejo da pastagem 

(implantação de sistema silvipastoril). A diferença entre os pesos considerou, principalmente, o 

incremento na cobertura do solo devido à presença de arbóreas. 
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Objetivo Regeneração natural Restauração assistida Manejo da pastagem 

Controle da erosão 0,8 1,0 0,1 

Quadro 3. Atribuição de peso para as transições de acordo com o objetivo proposto para RIOS. 

 

A condução da regeneração natural em áreas ripárias, o plantio de mudas em áreas 

ripárias e a implantação de sistema agroflorestal em pastagem (silvipastoril), foram os métodos 

definidos como as atividades para as transições desejadas. Para cada transição, atribuiu-se os 

pesos (valor entre 0,0 e 1,0) considerando-se a preferência entre as atividades (Tabela 4). Para 

definir a transição de classes de uso e cobertura do solo foi necessário definir a relação entre a 

classe atual e a atividade de transição, em que o valor 1 corresponde à possibilidade de alteração, 

conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 4. Atribuição de peso para as atividades de acordo com transições desejadas para RIOS. 

Atividade Regeneração  Plantio Agroflorestal 

Regeneração  1,0 0,0 0,0 

Plantio  0,0 1,0 0,0 

Sistema agroflorestal 0,0 0,0 1,0 

    

Tabela 5. Relação entre a classe atual de uso e cobertura da terra e a atividade de transição para 

simulação dos cenários no RIOS. 

Classe de uso e cobertura 
da terra 

Regeneração Plantio Agroflorestal 

Floresta remanescente 0 0 0 

Floresta plantada 1 1 0 

Areas agricolas 1 1 1 

Agua 0 0 0 

Solo exposto 0 1 0 

Antropizadas 0 0 0 

Floresta remanescente Sul 0 0 0 

 

A avaliação econômica foi realizada a partir do valor de investimento total (definido 

para cada cenário) e dos custos das atividades. No ano 2014, segundo o relatório de situação das 

bacias PCJ, o valor de investimento total em reflorestamento foi de aproximadamente R$ 3 

milhões (PCJ, 2015). Para os custos das atividades, considerou-se os valores de R$ 30 mil, R$ 20 

mil e R$ 10 mil por hectare, para plantio em área ripária, regeneração em área ripária e 

implantação de sistema silvipastoril, respectivamente. Esses custos basearam-se nas informações 

dos projetos desenvolvidos pela TNC e SOS Mata Atlântica, na região de Extrema – MG, para 

áreas ripárias, e da estimativa dos valores para o isolamento e a implantação do sistema 

silvipastoril (VINHOLIS et al., 2010). 
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3.8. Cenários propostos para a simulação 

As condições atuais do uso e cobertura do solo, obtidas por meio do processamento da 

imagem do Sentinel 2 para o ano 2016 (conforme apresentado no fluxograma da Figura 10), foi 

considerado o cenário inicial ou base (cenário 1). 

Os cenários propostos para a simulação das atividades de transição corresponderam ao 

manejo da área agrícola e restauração da conectividade na paisagem, considerando a aptidão 

regional, a vocação para pagamento por serviços ecossistêmicos e a variação no investimento. As 

atividades de transição foram definidas como: 

 

A. Sistema Agroflorestal (silvipastoril) 

Foi considerado um sistema de produção agropecuária consorciado com floresta de 

rápido crescimento e rentabilidade, com ciclo de produção de 15 anos para madeira e densidade 

de 800 indha-1. A densidade animal não afeta as variáveis consideradas no modelo. Essa atividade 

foi destinada nas áreas com uso e cobertura do solo atual da classe de pastagem, denominadas 

como áreas agrícolas. Para o ajuste dos parâmetros da tabela biofísica do InVEST, considerou-se 

que o silvipastoril apresenta 30% das características semelhantes à floresta remanescente e 70% às 

áreas agrícolas, a partir dos valores fornecidos pelo modelo e utilizados no cenário base. Essa 

condição refere-se à situação de linhas de árvores de rápido crescimento após um ano e 

distribuídas na pastagem já consolidada. 

 

B. Regeneração (restauração não assistida) 

Em áreas ripárias, desprovidas de vegetação, a atividade preferencial definida foi a 

recuperação florestal por meio da regeneração natural. Esse cenário considera o abandono da 

área e o potencial de regeneração da vegetação. Para o ajuste dos parâmetros da tabela biofísica 

do InVEST, considerou-se que a regeneração natural apresenta 50% das características 

semelhantes à floresta remanescente e 50% às áreas agrícolas, pois é um processo lento e 

gradativo de alteração das características de cobertura do solo. No período de um ano, 

normalmente a regeneração natural apresenta boa cobertura do solo, mas ainda com espécies 

gramíneas e arbustivas dominantes. 

 

C. Plantio (restauração assistida) 

Áreas ripárias desprovidas de vegetação com baixo potencial de regeneração, foram 

destinadas ao plantio convencional, com delineamento de 3,0 x 2,0 m e diversidade de espécies 

nativas. Para o ajuste dos parâmetros da tabela biofísica do InVEST, considerou-se que a 
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restauração por plantio apresenta as características semelhantes à floresta plantada, pois 

geralmente ocorre o estabelecimento da cobertura florestal em um curto prazo.  

Com as atividades classificadas e as classes de uso e cobertura do solo atual, foi possível 

realizar a avaliação das atividades prioritárias e dos custos, em relação aos benefícios obtidos em 

serviços ecossistêmicos hidrológicos. Assim, observou-se os resultados da alteração do uso e 

cobertura da terra, das áreas indicadas como prioritárias no RIOS para redução da erosão. A 

retenção de sedimentos, a exportação de sedimentos, a perda de solo e a produção de 

escoamento base foram avaliados por meio do modelo InVEST. A Tabela 6 apresenta os 

detalhes considerados para cada cenário de transição simulado no RIOS. O valor de investimento 

máximo de R$ 5 bilhões, por sub-bacia, foi definido para identificar todas as áreas prioritárias, 

sem restrição de capital. Quando o investimento foi restrito ao máximo de R$ 2 milhões para 

cada sub-bacia, identificou-se as áreas prioritárias com restrição de recursos e a preferência do 

modelo para as atividades de transição. 

 

Tabela 6. Descrição dos cenários simulados no RIOS. 

Cenário Atividade de transição Investimento (R$) 

  Total 

2 Sistema agroflorestal 2.500.000.000,00 

3 Plantio em área ripária 2.500.000.000,00 

4 Regeneração em área ripária 2.500.000.000,00 

5 Todas 2.500.000.000,00 

6 Todas 10.000.000,00 

7 Sistema Agroflorestal 

Plantio em área ripária 

Regeneração em área ripária 

1.000.000,00 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

 

Para verificar o efeito na provisão dos serviços ecossistêmicos dos cenários resultantes 

da simulação no RIOS, foram criadas classes de uso do solo, conforme as atividades de transição. 

Os Apêndices de A a E apresentam os valores dos parâmetros biofísicos utilizados para a 

modelagem no InVEST e RIOS, de acordo com as classes e para cada sub-bacia. Considerou-se 

que “Plantio em área florestal” e “Plantio em área agrícola” apresentam as mesmas características 

de “Floresta plantada”, “Regeneração em área florestal” e “Regeneração em área agrícola” 

possuem 50% das características de “Floresta remanescente” e 50% da “Área agrícola”. Para 

“Plantio em solo exposto” foram adotados os valores de “Áreas agrícolas”. 

Após a simulação dos cenários apresentados na Tabela 7 e avaliação dos resultados para 

sedimentos no InVEST, as situações que apresentaram os melhores valores para redução da 
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exportação foram selecionadas para uma comparação entre a transição da área total das sub-

bacias. Para complementar a análise dos serviços hidrológicos, esses cenários foram analisados 

com o módulo de produção sazonal de água do InVEST. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Dados de entrada para a modelagem 

 
A Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa (©JAXA) disponibiliza gratuitamente 

os dados do modelo digital da superfície terrestre, ou modelo digital do terreno (MDT), com uma 

resolução horizontal de aproximadamente 30 metros de malha (1 arcsec) e precisão de 5,0 metros 

de altitude. O resultado foi originado do compilamento de imagens adquiridas pelo Satélite de 

Observação Avançada da Terra "DAICHI" (sigla ALOS, em inglês), considerado o conjunto de 

dados de elevação mais preciso na escala global. A partir da imagem, o MDT foi obtido por meio 

do modelo de superfície digital ALOS Global Digital Surface Model AW3D30 (© JAXA), com 

30 metros de resolução por pixel (Figura 12). Com base na interpretação digital do MDT, 

realizada com o uso do software ArcMap 10.4.1, foi possível a definição da hidrografia e o 

delineamento das sub bacias que compõem o Sistema Cantareira. A ferramenta de simulação de 

acúmulo do escoamento superficial (“flow accumulation”) foi utilizada para a geração das linhas de 

drenagem superficial, considerando-se o resultado de 10 ha, pois correspondeu ao desenho da 

rede de drenagem da Carta IGCE em escala 1:10.000. Considerou-se adequada essa referência e 

escala para a rede de drenagem pois foi possível distinguir a hidrografia perene, considerada na 

base oficial de planejamento de recursos hídricos para o estado de São Paulo. As sub bacias de 

drenagem consideraram os reservatórios de armazenamento do Cantareira como o limite inferior, 

originando 5 divisões hidrográficas: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Juquery. 
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Figura 12. Modelo Digital do Terreno (MDT) para a área de estudo originado por meio do 

modelo de superfície digital ALOS Global Digital Surface Model AW3D30 (© JAXA). 

 

A interpretação das imagens do satélite Sentinel 2 MSI, com o mosaico formado pelas 

bandas 8, 4, 3 e 2, fornecida por European Union/ESA/Copernicus, resultaram no mapa de uso 

e cobertura do solo para o período de junho a agosto de 2016. Os dados foram obtidos pelo 

Google Earth Engine e processadas com o uso do software ENVI. O resultado de uso do solo foi 

agrupado em cinco classes de interesse, de acordo com a reflectância espectral e o agrupamento 

das células pelo método de máxima verossimilhança, obtendo-se: floresta remanescente, floresta 

plantada, áreas agrícolas, áreas antropizadas e corpos d’água (Figura 13). Observa-se uma 

predominância de uso agrícola na sub-bacia Jaguari, mas também a distribuição de florestas 
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plantadas nas sub-bacias Cachoeira e Atibainha, com destaque para as áreas antropizadas nas sub-

bacias Jaguari, Jacarei e Juquery.  

 

 

Figura 13. Uso e cobertura do solo para a área de estudo, considerado no cenário 1 (inicial), com 

as condições atuais (2016), obtido pelo processamento das imagens do Sentinel 2. 

 

Para a elaboração da distribuição espacial da precipitação (Figuras 14 e 15), foram 

selecionadas 48 estações pluviométricas disponíveis no banco de dados HIDROWEB da Agência 

Nacional de Águas (ANA), considerando-se a região das bacias que compõem o Sistema 

Cantareira e todos os dados disponíveis para cada estação. Com o auxílio da plataforma de análise 

de dados denominada River Basin Information System (RBIS), os dados de precipitação diária foram 
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interpolados para o preenchimento das falhas das séries históricas, utilizando-se o procedimento 

de Interpolação pela Ponderação do Inverso da Distância (IDW) com a correção pela diferença 

de altitude dos pontos. A espacialização das estações, no ArcMap 10.4.1, permitiu elaborar o 

mapa de distribuição da precipitação das médias mensais e média anual, utilizando-se a 

interpolação dos pontos pluviométricos por meio do método Krigagem. Para a precipitação do 

mês mais úmido, considerou-se o resultado da média do mês dezembro. A formação dos 

polígonos de Thiessen, disponível nas ferramentas do ArcMap, auxiliou a seleção das estações 

pluviométricas representativas para cada bacia, a fim de quantificar o número de dias com chuva 

para cada mês. A fim de melhorar a distribuição espacial dos valores de precipitação mensal 

considerando a elevação do terreno, os dados disponíveis na base global WorldClim foram 

interpolados com os das estações da ANA, por meio da ferramenta MapAlgebra do ArcMap. 
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Figura 14. Mapas de precipitação média mensal dos meses de janeiro a junho (mm). 
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Figura 15. Mapas de precipitação média mensal de julho a dezembro (mm). 
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De acordo com as Figuras 14 e 15 pode-se afirmar que ocorre variação sazonal ao longo 

do ano, com condições diferenciadas para cada sub-região da área formadora do Sistema 

Cantareira. Assim, é uma condição natural as mudanças na disponibilidade hídrica mensal das 

sub-bacias. 

O mapa de erosividade da chuva (MJ mmh-1ha-1ano-1), foi realizado a partir de pontos 

distribuídos na região do Sistema Cantareira, com valores obtidos no software NetErosividade 

criado e disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), com interpolação pelo método de Krieger, no ArcMAP 10.4.1 (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Mapa de erosividade da chuva originado da interpolação dos resultados disponíveis 

no software NetErosividade (UFV). 
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A Figura 16 demonstra que a maior erosividade ocorre na porção sul do Sistema 

Cantareira, o que indica uma região mais suscetível à erosão hídrica natural. 

A erodibilidade do solo foi calculada a partir da equação de perda de solo de Wichmeier 

e Smith (1978), em que se considera a porcentagem de argila, areia fina, silte e matéria orgânica 

do solo. Para o detalhamento das características edáficas, utilizou-se a base de mapeamento 

global de perfil de solo “SoilGrids” (www.soilgrids.org), que é um sistema automatizado que 

permite o acesso e obtenção de características e informações de solos, como algumas 

propriedades físicas, químicas e mapas. A resolução especial disponível para o carregamento dos 

dados varia de 1 km a 250 m, com atualizações periódicas. Para fornecer a informação desejada 

pelo usuário, o sistema realiza a agregação de diferentes origens de dados disponíveis, como 

mapas de solos, amostras locais, dados geológicos, dados climáticos e de sensoriamento remoto 

(HENGL et al., 2016). As informações sobre a profundidade, a porcentagem de argila, areia fina, 

silte e matéria orgânica (para a camada de 30 cm) foram obtidas por meio do processamento de 

dados da base “Soil Grids” com resolução de 250 m. O mapa de erodibilidade do solo foi 

composto pelos valores obtidos mesma base e com o uso da ferramenta Map Algebra do 

ArcMAP 10.4 para o cálculo da equação 17, resultando na Figura 17. Os parâmetros “b” e “c” da 

equação 17 foram assumidos como valores médios para a área de estudo. 

 

k = 2,8 × 10−7𝑀1,14(12 − 𝑎) + 4,3 × 10−3(𝑏 − 2) + 3,3 × 10−3(𝑐 − 3)  (Equação 17) 

 

Onde: 

k = fator de erodibilidade do solo (thMJ-1mm-1) 

M = (100 - % argila) x (% areia fina + % silte) 

a = % de matéria orgânica 

b = código da estrutura do solo (valor assumido = 2, corresponde a classificação 

“granular fina”) 

c = classe de permeabilidade (valor assumido = 3, corresponde a classificação 

“moderado”) 
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Figura 17. Mapa de erodibilidade obtido pelo processamento dos dados de solos da base 

SoilGrids na profundidade de 30 cm. 

 

A maior classe de erodibilidade, de acordo com as características dos solos da área de 

estudo, apresenta uma distribuição generalizada. Assim, esse resultado enfatiza a condição natural 

de processos erosivos nas sub-bacias formadoras do Sistema Cantareira. 

A fim de estimar a evapotranspiração terrestre global e informações para o manejo dos 

recursos hídricos, o projeto MOD16, da NASA/EOS MODIS Global Terrestrial Evapotranspiration 

(ET) Product (NASA MOD16A2/A3) NASA Earth Observing System MODIS Land Algorithm, 

fornece dados processados a partir de imagens de satélite, utilizando o balanço de energia, a água 

disponível na região e o balanço de água no solo. O projeto fornece dados a partir no período de 
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2000 a 2014, para evapotranspiração global, fluxo de calor latente, evapotranspiração potencial e 

fluxo de calor latente potencial, com resolução horizontal de 1 km2 de superfície para 8 dias, em 

intervalo mensal e anual. O algoritimo MOD16 baseia-se na equação de Penman-Monteith que 

usa dados meteorológicos diários relacionados aos dados remotos de cobertura vegetal 

(RUNNING et al., 2017). A Figura 18 apresenta o mapa da distribuição espacial da 

evapotranspiração real (ETR), obtida a partir desse banco de dados, para a área de estudo, 

indicando maiores índices nas sub-bacias localizadas na parte sul da área de estudo. 

 

 

Figura 18. Mapa da evapotranspiração real disponível no projeto MODIS 16. 
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Os valores de exportação e retenção de sedimentos, e evaporação de referência para as 

diferentes coberturas do solo, disponíveis na tabela de valores biofísicos, foram obtidos 

conforme o grupo hidrológico do solo (SARTORI et al., 2005) e dos valores de Kc referência,  

para a profundidade de raízes, os dados foram obtidos a partir do guia da FAO (ALLEN et al., 

1998). As variáveis também estão disponíveis no manual do usuário InVEST, de acordo com a 

classe de uso do solo. 

Os beneficiários dos serviços ecossistêmicos, considerados para a análise dos serviços 

ecossistêmicos hidrológicos, foi a distribuição da população do censo do IBGE, realizado em 

2011, para cada município (Figura 19). Na Tabela 7 observa-se os municípios integrantes da área 

de estudo, com os dados de população, índice de desenvolvimento humano (IDH) e produto 

interno bruto (PIB).  

 



79 
 

 

Figura 19. Mapa dos beneficiários, considerando a população municipal do IBGE de 2011. 
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Tabela 7. Municípios do Sistema Cantareira e dados de população, índice de desenvolvimento 

humano (IDH) e produto interno bruto (PIB). 

MUNICÍPIO ESTADO POPULAÇÃO (2010) IDH (2010) PIB (2013) 

Camanducaia MG 21.080 0,689 19.407,70 

Extrema MG 28.599 0,732 128.232,82 

Itapeva MG 8.664 0,732 23.025,64 

Sapucaí-mirim MG 6.241 0,680 12.195,73 

Bragança Paulista SP 146.744 0,776 27.471,47 

Caieiras SP 86.529 0,781 30.206,05 

Franco da Rocha SP 131.604 0,731 16.407,64 

Joanópolis SP 11.768 0,699 12.012,52 

Mairiporã SP 80.956 0,788 16.367,14 

Nazaré Paulista SP 16.414 0,678 16.685,81 

Piracaia SP 25.116 0,739 13.805,06 

Vargem SP 8.801 0,699 9.823,82 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Os municípios com maior número de beneficiários encontram-se nas sub-bacias Jaguari 

e Juquery, conforme pode-se observar na Figura 19. Os valores apresentados na Tabela 7 

refletem a disparidade espacial dos aspectos socioeconômicos na bacia, ressaltando sua 

importância como área de estudo com usos múltiplos, com a população representando os 

beneficiários dos serviços ecossistêmicos hidrológicos. Os municípios com elevado PIB não 

necessariamente apresentam o maior IDH, o que demonstra que os aspectos relacionados à 

qualidade de vida não estão diretamente associados ao grau de urbanização ou de industrialização 

do município. A distribuição dos valores do PIB demonstra que há regiões com predomínio de 

atividades industriais e outras regiões com aspecto predominante de atividade econômica rural. 

A localização da malha viária, rodovias, linhas de transmissão de energia elétrica, regiões 

sob domínio do DNPM para mineração, definiram as áreas não indicadas para transição de 

qualquer atividade proposta para simulação no RIOS (Figura 20).  
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Figura 20. Mapa de áreas com autorização ou potencial à atividade de mineração. 

 

As áreas de preservação permanente (APP), definidas pela Lei Federal 12.651/2012, 

foram consideradas áreas preferenciais para plantio e regeneração em área ripária. Os dados para 

elaboração do mapa de APP para a área de estudo (Figura 21) foram obtidos da base de dados da 

Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), disponível por município 

(http://geo.fbds.org.br/SP/). 
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Figura 21. Mapa da localização de APP disponível pelo bando de dados do FBDS. 

 

Como critério complementar para a seleção de áreas para prioritárias para o provimento 

de serviços hidrológicos, utilizou-se a face sul das vertentes (Figura 22), por apresentarem menor 

evapotranspiração, e a declividade até 25% (Figura 23), por serem áreas de menor custo 

operacional para as práticas de restauração florestal. Os dois mapas foram obtidos a partir do 

modelo digital do terreno com o uso da ferramenta de análise espacial (“Spatial Analyst Tools”), do 

conjunto “Surface” do ArcMAP. As vertentes face sul foram selecionadas pela ferramenta “Aspect” 

e a declividade pela ferramenta “Slope”.  
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Figura 22. Mapa de localização das vertentes com face sul, que apresentam menor 

evapotranspiração. 
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Figura 23. Mapa da declividade até 25%, em que a atividade de plantio apresenta menor custo de 

implantação e manutenção. 

 

 

4.2. Resultados dos cenários de transição do uso e cobertura da terra  

A fim de verificar os diferentes resultados obtidos nos cenários pelo RIOS, as Figuras 

24 e 25 apresentam o total de investimentos para recuperação das áreas prioritárias e as Figuras 

26 e 27 a área total a ser recuperada, considerando cada atividade de transição. Na Tabela 8 

observa-se as áreas indicadas para transição, por sub-bacia e o total para o Cantareira, em cada 

cenário simulado para alteração do uso e cobertura da terra. 
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Figura 24. Comparação entre os valores de investimento dos cenários 2 (agroflorestal), 3 

(plantio), 4 (regeneração) e 5 (todas as atividades sem restrição de capital). 

 

 

Figura 25. Comparação entre os valores de investimento dos cenários 6 (todas as atividades com 

restrição de capital) e 7 (todas as atividades com distinção do investimento). 
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Tabela 8. Áreas de transição indicadas para cada cenário e sub-bacia pela simulação do RIOS. 

Cenários 
Atibainha Cachoeira Jacarei Jaguari Juquery Total 

Área (ha) 

2 3678,96 7026,78 4087,39 27506,62 3178,04 45477,79 

3 10926,76 18137,38 10093,12 50729,3 6308,32 96194,88 

4 11228,38 18553,79 9742,94 50236,93 5885,91 95647,95 

5 11464,4 18661,17 10093,12 38745,65 6308,32 85272,66 

6 100,01 100,01 1999900 100,01 100,01 2000300 

7 93,33 93,33 93,33 193,34 93,33 566,66 

 

Ao considerar todas as áreas para recuperação na bacia, o modelo RIOS destinou maior 

investimento para a atividade de plantio (cenário 3), por ser a de maior custo e, correspondente à 

maior área para transição de atividades (96.194,88 ha para plantio e 95.647,95 ha para 

regeneração, conforme apresentado na Tabela 8), em comparação aos cenários 2 e 4, que 

consideraram todas as áreas prioritárias para as atividades agroflorestal e regeneração, 

respectivamente (Figuras 24 e 25). É importante destacar que, as áreas destinadas à transição do 

cenário 2 (agroflorestal) considera somente as áreas agrícolas do cenário 1 (atual), pois as áreas 

ripárias localizadas em APP foram definidas como preferenciais para plantio e regeneração.  

 

 

Figura 26. Comparação entre as áreas prioritárias para transição dos cenários 2 (agroflorestal), 3 

(plantio), 4 (regeneração) e 5 (todas as atividades sem restrição de capital). 
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Figura 27. Comparação entre as áreas prioritárias para transição dos cenários 6 (todas as 

atividades com restrição de capital) e 7 (todas as atividades com distinção do investimento). 

 

Quando todas as atividades foram selecionadas para um investimento com capital 

restrito, mas sem direcionamento de aplicação entre as atividades (cenário 5) foram destinados 

recursos, principalmente, para a implantação de sistema agroflorestal (incluindo todas as áreas 

prioritárias para essa atividade) e regeneração, sendo a maior área para a primeira atividade 

(menor custo). Por outro lado, ao simular um valor de investimento limitante (R$ 2 milhões), o 

modelo preferiu destinar áreas para regeneração (cenário 6), consideradas com maior provimento 

de serviços ecossistêmicos hidrológicos. Com a distribuição dirigida desse mesmo montante entre 

as atividades (cenário 7), o modelo indicou áreas para regeneração, plantio e agroflorestal, nessa 

ordem de preferência (Figuras 26 e 27). A seleção dos critérios de preferência para as atividades 

de transição, como a APP para plantio e regeneração, áreas com declividade até 25% e vertentes 

face sul para plantio, contribuíram para que o modelo realizasse a distribuição nessa ordem de 

preferência das atividades, por corresponder às áreas com maior potencial para a produção de 

sedimentos.  

Dessa forma, a maior sensibilidade do modelo RIOS, observada nas simulações, é 

referente ao custo das atividades, como evidenciado pelos resultados nos cenários 5 e 6. Assim, 

confirma a tendência do modelo RIOS em priorizar áreas considerando o menor investimento 

para o provimento de serviços ecossistêmicos. 

Os resultados para exportação de sedimentos e perda de solo, obtidos por meio do 

módulo de sedimentos do InVEST para os cenários simulados, são apresentados nas Figuras 28 a 



88 

32, considerando a área total e as sub-bacias. Na Tabela 9 observa-se a porcentagem na redução 

da exportação de sedimentos para os diferentes cenários em relação à situação inicial (cenário 1). 

 

 

Figura 28. Retenção de sedimentos entre os cenários para as sub-bacias, que demonstra pouca 

diferença entre os valores obtidos pelo modelo. 

 

 

Figura 29. Exportação de sedimentos para a área do Sistema Cantareira entre os cenários 

propostos para transição de uso e cobertura da terra. 
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Figura 30. Exportação de sedimentos entre os cenários para as sub-bacias, que apresenta a maior 

redução para os cenários 3, 4 e 5, obtido pelo InVEST. 

 

 

Figura 31. Perda de solo total para a área do Sistema Cantareira fornecido pelo InVEST para os 

diferentes cenários. 
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Figura 32. Perda de solo entre os cenários para as sub-bacias. 

 

Tabela 9. Redução na exportação de sedimentos para os cenários de transição. 

Exportação de Sedimentos (t) 

 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 Cenário 7 

Total 117.119,90 98.721,36 37.195,37 73.958,95 80.876,37 116.785,70 116.472,01 

Redução (%) - 15,71 68,24 36,85 30,95 0,29 0,55 

 

O cenário 3 foi o que melhor apresentou resultados para retenção, exportação de 

sedimentos e perda de solo (Figuras 27, 29 e 31). No entanto, ao comparar a retenção de 

sedimentos entre as sub-bacias, observa-se pouca diferença entre os cenários (Figura 29). Assim, 

pode-se afirmar que a atividade de restauração assistida (plantio) apresenta melhores condições 

para o provimento de serviços ecossistêmicos para a qualidade da água. A estimativa de redução 

na exportação de sedimentos foi acima de 68%, no caso de todas as áreas priorizadas pelo RIOS 

serem restauradas por esse método, enquanto a restauração por regeneração (cenário 4) 

apresentou uma redução de aproximadamente 38% e a distribuição do investimento entre as 

atividades (cenário 5) resultou em 30% (Tabela 9). 

Considerando que a atividade de plantio está relacionada com os maiores custos de 

implantação e manutenção, essa transição do uso e cobertura da terra apresenta justificativa para 

a aplicação de um mecanismo econômico, como o pagamento por serviços ecossistêmicos. Em 

caso de recursos limitados, a regeneração é uma atividade indicada e, em situações que envolvem 

a importância social da propriedade, a distribuição dos investimentos entre as atividades sugeridas 

apresenta resultados satisfatórios para a melhoria na qualidade da água incluindo a transição da 

pastagem para silvipastoril (agroflorestal). 
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Na Tabela 10 observa-se a área de transição das classes iniciais para os cenários 3, 4 e 5, 

que apresentaram os melhores resultados para redução na exportação de sedimentos, enquanto as 

Figuras 33, 34 e 35 apresentam o mapa de uso e cobertura da terra. 

 

Tabela 10. Áreas de transição das classes iniciais para os cenários 3, 4 e 5. 

Cenário 1 
Transição 

Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

Classe inicial Área (ha) Área (ha) (%) Área (ha) (%) Área (ha) (%) 

Áreas agrícolas 82444,01 Agroflorestal 0,00 0,00 0,00 0,00 43.391,56 52,63 

  
Plantio em área agrícola 77.361,31 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Regeneração em área agrícola 6.439,18 7,81 78.230,13 94,89 21.386,99 25,94 

Floresta plantada 18310,40 Plantio em área florestal 17.510,62 95,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Regeneração em área florestal 0,00 0,00 17.708,16 96,71 15.728,81 85,90 

Solo exposto 1697,90 Plantio em solo exposto 1.527,76 89,98 0,00 0,00 771,95 45,46 

 

Ao analisar a Tabela 10 foi possível observar que a porcentagem total de transição nas 

classes de uso e cobertura da terra das áreas agrícolas e florestas plantadas não apresentaram 

diferenças consideráveis entre os cenários 3, 4 e 5. No entanto, o cenário 3 apresentou maior 

porcentagem de alteração para a classe solo exposto, o que evidencia o resultado de um cenário 

com menor exportação de sedimentos em relação aos demais. 

A análise econômica simulada para os cenários no RIOS foi relevante para resultar em 

mapas com indicação das áreas prioritárias de acordo com cada atividade de transição. Os valores 

utilizados para os cenários 3, 4 e 5 foram propostos para a identificação de todas as áreas com 

necessidade de alteração no uso e cobertura da terra visando resultar no máximo provimento de 

serviços ecossistêmicos hidrológicos para o Sistema Cantareira. Outras simulações poderiam ser 

realizadas com cenários diferentes em relação à valores menores de investimento para as 

atividades, resultando em diminuição de áreas prioritárias. No entanto, para o estudo, definiu-se 

como critério para a análise o potencial máximo para produção de serviços ecossistêmicos 

hidrológicos. 

Em relação às diferentes atividades de transição foi possível indicar, pelos resultados 

apresentados, que o plantio em áreas de solo exposto pode ser prioritário na execução de 

projetos com objetivo de conservação da qualidade da água. A transição de áreas agrícolas 

(pastagem) para sistemas agroflorestais (silvipastoril) também é uma atividade de relevante custo-

benefício, uma vez que apresenta o menor custo operacional e contribui para a redução no aporte 

de sedimentos. As atividades de plantio e regeneração, indicadas pelo modelo, apresentam as 

maiores áreas de transição em relação ao cenário inicial, o que poderia resultar em conflitos na 

esfera social em relação à mudança no uso da terra do cenário atual para florestas nativas. 
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Figura 33. Resultado do uso e cobertura da terra para o cenário 3, com transição de áreas por 

meio do plantio (restauração assistida) fornecido pelo RIOS. 
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Figura 34. Resultado do uso e cobertura da terra para o cenário 4, com transição de áreas por 

meio da condução da regeneração (restauração não assistida) fornecido pelo RIOS. 
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Figura 35. Resultado do uso e cobertura da terra para o cenário 5, com transição de áreas para 

agroflorestal e por meio da condução da regeneração (restauração não assistida) e plantio, 

fornecido pelo RIOS. 

As Figuras 36, 37 e 38 apresentam a situação do uso e cobertura da terra em APP para 

os cenários 3, 4 e 5, respectivamente. A Tabela 11 apresenta o total de área indicada para 

transição em APP para cada cenário, considerando todas as sub-bacias.  
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Figura 36. Áreas de transição em APP por sub-bacias para o cenário 3 (plantio). 

 

 

Figura 37. Áreas de transição em APP por sub-bacias para o cenário 4 (regeneração). 
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Figura 38. Áreas de transição em APP por sub-bacias para o cenário 5 (todas as atividades). 

 

Tabela 11. Áreas de transição total das classes iniciais para os cenários 3, 4 e 5 em APP. 

Classe de Transição  
Cenário 3 APP Cenário 4 APP Cenário 5 APP 

(ha) 

Agroflorestal 0,000 0,000 28.969,357 

Plantio em área florestal 1.213,537 0,000 0,000 

Plantio em agricola 9.326,548 0,000 0,000 

Plantio em solo exposto 247,414 0,000 0,000 

Regeneração em área florestal 0,000 12.074,174 11.417,712 

Regeneração em agricola 0,000 39.372,193 16.775,097 

Plantio em solo exposto 0,000 0,000 635,349 

Total 10.787,499 51.446,367 57.797,516 

 

O recorte das APPs para avaliação dos cenários é relevante para priorizar áreas de 

transição com maiores possibilidades de execução de projetos, uma vez que a legislação (Lei 

Federal 12.651/2012) indica essas áreas para uso restrito e recuperação da cobertura florestal. As 

sub-bacias Jacarei e Cachoeira apresentaram maior área de recuperação em APP, o que indica que 

é a região do Sistema Cantareira com maior déficit de cobertura florestal e uso atual agrícola em 

área ripária, considerando a faixa de 30,0 metros, conforme analisado nos cenários 3 e 4, com 

indicação para plantio e regeneração, respectivamente (Figuras 36 e 37). Com exceção da sub-

bacia Jaguari, todas as demais apresentaram classe de solo exposto em APP (Figura 36). Para 

implantação de sistema agroflorestal, a sub-bacia Jaguari apresentou a maior área de transição do 

uso atual agrícola, e a sub-bacia Jacarei áreas com indicação para plantio, ou seja, indica a 

presença de APP a ser adequada à legislação (Figura 38). Ao considerar a área de drenagem do 

Sistema Cantareira e a área total em APP para recuperação florestal por plantio, o modelo RIOS 

indicou 10.787,50 ha de áreas prioritárias para transição, sendo a maior porcentagem sob uso 
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atual agrícola (Tabela 11). Entre os três cenários apresentados na Tabela 11, o cenário 3 é o que 

indica menor área para transição, mas por outro lado, apresenta o maior custo de implantação e 

manutenção. Dessa forma, considerar os cenários 4 e 5 pode representar maior área de alteração 

na paisagem, mas com viabilidade de execução. As Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados e 

diferenças entre os cenários 3, 4 e 5 em relação ao cenário 1 (inicial) para exportação de 

sedimentos e perda de solo, respectivamente. 

 

Tabela 12. Resultados e diferença entre a exportação de sedimentos para os cenários 3, 4 e 5 

com transição em área total em relação ao cenário 1 (inicial).  

Exportação 
de 

sedimentos 

Transição em 
área total 

Diferença para área total de 
transição 

(tha-1) (%) 

Cenário 1 2,333 
 

Cenário 3 0,789 -66,18 

Cenário 4 1,559 -33,20 

Cenário 5 1,540 -33,99 

 

Tabela 13. Resultados e diferença entre a perda de solo para os cenários 3, 4 e 5 com transição 

em área total em relação ao cenário 1 (inicial).  

Perda de solo 
Transição 

em área total 
Diferença para área total de 

transição 

(USLE) (tha-1) (%) 

Cenário 1 249,640 
 

Cenário 3 123,630 -50,48 

Cenário 4 194,250 -22,19 

Cenário 5 191,315 -23,36 

 

A diminuição na exportação de sedimentos encontrada para as propostas foi maior para 

o cenário 3 (plantio) quando considerada a área total para transição (Tabela 12). Assim, é possível 

uma redução de 33,20% na exportação de sedimentos na área do Sistema Cantareira com o 

método de restauração não assistida (regeneração). Ainda, para aumentar a redução da perda de 

solo, seria recomendado o plantio para transição do uso e cobertura atual da terra (Tabela 13), 

devido à ocorrência de solo exposto e do resultado em menor tempo após a implantação dessa 

atividade.    

Considerando os cenários mais promissores para a redução de sedimentos, nas Figuras 

39, 40 e 41 observa-se os resultados anuais do InVEST para recarga, escoamento rápido e 

escoamento base, para as transições em área total. As Tabelas 14 e 15 apresentam os valores 

comparativos para os cenários de transição em área total para o armazenamento e o escoamento 

base, respectivamente. 
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Figura 39. Resultado da recarga para os cenários 1, 3, 4 e 5 com transição em área total. 

 

 

Figura 40. Resultado do escoamento rápido para os cenários 1, 3, 4 e 5 com transição em área 

total. 
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Figura 41. Resultado do escoamento base para os cenários 1, 3, 4 e 5 com transição em área 

total. 

 

Tabela 14. Resultados e diferença entre o armazenamento para os cenários 3, 4 e 5 com 

transição em área total em relação ao cenário 1 (atual).  

Armazenamento Transição em área total Diferença para área total de transição 

 (mm) (%) 

Cenário 1 4.766,135 

 Cenário 3 4.663,137 -2,16 

Cenário 4 4.726,042 -0,84 

Cenário 5 4.671,45 -1,99 

 

Tabela 15. Resultados e diferença entre o escoamento base para os cenários 3, 4 e 5 com 

transição em área total em relação ao cenário 1 (atual).  

Escoamento 

base 

Transição em área total Diferença para área total de transição 

(mm) (%) 

Cenário 1 923,936 

 Cenário 3 895,051 -3,13 

Cenário 4 1.146,625 24,10 

Cenário 5 1.144,899 23,92 

 

Embora não tenha sido possível observar diferenças entre os cenários simulados no 

InVEST com transição em área total para resultados de recarga (Figura 39) e escoamento rápido 

(Figura 40), a sub-bacia Juquery apresentou maior potencial para recarga enquanto a sub-bacia 

Jaguari o maior escoamento rápido. No entanto, ao analisar o escoamento base (Figura 41), o 
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cenário 4 (regeneração) demonstrou ser a situação mais interessante, com a transição em área 

total (Tabela 15) e em relação ao armazenamento (Tabela 14). 

Todos os cenários apresentam redução no armazenamento, pois a evapotranspiração em 

qualquer caso simulado é maior do que o uso e cobertura atual. No mesmo sentido, o cenário 3 

apresentou uma redução no escoamento base quando considerado a área total de transição, 

possivelmente, pelo balanço hídrico apresentar uma taxa de evapotranspiração maior do que a 

atual, pois esse cenário considera o plantio.  

A regeneração e a implantação de sistema agroflorestal (silvipastoril) apresentaram um 

aumento de, pelo menos, 20% no escoamento base, o que representa melhores condições de 

vazão nos períodos de estiagem (Tabela 15). Esse resultado enfatiza a importância de se 

considerar outras formas de restauração dos serviços ecossistêmicos hidrológicos, além do 

tradicional plantio florestal em áreas ripárias.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os critérios propostos para direcionamento da definição das áreas prioritárias pelo 

RIOS foram abrangentes e diversificados, considerando características ambientais, sociais e 

políticas. Inicialmente, as áreas que não podem ser indicadas para restauração florestal ou 

mudança de uso agrícola: áreas destinadas à mineração, malha viária, linhas de transmissão de 

energia elétrica, áreas antropizadas. São classes de uso e ocupação atual que, caso não fossem 

consideradas não aptas para transição, o modelo poderia considerar como prioritárias. Além 

disso, o uso de critérios econômicos para a simulação de cenários no RIOS pode resultar em 

cenários mais específicos, de acordo com o montante disponível para investimentos por sub-

bacias. No entanto, ao considerar as APPs como preferenciais para plantio e regeneração, a área 

sugerida para transição foi mais plausível de execução e apresenta justificativa técnica e política. 

Em relação à produção hídrica, o critério de seleção das vertentes com face sul contribuiu para 

áreas prioritárias com menor evapotranspiração. E, considerando o aspecto econômico para a 

transição por plantio, as áreas com declividade inferior a 25% apresentam maior viabilidade de 

execução de projetos. Assim, são critérios que podem ser utilizados em outros estudos e que 

resultarão em cenários mais próximos da realidade. Seria possível, ainda, utilizar outras 

informações espaciais para direcionar os resultados das simulações para as outras atividades, 

como por exemplo, um mapa com indicação das áreas com maior potencial de regeneração. 
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6. CONCLUSÃO 

A atividade de regeneração (restauração não assistida), considerada no cenário 4, 

apresentou melhores condições para o provimento de serviços ecossistêmicos hidrológicos para a 

melhoria da qualidade e quantidade hídrica. Além da implantação prioritária em áreas ripárias e 

vertentes com face sul resultarem em valores de importância para a diminuição na exportação de 

sedimentos e o aumento no escoamento base para o Sistema Cantareira. A restauração não 

assistida é uma atividade de menor custo de execução e manutenção, quando comparada ao 

plantio, o que implica em maior viabilidade de projetos de recomposição florestal. 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos no estudo para priorização de áreas 

visando o aumento de serviços hidrológicos para o Sistema Cantareira, a indicação para áreas 

prioritárias e da atividade de transição viável seria a condução da regeneração nas APPs da sub-

bacia Jaguari. De uma forma geral para toda a área do estudo, as APPs com solo exposto seriam 

indicadas para plantio e em situações que apresentam outra classe de uso atual, a recomendação 

para a condução da regeneração ou a implantação de sistemas agroflorestais. Dessa forma, seria 

possível obter melhoria na qualidade e quantidade da água para o Sistema Cantareira ao menor 

custo e tempo.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Parâmetros biofísicos utilizados para modelagem no InVEST e RIOS para a sub-bacia Atibainha. 

 
  

Classe CN_A CN_B CN_C CN_D  Kc_1   Kc_2   Kc_3   Kc_4   Kc_5   Kc_6   Kc_7   Kc_8   Kc_9   Kc_10   Kc_11   Kc_12  sed_exp sed_ret rough_rank cover_rank usle_c usle_p root_depth Kc 

Floresta remanescente 30 55 70 77 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 0.9 

Floresta remanescente Sul 30 55 70 77 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 1.0 

Floresta plantada 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Areas agricolas 49 69 79 84 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Agua 99 99 99 99 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1 1 0.7 

Antropizadas 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.001 0.050 0.001 0.000 0.001 1 1 0.1 

Agroflorestal  44 66 77 82 0.8 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.025 0.365 0.575 0.914 0.025 1 2220 0.8 

Plantio em área florestal 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em agricola 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Regeneracao em área florestal 40 62 75 81 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Regeneracao em agricola 40 62 75 81 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Solo exposto 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.500 0.130 0.001 0.000 0.500 1 1 0.1 

Plantio em solo exposto 49 69 79 84 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 
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APÊNDICE B. Parâmetros biofísicos utilizados para modelagem no InVEST e RIOS para a sub-bacia Cachoeira. 

 

 
  

Descrição CN_A CN_B CN_C CN_D  Kc_1   Kc_2   Kc_3   Kc_4   Kc_5   Kc_6   Kc_7   Kc_8   Kc_9   Kc_10   Kc_11   Kc_12  sed_exp sed_ret rough_rank cover_rank usle_c usle_p root_depth Kc 

Agroflorestal  43 65 76 82 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.025 0.365 0.575 0.914 0.025 1 2364 0.8 

Agua 99 99 99 99 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1 1 0.7 

Antropizadas 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.001 0.050 0.001 0.000 0.001 1 1 0.1 

Areas agricolas 49 69 79 84 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Floresta plantada 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Floresta remanescente 30 55 70 77 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 0.9 

Floresta remanescente Sul 30 55 70 77 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 1.0 

Plantio em agricola 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em área florestal 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em solo exposto 49 69 79 84 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Regeneracao em agricola 40 62 75 81 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Regeneracao em área florestal 40 62 75 81 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Solo exposto 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.500 0.130 0.001 0.000 0.500 1 1 0.1 
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APÊNDICE C. Parâmetros biofísicos utilizados para modelagem no InVEST e RIOS para a sub-bacia Jacarei. 

 

 
  

Descrição CN_A CN_B CN_C CN_D  Kc_1   Kc_2   Kc_3   Kc_4   Kc_5   Kc_6   Kc_7   Kc_8   Kc_9   Kc_10   Kc_11   Kc_12  sed_exp sed_ret rough_rank cover_rank usle_c usle_p root_depth Kc 

Agroflorestal  43 65 76 82 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.025 0.365 0.575 0.914 0.025 1 2364 0.8 

Agua 99 99 99 99 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1 1 0.7 

Antropizadas 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.001 0.050 0.001 0.000 0.001 1 1 0.1 

Areas agricolas 49 69 79 84 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Floresta plantada 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Floresta remanescente 30 55 70 77 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 0.9 

Floresta remanescente Sul 30 55 70 77 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 1.0 

Plantio em agricola 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em área florestal 36 60 73 79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em solo exposto 49 69 79 84 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Regeneracao em agricola 40 62 75 81 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Regeneracao em área florestal 40 62 75 81 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Solo exposto 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.500 0.130 0.001 0.000 0.500 1 1 0.1 
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APÊNDICE D. Parâmetros biofísicos utilizados para modelagem no InVEST e RIOS para a sub-bacia Jaguari. 

 

 
  

Descrição CN_A CN_B CN_C CN_D  Kc_1   Kc_2   Kc_3   Kc_4   Kc_5   Kc_6   Kc_7   Kc_8   Kc_9   Kc_10   Kc_11   Kc_12  sed_exp sed_ret rough_rank cover_rank usle_c usle_p root_depth Kc 

Agroflorestal  43 65 76 82 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.025 0.365 0.575 0.914 0.025 1 2364 1.0 

Agua 99 99 99 99 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1 1 0.7 

Antropizadas 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.001 0.050 0.001 0.000 0.001 1 1 0.1 

Areas agricolas 49 69 79 84 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Floresta plantada 36 60 73 79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Floresta remanescente 30 55 70 77 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 0.9 

Floresta remanescente Sul 30 55 70 77 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 1.0 

Plantio em area agricola 36 60 73 79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em area florestal 36 60 73 79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em solo exposto 49 69 79 84 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Regeneracao em area agricola 40 62 75 81 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Regeneracao em area florestal 40 62 75 81 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Solo exposto 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.500 0.130 0.001 0.000 0.500 1 1 0.1 
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APÊNDICE E. Parâmetros biofísicos utilizados para modelagem no InVEST e RIOS para a sub-bacia Juquery. 

 

 

 

Descrição CN_A CN_B CN_C CN_D  Kc_1   Kc_2   Kc_3   Kc_4   Kc_5   Kc_6   Kc_7   Kc_8   Kc_9   Kc_10   Kc_11   Kc_12  sed_exp sed_ret rough_rank cover_rank usle_c usle_p root_depth Kc 

Agroflorestal  43 65 76 82 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.025 0.365 0.575 0.914 0.025 1 2364 1.0 

Agua 99 99 99 99 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1 1 0.7 

Antropizadas 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.001 0.050 0.001 0.000 0.001 1 1 0.1 

Areas agricolas 49 69 79 84 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Floresta plantada 36 60 73 79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Floresta remanescente 30 55 70 77 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 0.9 

Floresta remanescente Sul 30 55 70 77 0.9 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.003 0.750 0.750 0.714 0.003 1 4380 1.0 

Plantio em agricola 36 60 73 79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em área florestal 36 60 73 79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.011 0.680 0.750 0.714 0.011 1 1920 1.0 

Plantio em solo exposto 49 69 79 84 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.035 0.200 0.500 1.000 0.035 1 1500 0.8 

Regeneracao em agricola 40 62 75 81 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Regeneracao em área florestal 40 62 75 81 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.019 0.475 0.625 0.857 0.019 1 2940 0.9 

Solo exposto 83 89 92 93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.500 0.130 0.001 0.000 0.500 1 1 0.1 

 




