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RESUMO 

IKEMATSU, P. Dinâmica espaço-temporal da oferta de serviços ecossistêmicos na 
Macrometrópole Paulista. 2022. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Instituto de 
Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

A Macrometrópole Paulista é um complexo metropolitano expandido e está submetida aos 
processos de crescimento urbano e desenvolvimento econômico que marcam as metrópoles que 
a compõem, resultando em grande ameaça ao provimento de serviços ecossistêmicos nessa 
importante região do Brasil. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a dinâmica espaço-temporal, 
individual e integrada, da oferta de quatro serviços ecossistêmicos (controle de erosão, 
armazenamento de carbono, provisão de habitat e regulação hídrica) no contexto 
macrometropolitano, de forma a contribuir no processo de formulação de políticas públicas e 
ações nesse território. O mapeamento dos serviços ecossistêmicos foi realizado em dois anos 
históricos (1985 e 2015) e em dois cenários tendenciais (2030 e 2050). As interações entre os 
serviços foram verificadas por meio de análises de correlação e álgebra de mapas para a 
identificação de trade-offs (serviços negativamente correlacionados) e sinergias (coeficientes 
de correlação positivos), bem como hotspots (áreas com grande oferta de vários serviços 
ecossistêmicos) e coldspots (áreas com baixos valores de múltiplos serviços ecossistêmicos). A 
análise do uso e cobertura da terra, que é o principal agente de mudança nos serviços 
ecossistêmicos, no período de 1985 a 2050, indicou transições de sistemas naturais para 
ambientes agrícolas ou urbanos, com decréscimo das classes de floresta natural e pastagem e 
acréscimo das florestas plantadas e das áreas urbanizadas. As taxas de transição nas categorias 
de uso e a distribuição espacial dos resultados foram distintas nas diferentes unidades regionais 
da Macrometrópole Paulista nos quatro anos analisados. As Regiões Metropolitanas do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte e da Baixada Santista foram aquelas que apresentaram os maiores 
potenciais de fornecimento dos serviços ecossistêmicos avaliados, tanto individualmente 
quanto conjuntamente e, ao mesmo tempo, são regiões submetidas aos processos de expansão 
urbana desordenada, notadamente em áreas de fragilidade ambiental, como as áreas de risco, 
áreas de preservação permanente e áreas de mananciais. Essas duas regiões metropolitanas 
possuem um grande número de áreas legalmente protegidas e, de fato, as áreas com alta oferta 
de três ou mais serviços ecossistêmicos foram coincidentes com as Unidades de Conservação, 
reforçando a importância dessas áreas protegidas e indicando novas regiões que podem ser 
objeto de proteção e conservação por meio de instrumentos legais ou programas e ações do 
poder público. Ainda restam desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no 
planejamento territorial da Macrometrópole Paulista, notadamente aqueles relacionados à 
escala e à qualidade dos dados de entrada dos modelos, às incertezas associadas à modelagem 
dinâmica, às complexas estruturas de governança e a inclusão de stakeholders nas projeções de 
cenários futuros. Conclui-se que a rota metodológica proposta para a avaliação da dinâmica 
espaço-temporal dos serviços ecossistêmicos forneceu importantes subsídios para orientar o 
planejamento de ações em conservação e recuperação ambiental nessa região estratégica do 
Brasil.  
 
Palavras-chave: Gestão baseada em ecossistemas. Áreas metropolitanas. Planejamento 
ambiental. Sustentabilidade. 
  



 
 

 

ABSTRACT 

IKEMATSU, P. Spatio-temporal dynamics of ecosystem services supply in the São Paulo 
Macrometropolis. 2022. Thesis (PhD. in Environmental Sciences) - Institute of Energy and 
Environment, University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

The São Paulo Macrometropolis is a Brazilian expanded metropolitan complex, where urban 
growth and economic development processes that occur at the metropolises that compose it, 
results in a great threat to the provision of ecosystem services in this important region of Brazil. 
In order to contribute to the policy-making process in this territory, this work aims to carry out 
an individual and integrated spatio-temporal assessment of four ecosystem services (erosion 
control, carbon storage, habitat provision and water flow regulation) in the macro-metropolitan 
scale. The mapping of ecosystem services was performed in two historical years (1985 and 
2015) and two exploratory scenarios (2030 and 2050). The interactions between the ecosystem 
services were verified through correlation analysis and map algebra to identify trade-offs 
(negative correlation) and synergies (positive relationships), as well as hotspots (areas with a 
high supply of various ecosystem services) and coldspots (areas with low values of multiple 
ecosystem services). The comparative analysis of land use and land cover, which is the main 
driver of changes in ecosystem services, in the period from 1985 to 2050, indicated transitions 
from natural systems to agricultural or urban environments, with a decrease in natural forest 
and pasture classes and a growth of forests plantations and urban areas. The transition rates in 
the categories of use and the spatial distribution of the results were not equal in the different 
Regional Units of the São Paulo Macrometropolis in the four years analyzed. The Vale do 
Paraíba e Litoral Norte e and the Baixada Santista Metropolitan Areas were those that presented 
the highest values of ecosystem services, both individually and bundled. At the same time, these 
areas are subject to the processes of disorderly urban sprawl, notably in areas of environmental 
fragility, such as risk, permanent preservation and water source areas. In addition, the areas 
with a high supply of three or more ecosystem services were coincident with Conservation 
Areas, reinforcing the importance of those protected areas and indicating new regions that can 
be defined as safeguarded areas through legal instruments or government programs and actions. 
There are still challenges to incorporate ecosystem services in the land use planning of the São 
Paulo Macrometropolis, notably those related to the scale and quality of the input data of the 
models, the uncertainties associated with dynamic modeling, the complex governance 
structures and the inclusion of stakeholders in future scenarios design. It is concluded that the 
methodological approach for the spatio-temporal dynamics assessment of ecosystem services 
provided important information to guide land use planning and actions for conservation and 
environmental recovery in this strategic region of Brazil. 
 
Keywords: Ecosystem-based management. Metropolitan areas. Environmental planning. 
Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os serviços ecossistêmicos são os bens ou benefícios que os ecossistemas fornecem às 

pessoas (MEA, 2005) e as contribuições (diretas e indiretas) dos ecossistemas para o bem-estar 

humano (DE GROOT et al., 2010a). Os serviços ecossistêmicos são quantificáveis e as 

diferenças na sua provisão podem estar relacionadas a aspectos biofísicos ou ecológicos das 

paisagens, às decisões de uso e manejo da terra, ou a mudanças de valores, preferências 

individuais e demandas sociais, tornando o conceito ideal para aqueles que visam melhorar a 

conservação e, ao mesmo tempo, promover um desenvolvimento sustentável (BENNETT; 

CHAPLIN-KRAMER, 2016). 

As pressões das ações humanas sobre os recursos naturais, como o crescimento 

populacional, a urbanização, a industrialização e as atividades agropecuárias, têm impactado o 

fornecimento dos serviços ecossistêmicos. Como consequência, observam-se efeitos negativos 

na biodiversidade, no habitat natural, na produção de alimentos, na qualidade e na quantidade 

de água, na qualidade do ar e nos níveis de poluição, com reflexos, também, no bem-estar 

humano (CARPENTER et al., 2005; GRIZZETTI et al., 2016; HERNANDEZ et al., 2010; 

MEA, 2005). 

O uso e cobertura da terra é um dos principais fatores que afetam a provisão dos serviços 

ecossistêmicos e essa relação tem sido alvo de diversos trabalhos publicados principalmente 

após a realização da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA – Millenium Ecosystem 

Assessment), entre 2001 e 2005 (COSTANZA et al., 2017). As pesquisas abrangeram diferentes 

contextos, desde o nacional (GRUNDY et al., 2016; KIRCHNER et al., 2015; ZHOU et al., 

2017) até o regional, como bacias hidrográficas (ADAMS; PRESSEY; ALVAREZ-ROMERO, 

2016; HU et al., 2018; LI; WANG, 2018; LI; WANG; WANG, 2018; TRODAHL et al., 2017) 

e áreas protegidas (HARMÁČKOVÁ; VAČKÁŘ, 2015; MUKUL et al., 2017; SHERROUSE 

et al., 2017; UNDERWOOD et al., 2017); bem como municipais (KREMER et al., 2016; 

MOEIN et al., 2018; PANG et al., 2017; SUN; LI, 2017; VOGDRUP-SCHMIDT et al., 2017) 

e, também, a nível local (WU et al., 2017). 

Apesar desse grande número de trabalhos que enfocam o tema serviços ecossistêmicos, 

ainda são poucos aqueles que exploram a análise de dinâmicas espaciais e temporais na 

avaliação integrada entre diferentes serviços ecossistêmicos. A maior parte tem executado 

exclusivamente análises cartográficas pontuais, sem explorar tanto a análise espacial quanto 

temporal de serviços ecossistêmicos (ARYAL; MARASENI; APAN, 2022). Entre os desafios-

chave a serem superados nos estudos dessa temática estão: o entendimento dos trade-offs, 
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contabilidade e avaliação, modelagem e planejamento de cenários e avaliação de serviços 

ecossistêmicos agrupados (bundles) em múltiplas escalas (COSTANZA et al., 2017). 

Trabalhos recentes realizados em outros países têm buscado suprir essas lacunas, 

realizando análises históricas e futuras da qualidade ou do valor de serviços ecossistêmicos de 

forma integrada no tempo e no espaço (ARYAL; MARASENI; APAN, 2022). No entanto, a 

análise espaço-temporal das relações entre serviços ecossistêmicos (OBIANG NDONG; 

THEROND; COUSIN, 2020), especialmente o mapeamento quantitativo dos impactos 

advindos da mudança no uso da terra no fornecimento dos serviços ecossistêmicos em cenários 

futuros (SUN; LI, 2017) ainda é pouco realizada no Brasil. 

Além disso, apesar do reconhecimento da importância da conservação de áreas para a 

melhoria do fornecimento de serviços ecossistêmicos, ainda são insuficientes as pesquisas 

quantitativas e qualitativas sobre a relação entre os diversos serviços ecossistêmicos no contexto 

de áreas intensamente urbanizadas e de grande extensão territorial (ELMQVIST et al., 2015; 

GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013; WANG et al., 2022), como é o caso da 

Macrometrópole Paulista, aqui denominada MMP. 

A MMP (Figura 1) é um grande território que caracteriza um fenômeno urbano-regional 

complexo por reunir um conjunto de aglomerações urbanas e regiões metropolitanas articuladas 

em uma rede de relações econômico-sociais (MEYER; GALVÃO; RUBIO LONGO, 2015; 

NEGREIROS; SANTOS; MIRANDA, 2015). Trata-se do maior aglomerado urbano no Brasil 

(TAVARES, 2018), sendo um polo de crescimento e de atração de novos investimentos, pois 

engloba as principais rodovias, portos e aeroportos do país, concentra os mais importantes 

núcleos urbanos, bem como institutos e universidades de produção de riqueza e conhecimento 

(EMPLASA, 2014). É uma região com elevada densidade demográfica, grande número de 

atividades econômicas e interesses diversos que influenciam sobremaneira no fornecimento dos 

serviços ecossistêmicos desse importante território brasileiro.  

Ainda que o tema “serviços ambientais” tenha sido abordado no Plano de Ação da MMP 

(PAM) 2013-2040 (EMPLASA, 2014) e que seja evidente a importância de considerar as 

relações de conflitos e sinergias que ocorrem em políticas de conservação dos recursos naturais 

e de desenvolvimento econômico, argumenta-se que esse tema pode ser mais satisfatoriamente 

explorado na conjuntura macrometropolitana. Essa aparente abstração do referido tema pode 

estar atrelada à falta de elementos para uma análise na escala da MMP e/ou à dificuldade de 

entendimento das complexas relações que engendram trade-offs entre o fornecimento de 

serviços ecossistêmicos e as ações previstas para a região. Além disso, como o potencial 

provimento da maioria dos serviços ecossistêmicos só será observado depois de vários anos 
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(médio ou longo prazo), iniciativas focadas em serviços ecossistêmicos tendem a ter menor 

prioridade na longa lista de ações estabelecidas em áreas metropolitanas. 

 

Figura 1 – Limite da MMP e de suas unidades regionais. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Considerando que a MMP precisa de um planejamento de longo prazo e em bases 

sustentáveis, a pesquisa aborda um tema importante na atual conjuntura, qual seja: a análise 

espaço-temporal de serviços ecossistêmicos no contexto de planejamento de um grande 

complexo metropolitano expandido, utilizando-se, para isso, uma avaliação integrada de 

serviços ecossistêmicos em diferentes configurações de uso e cobertura da terra. Parte-se da 

premissa de que o enfoque dos problemas por meio do conceito de serviços ecossistêmicos é 

útil ao planejamento territorial ao trazer informações sobre os benefícios advindos dos 

ecossistemas para a sustentabilidade das ações planejadas para a MMP.  
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Ademais, trata-se do primeiro estudo focado no mapeamento de vários serviços 

ecossistêmicos integradamente e na compreensão dos efeitos do uso e cobertura da terra na 

oferta desses serviços nessa importante região do Estado de São Paulo e suas diferentes 

unidades regionais. Trabalhos anteriores consistiram, principalmente, em estudos locais que 

analisaram serviços individuais e em parte da área de estudo. 

A pesquisa contribui, ainda, com a discussão sobre a implementação de abordagens 

inovadoras de planejamento, como as Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e Adaptação 

baseada em Ecossistemas (AbE), que buscam ajustar os sistemas aos efeitos das mudanças 

climáticas (SINISGALLI et al., 2019), por meio do diagnóstico de vulnerabilidades 

socioecológicas para responder a elas com antecedência. Os dados do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas Globais (IPCC) mostram que o aumento da 

frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos afetarão os ecossistemas, podendo 

levar à perda de serviços ecossistêmicos.  

A MMP é uma região onde já são frequentes problemas ambientais como processos 

erosivos (CRUZ et al., 2017), mudanças climáticas (ARAÚJO et al., 2020), segurança hídrica 

(COBRAPE; DAEE, 2013; JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015), deslizamentos/inundações 

(BITAR; MOMM, 2021) e perda de habitat. Nesse contexto, abordagens que auxiliem na 

definição de medidas para diminuir a vulnerabilidade das pessoas e aumentar a resiliência dos 

ecossistemas na MMP, a partir da manutenção da provisão de longo-prazo de serviços 

ecossistêmicos, são fundamentais.  

1.1 Hipóteses e questões da pesquisa 

Essa pesquisa parte da hipótese de que as mudanças no uso e cobertura da terra, 

associadas ao processo de metropolização que ocorre na MMP, têm afetado negativamente o 

fornecimento de importantes serviços ecossistêmicos e que esse impacto é diferente nas suas 

distintas unidades regionais (regiões metropolitanas e aglomerações urbanas). 

Para testar essa hipótese, a tese foi estruturada de forma a responder às seguintes 

perguntas científicas: (1) “Como avaliar as tendências de alteração no fornecimento de alguns 

serviços ecossistêmicos essenciais da MMP advindas das mudanças no uso e cobertura da 

terra?”; (2) “Quais são as relações de trade-offs e sinergias mais fortes entre esses serviços 

ecossistêmicos?”; (3) “Onde estão localizadas as áreas de alta e baixa oferta desses serviços 

ecossistêmicos (individuais e agrupados) na MMP?” e; (4) “As áreas com alta sinergia entre os 

serviços ecossistêmicos estudados são espacialmente coincidentes com as Unidades de 

Conservação?”. Esta última questão é particularmente importante, pois a maioria das áreas 
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naturais protegidas não tem como foco principal a proteção do solo ou a regulação hídrica, que 

são serviços importantes no contexto macrometropolitano. 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste estudo é realizar uma avaliação da dinâmica espaço-temporal 

da oferta de serviços ecossistêmicos na MMP, de modo a fornecer subsídios à definição de 

estratégias de gestão desta área. 

São objetivos específicos dessa pesquisa: 

 Avaliar o potencial de oferta de quatro serviços ecossistêmicos na MMP e nas suas 

unidades regionais, a partir de cenários tendenciais de mudanças no padrão do uso e 

cobertura da terra;  

 Identificar as relações de trade-offs e sinergias entre os serviços ecossistêmicos 

individuais e agrupados no contexto macrometropolitano; e 

 Compreender a conexão entre as áreas de alta e baixa oferta de serviços ecossistêmicos 

e as Unidades de Conservação ambiental na área de estudo e suas unidades regionais; e 

 Discutir os desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no planejamento 

territorial da MMP.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Serviços ecossistêmicos: conceitos e classificação 

A literatura especializada apresenta inúmeras definições e conceituações para os termos 

“serviços ecossistêmicos” e “serviços ambientais” (GUEDES; SEEHUSEN, 2011; 

WHATELY; HERCOWITZ, 2008), sendo considerados por muitos autores como sinônimos 

(WUNDER, 2005).  

Os serviços ecossistêmicos, entendidos como os benefícios obtidos pelo homem a partir 

dos ecossistemas (MEA, 2005), são importantes por contribuírem, direta e indiretamente, para 

o meio ambiente, para o sistema econômico e para o bem-estar humano (DE GROOT et al., 

2010a). Por outro lado, os serviços ambientais correspondem aos benefícios à qualidade de vida 

das pessoas e ecossistemas quando da adoção de boas práticas de manejo de recursos naturais 

(WUNDER, 2015).  

Derissen e Latacz-Lohmann (2013) fornecem uma visão geral sobre essa diferenciação 

e mencionam que os serviços ecossistêmicos são vistos como uma subcategoria dos serviços 

ambientais, tratando dos benefícios humanos derivados exclusivamente dos ecossistemas 

naturais. Os serviços ambientais, de forma mais abrangente, incluem também os benefícios 

associados a diferentes tipos de ecossistemas gerenciados ativamente, como boas práticas 

agrícolas sustentáveis e paisagens rurais.  

Essa diferenciação conceitual foi adotada, também, na Lei Federal nº 14.119, de 13 de 

janeiro de 2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Desse 

modo, depreende-se que os ‘serviços ecossistêmicos’ refletem os benefícios advindos do 

funcionamento dos ecossistemas, sem a interferência humana e o termo ‘serviços ambientais’ 

se refere aos benefícios que estão associados às atividades individuais ou coletivas que 

favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos (DE 

GROOT et al., 2010b; MURADIAN et al., 2010).  

Nesse trabalho adota-se o termo serviços ecossistêmicos, um conceito de caráter 

científico utilizado internacionalmente e que tem evoluído ao longo do tempo com 

diferenciação na sua forma de abordagem (ecológica e/ou econômica). Na perspectiva 

econômica, a análise de serviços ecossistêmicos envolve a valoração ambiental como 

ferramenta para tomada de decisão. Pelos viés ecológico, analisa-se a contribuição do capital 
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natural1 para a produção de vários benefícios humanos, incluindo valores de outras naturezas, 

além da monetária (FERRAZ et al., 2019). 

Considerando a ampla gama de serviços ecossistêmicos, existem diversas propostas de 

padronizações e agrupamentos, sendo amplamente aplicados os sistemas baseados nas 

abordagens do Millennium Ecosystem Assessment - MEA; do The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity - TEEB e do Common International Classification of Ecosystem Services - 

CICES. 

De acordo com a classificação de MEA (2005), os serviços ecossistêmicos foram 

divididos em quatro categorias, a saber: serviços de provisão, regulação, culturais e de suporte, 

conforme ilustra a Figura 2. Os serviços ecossistêmicos de ‘provisão’ incluem aqueles 

relacionados à capacidade dos ecossistemas em prover alimento, matéria-prima para a geração 

de energia, fibras, água, entre outros. Os serviços ecossistêmicos de ‘regulação’ abarcam os 

benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as condições ambientais que 

sustentam a vida humana (regulação do clima, controle de enchentes e de erosão, etc.). Os 

serviços ecossistêmicos ‘culturais’ abrangem os serviços relacionados com a importância dos 

ecossistemas em oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais. Os 

serviços ecossistêmicos de ‘suporte’ compreendem os processos naturais necessários para que 

os outros serviços existam, como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a formação de 

solos, a polinização e a dispersão de sementes. Essa divisão também foi adotada na Política 

Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (Lei Federal nº 14.119/2021). 

 

Figura 2 – Categorias de serviços ecossistêmicos conforme o Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA).  

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de MEA (2005). 

                                                 
1 De acordo com Costanza (2020) , o capital natural é o estoque de recursos naturais do planeta, o ambiente natural 
e sua biodiversidade, incluindo os ecossistemas que fornecem benefícios às pessoas. 

(1) Serviços de Provisão
- Provisão de água doce (quantidade, 

qualidade) para uso consuntivo 

(consumo doméstico, agrícola, 

industrial) e uso não consuntivo 

(hidroelétricas, transportes, etc.).

- Provisão de alimentos, bioenergia, 

produção de biocombustíveis.

- Provisão de fibra, madeira, flores, 

esponjas, celulose, algodão, produtos 

farmacêuticos e recursos medicinais.

(2) Serviços de Regulação
- Manutenção da qualidade da água.

- Regulação do fluxo de água.

- Regulação / controle de enchentes e 

inundações.

- Controle de erosão.

- Regulação climática.

- Sequestro e armazenamento de 

carbono.

- Controle biológico / pragas e doenças

- Regulação da qualidade do ar.

(3) Serviços Culturais
- Recreação, entretenimento, 

turismo.

- Atividades científicas, educacionais.

- Experiência espiritual/senso de 

lugar.

- Conhecimento tradicional / herança 

cultural / atividades religiosas.

- Apreciação estética / Beleza cênica e 

inspiração para cultura, arte e design.

- Manter a saúde mental e física.

(4) Serviços de suporte
Reciclagem de nutrientes / Polinização / Dispersão de sementes/ Fertilidade do solo / Produtividade primária líquida / 

Produção de oxigênio atmosférico / Habitats para as espécies / Manutenção da diversidade genética
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A classificação proposta pelo estudo The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB 2007), organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

se baseia na definição de serviços ecossistêmicos adotada em MEA (2005), mas destaca a 

importância dos ecossistemas em prover habitat para as espécies (Figura 3). Os serviços de 

suporte são vistos no TEEB como um subconjunto de processos ecológicos. De acordo com 

essa iniciativa, a disponibilidade dos serviços ecossistêmicos depende diretamente do estado do 

habitat que fornece o serviço. Os ecossistemas fornecem espaços para plantas e animais 

viverem, conservando uma diversidade de diferentes espécies (DE GROOT et al., 2010b; 

TEEB, 2010). 

Figura 3 – Categorias de serviços ecossistêmicos conforme o TEEB - The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity  

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de De Groot (2010b). 

A categorização proposta pela Classificação Internacional Comum de Serviços 

Ecossistêmicos (Common International Classification of Ecosystem Services – CICES - 

http://cices.eu/), se baseia em uma abordagem hierárquica para descrever os diferentes temas 

relacionados aos serviços ecossistêmicos, considerando os distintos níveis de generalidade 

temática e para vincular as avaliações de um serviço a outros dados relacionados à atividade 

econômica (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2018). Tal abordagem foi denominada como 

“modelo cascata” por Haines-Young e Potschin (2010), a qual faz uma distinção entre as 

estruturas ecológicas e os processos criados ou gerados por organismos vivos e os benefícios 

que as pessoas eventualmente obtêm deles.  

Na classificação CICES (Figura 4), a “seção” é o nível mais genérico desta estrutura e 

compreende as categorias serviços de provisão, serviços de regulação e serviços culturais. A 

categoria “serviços de suporte” proposta pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 

2005) é usada como sinônimo de funções e processos ecológicos e, por isso, não é adotada pela 

classificação CICES (POTSCHIN; HAINES-YOUNG, 2011). Os tipos de classes são os níveis 

mais detalhados e especificam quais os serviços ecossistêmicos são incluídos dentro de cada 

Serviços de Provisão
- Provisão de Alimentos (peixe, 

caça, frutas); 

- Provisão de Água 

(abastecimento, irrigação, 

resfriamento, dessedentação);  

- Provisão de Matérias-primas 

(fibra, madeira, lenha, forragens, 

fertilizantes);  Recursos genéticos; 

- Provisão de recursos medicinais 

(produtos bioquímicos)

Serviços de Regulação
-Regulação da qualidade do ar 

- Regulação climática 

- Regulação / controle de enchentes 

e inundações.

- Regulação dos fluxos de água 

- Tratamento de resíduos 

(especialmente purificação de água)

- Prevenção contra erosão

- Polinização

- Controle biológico (dispersão de 

sementes, controle de pragas)

Serviços de habitat
- Manutenção dos ciclos 

de vida das espécies 

migratórias 

- Manutenção da 

diversidade genética 

(especialmente na 

proteção de pools de 

genes)

Serviços Culturais
- Informação estética

- Oportunidades de 

recreação e turismo

- Inspiração para 

cultura, arte e design

- experiência espiritual

- Informações para o 

desenvolvimento 

cognitivo

http://cices.eu/
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classe. Como esse sistema foi estabelecido para facilitar a integração entre os processos 

ecossistêmicos, os serviços, bens e benefícios derivados, constituem-se em um sistema de 

classificação útil para os processos de tomada de decisão e proposição de políticas públicas 

(HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2018). 

Figura 4 – Modelo cascata, oferta e demanda de serviços ecossistêmicos e classificação CICES. Uma 
“cadeia de produção” vincula as estruturas e os processos biofísicos com os valores humanos e 
benefícios.  

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de de Haines-Young e Potschin (2018); Babí Almenar et al. (2018). 

Além dessas referências, outras redes de pesquisas e plataformas foram organizadas 

com foco na abordagem dos serviços ecossistêmicos, como a Plataforma Intergovernamental 

sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas (IPBES - International Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services), a Ecosystem Service Partnership (ESP), o Mapeamento 

e Avaliação de Ecossistemas e seus Serviços (MAES - Mapping and Assessment Ecosystem 

Services), e o The Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO 

BON). Tais iniciativas buscam classificações que facilitem o intercâmbio e o entendimento 

desses termos entre os cientistas e os tomadores de decisão (CAMPANHA et al., 2019).  

2.2 Modelagem de serviços ecossistêmicos 

Modelar as diferentes relações que ocorrem entre os serviços ecossistêmicos e 

considerar múltiplos serviços e suas possíveis consequências é um desafio-chave para os 

tomadores de decisão (BENNETT; PETERSON; GORDON, 2009; LEE; LAUTENBACH, 

2016). Isso porque as associações entre os serviços ecossistêmicos, que ocorrem no tempo e no 

espaço, podem ser unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais; positivas/sinérgicas, 

negativas/conflitantes ou nulas/neutras (RODRÍGUEZ et al., 2006). Nesse contexto, 

apresentam-se os principais tipos de associações entre os serviços ecossistêmicos, bem como 
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as diferentes ferramentas existentes para modelar essas relações e a importância da avaliação 

espaço-temporal entre diferentes serviços ecossistêmicos. 

2.2.1 Relações entre serviços ecossistêmicos 

Quando a provisão de um ou mais serviços ecossistêmicos resulta em um ou mais 

“desserviços”, ou seja, quando se aumenta a prestação de um serviço à custa de outro, resulta 

no que a literatura denomina de trade-offs entre serviços ecossistêmicos (CADEMUS et al., 

2014; JOPKE et al., 2015; RODRÍGUEZ et al., 2006). Por outro lado, uma interação que 

envolve uma mudança mútua de dois ou mais serviços ecossistêmicos é denominada sinergia 

(HAASE et al., 2012; HOWE et al., 2014; KAIN et al., 2016; LEE; LAUTENBACH, 2016; 

LI; WANG; WANG, 2018; MOUCHET et al., 2014; SCHOLES et al., 2010; SPAKE et al., 

2017; TOMSCHA; GERGEL, 2016). 

Tais relações entre os serviços ecossistêmicos são afetadas por escolhas de gestão, as 

quais podem ser tomadas de maneira intencional ou sem o conhecimento prévio dessas relações, 

mas que podem alterar o tipo, a magnitude e o mix de relação dos serviços prestados pelos 

ecossistemas (RODRÍGUEZ et al., 2006). As modificações podem ocorrer no mesmo local ou 

em uma área diferente (por exemplo, impactos no serviço ecossistêmico relacionado à água em 

uma bacia hidrográfica), já que elas ocorrem espacialmente e temporalmente (COATES et al., 

2013; HOWE et al., 2014; RODRÍGUEZ et al., 2006). Além disso, elas podem ser decorrentes 

da mesma força motriz ou processo ecológico, ou de uma outra fonte de mudança (BENNETT; 

PETERSON; GORDON, 2009; MOUCHET et al., 2014; SPAKE et al., 2017). 

Assim, a análise de trade-offs e sinergias tem o potencial de fornecer informações aos 

tomadores de decisão para uma melhor estratégia e política de gestão (CARDEN et al., 2013), 

ajudando a explorar o padrão ótimo de uso e cobertura da terra que pode melhorar serviços 

ecossistêmicos específicos ou globais (FENG et al., 2017; SUN; LI, 2017), além de facilitar o 

fluxo de informações entre cientistas e formuladores de políticas (GOLDSTEIN et al., 2012). 

Consequentemente, ajuda a reduzir o conflito entre as partes interessadas, contribuindo para um 

processo de tomada de decisão mais informado e transparente (CARDEN et al., 2013) . 

O termo trade-off tornou-se muito popular na literatura de serviços ecossistêmicos para 

analisar coocorrências espaciais e/ou temporais entre serviços ecossistêmicos. O conceito tem 

sido usado predominantemente para mostrar tendências opostas em associações de serviços 

ecossistêmicos e para apontar para uma situação de “ganha-perde” ou “perde-ganha”, 

envolvendo uma diminuição na oferta de certos tipos de serviços ecossistêmicos, direta ou 

indiretamente, por causa do aumento de outros benefícios (BENNETT; PETERSON; 
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GORDON, 2009; CORD et al., 2017; HAASE et al., 2012; KAIN et al., 2016; LI; WANG; 

WANG, 2018; MOUCHET et al., 2014; RODRÍGUEZ et al., 2006; TOMSCHA; GERGEL, 

2016; TURKELBOOM et al., 2018).  

Por outro lado, uma interação positiva, que envolve uma melhoria mútua de dois ou 

mais serviços ecossistêmicos, é tipicamente chamada de sinergia (HAASE et al., 2012; HOWE 

et al., 2014; KAIN et al., 2016; LEE; LAUTENBACH, 2016; LI; WANG; WANG, 2018; 

MOUCHET et al., 2014; SCHOLES et al., 2010; SPAKE et al., 2017; TOMSCHA; GERGEL, 

2016). Alguns autores adotam o termo sinergia para descrever genericamente as alterações na 

mesma direção, abrangendo tanto situações de ganha-ganha (win-win) quanto situações de 

perde-perde (lose-lose), em que ambos os serviços aumentam ou diminuem (BENNETT; 

PETERSON; GORDON, 2009).  

Importante destacar que os serviços ecossistêmicos podem ser analisados 

individualmente ou por meio de pacotes/agrupamentos, chamados de bundles de serviços 

ecossistêmicos na literatura. Raudsepp-Hearne, Peterson e Bennett (2010) mencionam que 

bundles são conjuntos de serviços ecossistêmicos que aparecem repetidamente juntos no espaço 

ou no tempo, permitindo uma análise de trade-offs e sinergias em uma paisagem, já que os 

serviços ecossistêmicos podem ser associados positivamente ou negativamente em um bundle 

(MOUCHET et al., 2014). Renard, , Rhemtulla e Bennett (2015) definiram os bundles como 

uma combinação de serviços ecossistêmicos, reunidos no mesmo local e ao mesmo tempo. 

A Figura 5 apresenta uma representação esquemática dessas relações, as quais podem 

ser analisadas considerando serviços ecossistêmicos individuais ou bundles de serviços. A 

Figura ilustra, também, que os bundles de serviços ecossistêmicos podem diferir em cenários 

hipotéticos de uso e cobertura da terra, ou seja, a depender das ações de restauração ou planos 

de conservação, a serem definidos de acordo com as prioridades da região, cada serviço será 

ofertado de uma maneira distinta. O desafio é encontrar um cenário que, na medida do possível, 

seja capaz de fornecer um portfólio mais amplo de serviços ecossistêmicos e que atenda as 

demandas existentes (BOELEE et al., 2011; DE GROOT et al., 2010a). 
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Figura 5 – Trade-offs, sinergias e exemplo de bundles de serviços ecossistêmicos em cenários 
hipotéticos. 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Haase et al. (2012); IPBES (2016) e Kain et al. (2016). 

2.2.2 Ferramentas para análise de serviços ecossistêmicos 

Diferentes métodos permitem a avaliação do estado atual do serviço ecossistêmico, suas 

relações e a influência dos vetores de mudança (forças motrizes). Burkhard et al. (2018); 

Dunford et al. (2018) e Harrison et al. (2018) mencionam métodos biofísicos para mapear/ 

modelar ecossistemas; métodos socioculturais para entender preferências de serviços 

ecossistêmicos ou valores sociais; e técnicas monetárias para estimar valores econômicos de 

serviços ecossistêmicos.  

Grêt-Regamey et al. (2015) e Turner et al. (2016) acrescentam as ferramentas 

computadorizadas, como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), sensoriamento remoto e 

modelos de uso do solo, hidrológicos e ecológicos. Cord et al. (2017) citam as técnicas 

qualitativas e os modelos participativos no estudo de trade-offs e sinergias, como entrevistas e 

discussões em grupos focais.  

O Apêndice A apresenta um quadro síntese contendo as principais características de 33 

ferramentas que avaliam, quantificam, modelam, valorizam e/ou mapeiam os serviços 

ecossistêmicos, incluindo disponibilidade ao público (software livre ou privado), dados 

necessários, escala de aplicação, habilidades necessárias, tempo operacional para executar o 

modelo, o serviço ecossistêmico modelado e exemplos de aplicações (IKEMATSU e 

QUINTANILHA, 2020).  
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Esse levantamento indicou que a complexidade para a modelagem de serviços 

ecossistêmicos varia substancialmente a depender da ferramenta adotada. Algumas são de uso 

simplificado e rápido, conduzidas por planilhas práticas para a realização de uma avaliação 

qualitativa e quantitativa de serviços ecossistêmicos (ex.: EST - Ecosystem Services Toolkit, 

PA-BAT - Protected Areas Benefits Assessment Tool e TESSA - Toolkit for Ecosystem Service 

Site-based Assessment). Outras requerem habilidades em softwares de SIG (ex. C$N - Co$ting 

Nature, SolVES - Social Values for Ecosystem Services, WW – WaterWorld) ou mesmo 

experiência em modelagem mais robustas, como o ARIES - Artificial Intelligence for 

Ecosystem Services, MIMES - Multiscale Integrated Models of Ecosystem Services, SWAT - 

Soil and Water Assessment Tool, LUCI - Land Utilisation and Capability Indicator, RIOS - 

Resource Investment Optimization System model e InVEST - Integrated Valuation of Ecosystem 

Services and Tradeoffs (IKEMATSU et al., 2022).  

O Quadro apresentado no Apêndice A mostra, ainda, que o InVEST é uma das 

ferramentas mais utilizadas internacionalmente para modelagem de serviços ecossistêmicos 

(IKEMATSU; QUINTANILHA, 2020) e avaliação do impacto da mudança do uso da terra nos 

níveis de serviços ecossistêmicos, fornecendo informações importantes para tomadores de 

decisão. O InVEST requer relativamente menos dados, é mais flexível do que outros modelos 

e pode ser facilmente adaptado a um contexto específico e dados prontamente disponíveis em 

diferentes escalas (IKEMATSU et al., 2022). Por esses motivos, ele foi adotado nessa pesquisa 

nas análises realizadas.  

Desenvolvido pelo Natural Capital Project da Universidade de Stanford, o software tem 

código aberto e possui uma interface amigável que auxilia na utilização do conjunto de modelos 

para mapeamento e quantificação de serviços ecossistêmicos em termos biofísicos e 

econômicos em diferentes cenários. O InVEST usa funções de produção ecológica para gerar 

previsões espacialmente explícitas da oferta de serviços ecossistêmicos com mapas de entradas, 

atributos biofísicos correspondentes e dados adicionais representando condições ambientais 

como clima, solo e topografia (SHARP et al., 2018). 

Entre 2016 e 2021, diversos estudos que utilizaram os diferentes módulos do InVEST 

foram publicados para múltiplos objetivos. Benra et al. (2021) avaliaram o desempenho do 

modelo “Seasonal Water Yield” (SWY) em sub-bacias localizadas no sul do Chile. Caro et al. 

(2020) utilizaram o módulo “Habitat Quality” para estabelecer uma relação entre o risco de 

impacto e o potencial de oferta de serviços ecossistêmicos em uma região costeira de Portugal. 

Cong et al. (2020) compararam padrões espaciais de serviços ecossistêmicos hidrológicos, 

prioridades e trade-offs em uma bacia complexa na China, adotando três modelos do InVEST: 
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“Water Yield”, “Sediment Delivery Ratio (SDR)” e “Nutrient Delivery Ratio” (NDR). Benez-

Secanho e Dwivedi (2019) usaram o modelo NDR para determinar a sensibilidade dos 

resultados a diferentes entradas de dados em bacias hidrográficas localizadas na Geórgia, 

Estados Unidos. Jancovic (2017), por meio do modelo “Pollinator”, detectou as pré-condições 

para a ocorrência de serviços ecossistêmicos fornecidos por abelhas silvestres e zangões no 

território da cidade de Nitra e municípios adjacentes, na Eslováquia. 

No contexto macrometropolitano, Pavani et al. (2018) adotaram o modelo Carbon do 

InVEST para avaliar o balanço de carbono gerado por cenários preditivos de mudança do uso 

e cobertura da terra no Litoral Norte do Estado de São Paulo. De Abreu Marques (2018) aplicou 

o SWY do InVEST na Bacia da Represa do Jaguari, pertencente ao Sistema Cantareira, que 

atende à demanda da MMP. Dib et al. (2020) utilizaram o SDR do InVEST para avaliar os 

impactos de diferentes cenários de uso e cobertura da terra na conservação da biodiversidade, 

na retenção de solos e na exportação de sedimentos para os corpos d’água na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Sistema Cantareira. Pavani et al. (2020) avaliaram o benefício de controle da 

erosão e a redução da quantidade de sedimentos em suspensão na água em 24 bacias 

hidrográficas, sob influência da APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul também por meio do 

módulo SDR do InVEST.  

A escolha dos instrumentos e metodologias adequadas e a disponibilidade de dados são 

fundamentais para a qualidade dos resultados e para ajudar a responder perguntas sobre os 

impactos potenciais das decisões políticas no futuro nos serviços ecossistêmicos, bem como 

apoiar a formulação e implementação de ações de restauração, conservação e uso sustentável 

baseadas em fundamentos científicos.  

2.2.3 Variação espaço-temporal entre serviços ecossistêmicos 

Explorar a variação espaço-temporal dos serviços ecossistêmicos e seus trade-

offs/sinergias em diferentes unidades de análise e a sua relação com forças motrizes 

relacionadas ao uso e cobertura da terra pode fornecer uma base sólida para alcançar uma gestão 

ecológica eficiente. Em uma mesma combinação de serviços ecossistêmicos pode haver 

distintas variações espaciais e temporais em regiões com diferentes estágios de urbanização, 

por exemplo (RAUDSEPP-HEARNE; PETERSON; BENNETT, 2010; YANG et al., 2021) . 

Apesar dessa afirmação, ainda são poucos trabalhos que exploram a análise de 

dinâmicas espaciais e temporais na avaliação integrada entre serviços ecossistêmicos (ARYAL; 

MARASENI; APAN, 2022; OBIANG NDONG; THEROND; COUSIN, 2020). Alguns 

trabalhos mais recentes têm explorado a análise temporal, mas ainda pautada na observação 
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histórica e não em modelagem de previsão futura. Como exemplo, Zheng, Wang e Wu (2019) 

analisaram a variação espaço-temporal dos serviços ecossistêmicos na região de Three-River 

Headwaters, China, de 1990 a 2015 e seus trade-offs/sinergias em escala de município e 

concluíram que esse tipo de análise foi capaz de fornecer uma base para o planejamento regional 

para melhoria do bem-estar ecológico entre as pessoas da região. Wang et al. (2022) avaliaram 

o impacto da urbanização na relação entre serviços ecossistêmicos, em diferentes escalas 

temporais e espaciais, na região do Delta do Rio das Pérolas, de 2000 a 2018, fornecendo 

recomendações para o gerenciamento de serviços ecossistêmicos considerando os problemas 

associados ao processo de urbanização. 

Nesse contexto, a simulação de cenários futuros também é útil, pois revela as relações 

entre os serviços ecossistêmicos como consequências dos efeitos compostos de múltiplos 

fatores e é uma das formas de avaliar os impactos de decisões políticas e administrativas no 

fornecimento desses serviços (MOUCHET et al., 2014).  

Cenários são projetados para explorar uma ampla variedade de contextos com objetivos 

variados, como testar possíveis impactos, auxiliar na formulação de políticas e tomada de 

decisões, promover a conscientização e o envolvimento de partes interessadas, desenvolver 

pesquisas inovadoras e, ainda, entender as mudanças nos ecossistemas e os serviços que eles 

fornecem. A ideia central por trás da construção de cenários é examinar futuros plausíveis, 

possíveis, prováveis e/ou preferíveis para um ou mais componentes de um sistema, baseados 

em um conjunto coerente e internamente consistente de pressupostos sobre forças motrizes, 

incertezas e incógnitas (CARPENTER et al., 2005; HERNANDEZ et al., 2010; IPBES, 2016; 

KRÖGER; SCHÄFER, 2016; LAMBIN; GEIST, 2006; PETERSON; CUMMING; 

CARPENTER, 2003).  

A análise de cenários no planejamento territorial e serviços ecossistêmicos foi aplicada 

com sucesso em muitos estudos locais, bem como em avaliações no âmbito nacional, regional 

e global (BURKHARD; MAES, 2017) e o número de análises de serviços ecossistêmicos que 

incluem mudanças futuras usando diferentes cenários vem aumentando (HASEGAWA; 

OKABE; TAKI, 2018).  

Na implementação de políticas, abordagens de cenários são frequentemente usadas para 

ajudar a identificar quais atividades serão permitidas ou incentivadas em partes específicas da 

paisagem para atingir diferentes objetivos, como proteção ambiental, produtividade agrícola, 

desenvolvimento econômico e manutenção da biodiversidade (IPBES, 2016). A Plataforma 

Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
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(IPBES, 2016) define quatro tipos de cenários: exploratórios, normativos, triagem de políticas 

e avaliação retrospectiva de políticas (Figura 6).  

Figura 6 – Tipos de cenários correspondentes às fases principais do ciclo de políticas públicas.  

 
Fonte: IPBES (2016).  

Na Figura 6, as linhas tracejadas do quadrante “cenários exploratórios” representam 

diferentes futuros plausíveis. Em “cenários de busca de metas” (também conhecidos como 

‘cenários normativos’), o losango (alvo) representa uma meta futura acordada e as linhas 

tracejadas coloridas indicam cenários que fornecem caminhos alternativos para alcançar essa 

meta. Em “cenários de triagem de políticas” (ou ‘cenários ex-ante’), as linhas tracejadas 

representam várias opções da política em consideração. Na “avaliação retrospectiva de 

políticas” (também denominada ‘avaliação ex post’), a trajetória observada de uma política 

implementada no passado (linha preta sólida) é comparada a cenários que teriam atingido a 

meta pretendida (linha tracejada). 

Uma das formas de elaborar cenários como subsídio à análise da variação espaço-

temporal é por meio da modelagem dinâmica. De acordo com Soares-Filho (1998), a 

modelagem é o processo de representação das variáveis que compõem um sistema a partir da 

definição de um conjunto de hipóteses ou predições que podem ser comparadas com medidas 

do mundo real. A modelagem dinâmica tem como propósito simular mudanças espaço-
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temporais em um território geográfico e permite avaliar como um sistema evolui diante um 

conjunto de condições que influenciam na mudança, as quais são definidas pelo modelador. 

O software Dinamica EGO, desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento Remoto do 

Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais 2 , é um dos sistemas 

computacionais que realizam a modelagem dinâmica a partir de algoritmos e modelos de 

autômatos celulares, onde o espaço é representado por um mosaico de pixels de tamanhos e 

formas iguais. O estado de cada pixel depende de seu estado prévio e da aplicação de regras de 

transição, qualitativas ou quantitativas, que determinam quando e por que o estado de um pixel 

se altera de acordo com o estado dos pixels vizinhos (SOARES-FILHO; RODRIGUES; 

FOLLADOR, 2013; SOARES-FILHO et al., 2003; SOARES-FILHO; COUTINHO 

CERQUEIRA; LOPES PENNACHIN, 2002). 

Devido à sua extensa utilização na elaboração de cenários futuros de uso e cobertura do 

solo em mapeamento e avaliação de serviços ecossistêmicos, bem como a sua flexibilidade, 

bom desempenho de processamento, disponibilidade (freeware) e a existência de uma ampla 

comunidade usuária, esse programa foi adotado nessa pesquisa. Além disso, ele vem sendo 

adotado em trabalhos do grupo de pesquisa ao qual essa tese de Doutorado integra e já foi 

amplamente utilizado no contexto brasileiro, como os trabalhos de Hinata , Basso e Santos 

(2021), na sub-bacia do Ribeirão Arroio Passo Fundo; Strand et al. (2018), na Floresta 

Amazônica; Dib et al. (2020), no Sistema Cantareira; e Pavani (2013), no Litoral Norte do 

Estado de São Paulo. Internacionalmente, citam-se: Li et al. (2020b), em Iberá Wetlands, 

Argentina; Woldeyohannes et al. (2020), na bacia Abaya-Chamo, Etiópia; e Malek, Zumpano 

e Hussin (2018), no Condado de Buzau no sudeste da Romênia. Os estudos mostram como a 

mudança de uso e cobertura do solo pode provocar ameaças à conservação dos serviços 

ecossistêmicos e levar a impactos negativos para o desenvolvimento sustentável da região e 

comunidades locais, colocando em risco a integridade e conectividade dos ecossistemas.  

Ainda que essas incertezas permeiem a utilização das ferramentas para modelagem 

dinâmica, o desenvolvimento de cenários espacialmente explícitos, usando vetores de mudança 

locais e regionais bem compreendidos, fornecem informações importantes de apoio à decisão 

para formuladores de políticas públicas e gestão territorial (CAVENDER-BARES et al., 2015; 

MANCOSU et al., 2015). 

 

 

                                                 
2 Ferramenta disponível em: https://csr.ufmg.br/dinamica/  

https://csr.ufmg.br/dinamica/
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2.3 Serviços ecossistêmicos e políticas públicas  

Nesse trabalho, argumenta-se que a análise espaço-temporal entre serviços 

ecossistêmicos subsidia a definição de estratégias de gestão territorial e ambiental. Nesse 

contexto, é importante compreender como essa temática tem sido explorada nas políticas 

públicas ambientais, notadamente àquelas voltadas para diminuir a vulnerabilidade das pessoas 

e aumentar a resiliência dos ecossistemas. 

Diferentes políticas e iniciativas governamentais vêm destacando a necessidade de 

conservar e aprimorar os serviços ecossistêmicos que são de interesse de toda a sociedade e não 

somente dos tomadores de decisão. 

No âmbito internacional, destaca-se a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, assinada pelos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

2015. A Agenda 2030 é bastante ampla e, por isso, a comunidade científica tem um importante 

papel de traduzir, de maneira prática, o seu conteúdo e contribuir para o atingimento das metas 

e indicadores definidos nessa agenda global de oportunidades. Os ODS enfatizam a natureza 

global e multidimensional da sustentabilidade e auxiliam, portanto, o aprimoramento de nossa 

capacidade de articular e rastrear o impacto da mudança do ecossistema nas medidas de bem-

estar humano (JOHNSON et al., 2019). Um arrazoado de pesquisas sobre os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados ao recorte regional da MMP foi recentemente 

publicado (FREY et al., 2020), destacando a importância de relacionar trabalhos acadêmicos, 

políticas, programas e projetos aos desafios da Agenda 2030. 

No Brasil as políticas públicas vêm incorporando o tema serviços ecossistêmicos para 

assegurar a provisão e a sua manutenção no longo prazo e importantes avanços na legislação 

ambiental ocorreram nos últimos 20 anos (GAUDERETO et al., 2018; PRADO et al., 2019). 

Vilela et al. (2018) e Prado et al. (2019) destacaram algumas no âmbito federal, como o Código 

Florestal, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Política Nacional de Biodiversidade 

e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Recentemente, foi publicada 

a Política Nacional e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (Lei Federal 

nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021), que representam um importante marco no rol de normas 

ambientais no Brasil com foco na manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços 

ecossistêmicos. 

No Estado de São Paulo, o tema foi incluído no Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE), na diretiva “Salvaguarda da biodiversidade”; e está associado aos objetivos do Programa 
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Nascentes 3 , que objetiva ampliar a proteção e a conservação dos recursos hídricos e da 

biodiversidade. O Programa Refloresta-SP, instituído pelo Decreto Estadual nº 66.550/2022, 

tem como objetivo geral o fomento à delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares 

e outros tipos de fragmentos florestais e como objetivos específicos a restauração ecológica, a 

implantação de florestas multifuncionais, de sistemas agroflorestais e silvipastoris e a 

recuperação de áreas degradadas, e outras ações para manter ou incrementar a oferta de serviços 

ecossistêmicos. 

Em nível municipal, estratégias vem sendo cada vez mais adotadas pelas autoridades 

locais para tratar os problemas da biodiversidade e das áreas verdes urbanas. O município de 

São Paulo, por exemplo, incluiu em seu Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 

16.050/2014), a necessidade de implementação de um sistema municipal de espaços verdes e 

de elaboração de planos municipais diretamente relacionados às áreas verdes, como o Plano 

Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais 

(GAUDERETO et al., 2018). Além disso, vários municípios da MMP possuem leis específicas 

para Programas de Pagamentos por Serviços ambientais, como São José dos Campos, na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; Jundiaí, na Região Metropolitana de Jundiaí; 

Campinas, Cabreúva, Limeira, Louveira e Valinhos, na Região Metropolitana de Campinas; 

Botucatu, Porto Feliz e Piedade, na Região Metropolitana de Sorocaba; Guarujá, na Região 

Metropolitana da Baixada Santista; Piracicaba, na Região Metropolitana de Piracicaba; 

Salesópolis, na Região Metropolitana de São Paulo; e Bragança Paulista, na Unidade Regional 

de Bragantina. 

No contexto macrometropolitano, destaca-se o Plano de Ação da Macrometrópole 

Paulista (PAM) (EMPLASA, 2014), que identificou vetores de crescimento associados à 

infraestrutura viária (vetores territoriais) e aos projetos e ações integradas entre as políticas 

públicas (vetores sistêmicos) na MMP. O PAM apontou, também, a necessidade de proteção 

ambiental no território da MMP, com ênfase para a proteção de serviços ecossistêmicos que 

garantam a regulação hídrica e a exploração sustentável dos ativos ambientais da MMP 

(TORRES; RAMOS, 2019). 

Nos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados (PDUIs) o tema também foi 

abordado no desenvolvimento do Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas (SAVAP), 

concebidos para estabelecer as bases para preservar, conservar, recuperar e conectar as áreas 

                                                 
3 Inicialmente denominado “Programa Mata Ciliar”, o Programa passou a denominar-se “Programa Nascentes”, 
com a publicação do Decreto Estadual nº 61.296/15. 
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verdes e as áreas protegidas de suporte à biodiversidade e à sustentabilidade dos serviços 

ecossistêmicos na Regiões Metropolitanas (TORRES; RAMOS, 2019). 

A elaboração de políticas públicas e tomada de decisão com base nos serviços 

ecossistêmicos é tarefa complexa na MMP, pois envolve o entendimento de problemas e 

passivos urbanos, sociais e ambientais preexistentes que ultrapassam fronteiras físicas e 

institucionais (NEGREIROS; SANTOS; MIRANDA, 2015). Além disso, a MMP está 

submetida às oscilações das gestões governamentais no âmbito estadual e a sua organização 

territorial em municípios e unidades regionais (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 

e microrregiões) dificulta o debate dos problemas integrados e a gestão em relação ao seu 

reconhecimento (TAVARES, 2018). 

Torres (2021) faz uma importante reflexão acerca das questões que envolvem o 

planejamento e a governança de uma região que não existe do ponto de vista oficial, pois não 

existe um decreto, portaria ou projeto de lei estabelecendo a sua existência. De acordo com o 

autor, a extinção da Emplasa em 2019 4 , o anúncio de novas regiões metropolitanas e 

microrregiões em 2021 sem qualquer alusão à MMP, e o fato de essa área não ter sido 

institucionalizada de maneira formal, revelam como o Governo Estadual não a tem pensado de 

forma pública. Assim, é notável o papel das pesquisas que destaquem a importância desse 

território para que ele não seja esquecido e esteja cada vez mais vivo no Estado de São Paulo.  

                                                 
4 O Decreto Estadual nº 64.090/2019 definiu a extinção da Emplasa, interrompendo os trabalhos dessa instituição 
e o suporte técnico e operacional junto aos Conselhos, às Agências das Regiões Metropolitanas e das 
Aglomerações Urbanas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse item apresenta uma breve descrição da área de estudo e detalha os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa. 

 

3.1 Área de estudo  

A MMP engloba os municípios pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo 

(RMSP), do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), de Campinas (RMC), da Baixada 

Santista (RMBS), de Sorocaba (RMS), de Jundiaí (RMJ) e de Piracicaba (RMP); e à unidade 

regional de Bragantina (URB). Cada uma dessas unidades regionais tem potencialidades 

diferenciadas de desenvolvimento econômico, social e urbano. Coexistem áreas de alto e baixo 

dinamismo, conectadas por elementos inerentes à realidade macrometropolitana, como: a 

conurbação das suas áreas urbanizadas; a infraestrutura ampliada de comunicações e 

transportes, energia e saneamento básico; bem como os eixos urbano-industriais e os centros de 

pesquisa, culturais e turísticos (CUNHA et al., 2013; EMPLASA, 2014; GALVÃO, 2017; 

NEGREIROS; SANTOS; MIRANDA, 2015). 

Segundo Silva e Fonseca (2013), a MMP é considerada uma 'cidade-região' porque seu 

crescimento de produtividade se baseia na disseminação de arranjos produtivos flexíveis, 

logísticos e de alta tecnologia, sua expansão territorial ocorre em escala regional e o 

desenvolvimento dinâmico desse território inclui redes estratégicas de transporte e 

comunicação, bem como a vida social ligada a importantes atividades econômicas.  

Torres , Ramos e Gonçalves (2019) mencionam que a MMP é uma área integrada pelo 

fluxo de bens, pessoas, especulação imobiliária, agronegócios, serviços ecossistêmicos, 

assentamentos urbanos precários, cidades-dormitório, vulnerabilidades e informações, tendo a 

capital paulista como seu centro polarizador. Momm-Schult et al. (2015) apontam que essa 

'cidade global' abrange uma rede urbana com funções diversificadas que estabelecem relações 

econômicas com várias outras aglomerações urbanas e é considerada uma plataforma possível 

para a integração de políticas. 

O fornecimento de serviços ecossistêmicos no contexto macrometropolitano está 

intimamente relacionado às características acima mencionadas e às dinâmicas que caracterizam 

esse território. Dados da Fundação Seade indicam que os municípios que a compõem 

concentravam, juntos, quase 75 % do total da população do Estado de São Paulo (projeção 

2021) e 82,6 % do seu Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2018 (SEADE, 2018). Além 

disso, a MMP apresentou, nas últimas décadas, taxas de urbanização superiores a 90 %, sendo 
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97,8 % em 2021. O maior contingente populacional é verificado nas Regiões Metropolitanas 

de São Paulo, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte (Tabela 1), onde também se espera 

que estejam as maiores demandas por serviços ecossistêmicos.  

 

Tabela 1 – Dados demográficos, grau de urbanização e PIB nas diferentes unidades regionais da MMP. 

Unidade 
Regional 

(*) 

Nº de 
Municí

pios 

Área População (hab.) 2021 Grau 
de 

Urbani-
zação 
(2021) 

PIB (2018)** 

Km2 
% 

ESP 
Urbana Rural Total %ESP Em Mil R$ 

% 
ESP 

RMSP 39 7.947 3,2 21.021.326 231.058 21.252.384 47,3 98,9 1.056.948.121 54,5 

RMBS 9 2.429 1 1.842.830 2.992 1.845.822 4,1 99,8 60.407.350 3,1 

RMC 20 3.792 1,5 3.144.074 76.217 3.220.291 7,2 97,6 173.002.359 8,9 

RMVPLN 39 16.178 6,5 2.375.022 131.159 2.506.181 5,6 94,8 102.603.526 5,3 

RMS 27 11.611 4,7 1.891.847 202.941 2.094.788 4,7 90,3 74.055.521 3,8 

RMJ 7 1.269 0,5 778.668 25.445 804.113 1,8 96,8 65.934.222 3,4 

RMP 23 7.368 3 1.410.682 49.511 1.460.193 3,3 96,6 61.696.724 3,2 

URB 10 2.558 1 393.067 32.640 425.707 0,9 92,3 6.881.110 0,4 

Total MMP 174 53.152 21,4 32.857.516 751.963 33.609.479 74,9 97,8 1.601.528.933 82,6 
ESP 645 248.220 --- 43.348.195 1.544.717 44.892.912 --- 96,6 1.939.890.056 --- 

(*) Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana 
de Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ – 
Região Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina; ESP – Estado de 
São Paulo. (**) Dado mais recente disponível no IMP – Informação dos municípios Paulistas 

Fonte: Seade (2022). 
 

Apesar desse grande contingente populacional, cerca de 21 % do patrimônio natural 

protegido do Estado de São Paulo está dentro dos limites da MMP, notadamente nas Unidades 

de Conservação de Proteção Integral e áreas de Mata Atlântica nas Serras do Mar, da Cantareira 

e da Mantiqueira, que formam uma ampla área verde envolvendo principalmente as Regiões 

Metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Figura 

7). São também relevantes as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como Áreas de 

Proteção Ambiental Corumbataí-Botucatu-Tejupá, Itupararanga, Piracicaba/Juqueri-Mirim, 

Sistema Cantareira, Bacia do Rio Paraíba do Sul e Várzea do Rio Tietê (Figura 8). Também 

existem outras áreas especialmente protegidas, como as áreas naturais tombadas das Serras do 

Mar e de Paranapiacaba, das Serras do Japi, Guaxinduba e Jaguacoara e a Reserva Florestal do 

Morro Grande. 
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Figura 7 – Unidades de Conservação de Proteção Integral e áreas de floresta natural na MMP. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 8 – Unidades de Conservação de Uso Sustentável e áreas de floresta natural na MMP. 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A existência desses ativos ambientais significativos preservados indica um alto 

potencial para fornecer serviços ecossistêmicos, como provisionamento de habitat para 

espécies, madeira, folhas, frutos e sementes; armazenamento e sequestro de carbono; serviços 

hidrológicos (regulação do fluxo da água e manutenção da qualidade da água); beleza cênica e 

serviços culturais. Ao mesmo tempo, o acelerado processo de urbanização que ocorre na MMP, 

associado à existência de disparidades internas entre as suas unidades regionais, resultam em 

problemas a serem urgentemente considerados (ARAÚJO et al., 2020). O esperado aumento 

populacional, juntamente com o crescimento dos setores industrial e da agricultura irrigada, 

tende a gerar reflexos importantes na organização dos territórios e ameaçam o fornecimento de 

serviços ecossistêmicos, indicando a importância de avaliar como a sua oferta vem sendo 

afetada no âmbito macrometropolitano. 

3.2 Procedimentos metodológicos  

A pesquisa visa contribuir com políticas públicas baseadas em serviços ecossistêmicos, 

cuja abordagem está sinteticamente ilustrada na Figura 9. De acordo com essa proposta, deve-

se partir da seleção e análise de serviços ecossistêmicos relevantes a partir da classificação 

CICES (Etapa I), para avaliar as condições atuais, tendências e conflitos de interesse a partir de 

indicadores e mapear e/ou valorar os serviços ecossistêmicos no presente e futuro (Etapa II). 

Os resultados podem ser incorporados em planos e projetos com escopo bem definido para 

atingir os objetivos propostos nas políticas públicas de interesse (Etapa III). Na quarta etapa, 

devem ser ponderados os investimentos em áreas e temas prioritários para implementar a 

mudança desejada (Etapa IV) e, por fim, a Etapa V, de monitoramento, garante o 

acompanhamento ao longo do tempo e, consequentemente, a manutenção e/ou a ampliação da 

provisão dos serviços ecossistêmicos. O monitoramento trará dados empíricos para consolidar 

os indicadores e aprimorar as ferramentas em níveis adequados ao contexto espacial e à escala 

de informação. Em todo o processo, o envolvimento de diferentes atores sociais na discussão e 

na tomada de decisão é fundamental para garantir escolhas corretas e que os resultados sejam, 

de fato, úteis. 

Essa pesquisa está inserida nas Etapas 1 e 2 da Figura 9, ou seja, fornece os subsídios 

primários para a utilização dos serviços ecossistêmicos na tomada de decisão. A metodologia 

se baseia em uma combinação de técnicas de modelagem: modelo de mudanças no uso e 

cobertura da terra (Land-Use/ Land Cover - LULC), mapeamento de serviços ecossistêmicos, 

álgebra de mapas e análise de correlação. 
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Figura 9 – Inclusão dos serviços ecossistêmicos nas políticas públicas de conservação para 
redução dos riscos associados à perda dos ecossistemas. Em amarelo, as etapas desenvolvidas 
nesse trabalho. Em tracejado as etapas não contempladas na pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Ikematsu et al. (2022). 

 

A Figura 10 detalha as atividades desenvolvidas na pesquisa. Na Etapa 1 (subitem 

3.2.1) é realizada uma análise histórica e futura do uso e cobertura da terra, o qual é o principal 

dado de entrada para o mapeamento dos quatro serviços ecossistêmicos, realizado na Etapa 2 

(subitem 3.2.2), a partir dos módulos do software InVEST 3.9.0 (SHARP et al., 2020). Os 

resultados da modelagem são analisados de forma integrada na Etapa 3 (subitem 3.2.3), tanto 

quantitativamente (coeficientes de correlação) quanto espacialmente (hotspots e coldspots) para 

verificar a hipótese apresentada e para responder às questões científicas definidas nessa 

pesquisa. Finalmente, na Etapa 4, discute-se a implicação dos resultados em relação às políticas 

de uso da terra e planos de gestão que podem ser adotados, bem com os desafios para incorporar 

os serviços ecossistêmicos no planejamento territorial da MMP. 
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Figura 10 – Fluxograma metodológico. 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.2.1 Análise da mudança do uso e cobertura da terra na MMP 

A alteração no uso e cobertura da terra é um dos principais impulsionadores da mudança 

no padrão espacial e na provisão geral de serviços ecossistêmicos. Assim, o primeiro passo foi 

realizar a análise do uso e cobertura da terra nos anos de 1985 e 2015, para quantificar mudanças 

passadas e identificar a matriz de transição, a qual é a base para modelar a projeção futura e 

gerar os cenários tendenciais para 2030 e 2050. Os anos futuros foram definidos de modo a 

contribuir com o cumprimento da Agenda 2030 da ONU e do Plano Estadual de Ação Climática 

Net Zero – 2050, respectivamente.  

Os dados de uso e cobertura da terra para 1985 e 2015 usados neste estudo foram 

desenvolvidos no âmbito do Projeto Mapbiomas (SOUZA et al., 2020), cujos mapas têm sido 

amplamente utilizados em estudos ambientais (CRUZ; BLANCO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2022; 

FIORINI et al., 2020; PETRONI; SIQUEIRA-GAY; GALLARDO, 2022; SOUSA et al., 2021, 

por exemplo). Os dados foram gerados para todo o Brasil no período de 1985 a 2020, com uma 

resolução espacial de 30 m em cada ano. Os dados foram tabulados e analisados por Unidade 

Regional para capturar as diferenças na mudança entre as classes de uso e cobertura da terra.  

As classes da legenda original do Mapbiomas (SOUZA et al., 2020) foram agrupadas 

para facilitar a análise histórica e a modelagem dinâmica, resultando em seis classes para a 

simulação dos cenários: 1. Floresta Natural, 2. Floresta Plantada, 3. Pastagem, 4. Agricultura, 

5. Área urbanizada e 6. Corpos d’água, conforme mostra o Quadro 1.  

Quadro 1 – Legenda do uso e cobertura da terra do projeto Mapbiomas.  

Classe de 
uso adotada 

Classes Mapbiomas 
agrupadas 

Descrição 

Floresta 
Natural 

Formação Florestal, 
Formação Savânica, 
Mangue 

Vegetação com predomínio de espécies arbóreas com dossel contínuo 
de alta densidade ou com uma camada arbórea de densidade variável, 
distribuída sobre uma camada arbustiva-herbácea contínua; e floresta 
densa e perene frequentemente inundada pela maré e associada ao 
ecossistema costeiro de mangue. 

Floresta 
Plantada 

Floresta Plantada Espécies de árvores plantadas para uso comercial. 

Pastagem Pastagem 
Áreas de pastagem, natural ou plantada, vinculadas à atividade 
agropecuária 

Agricultura 

Lavoura Perene, 
Lavoura temporária, 
Mosaico de 
Agricultura e 
Pastagem 

Áreas predominantemente ocupadas por lavouras anuais e em 
algumas regiões com presença de lavouras perenes, áreas cultivadas 
com plantio de cana-de-açúcar e áreas de cultivo onde não foi 
possível distinguir entre pastagem e agricultura. 

Infraestrutura 
Urbana 

Infraestrutura 
Urbana 

Áreas urbanas com predomínio de superfícies não vegetadas, 
incluindo estradas, rodovias e construções. 

Corpos 
d'água 

Rio, Lago e Oceano 
Aquicultura, Praia e 
Duna 

Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água; lagos 
artificiais, onde predominam as atividades de aquicultura e/ou 
produção de sal; áreas arenosas, onde não há predominância de 
vegetação de qualquer tipo. 

Fonte: Souza et al. (2020) 
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As projeções para os anos de 2030 e 2050 na MMP foram obtidas de Machado e Freitas 

(2021) que adotaram o software Dinamica EGO nas simulações. O programa calcula a matriz 

de transição do uso e cobertura da terra a partir do padrão de mudança observado no período de 

1985 a 2015 e a probabilidade de transição de cada pixel dos arquivos Raster, e simula a 

paisagem final do ano de término de acordo com regras de conversão específicas e parâmetros 

pré-estabelecidos (SOARES-FILHO et al., 2003).  

As taxas de transição apontam a porcentagem de área de uma classe que irá se 

transformar em outra classe e o modelo calcula as mudanças considerando a distância entre 

elas, expandindo as manchas pré-existentes de acordo com a taxa de transição histórica. A 

probabilidade de expansão/retração das manchas (patches) de cada classe é calculada a partir 

das variáveis estáticas e dinâmicas, bem como das transições mais relevantes. Conforme 

descrito em Machado e Freitas (2021), o modelo simulou o processo de antropização a partir 

da proximidade com estradas, corpos hídricos, setores urbanos, áreas protegidas, áreas 

montanhosas, assim como no tipo de solo e elevação do terreno, que foram consideradas como 

variáveis estáticas e dinâmicas. 

A função de transição Expander, dedicada à expansão ou contração de fragmentos 

anteriores, e a função Patcher, que projeta novas manchas a partir das tendências históricas 

observadas, incorporam regras locais concebidas para simular a influência da vizinhança na 

transição de um estado celular. O Dinamica EGO permite dividir a quantidade de mudanças 

simuladas entre essas duas funções, bem como variar o tamanho médio, a variância do tamanho 

e a isometria das manchas de mudança simuladas (SOARES-FILHO; COUTINHO 

CERQUEIRA; LOPES PENNACHIN, 2002).  

Os resultados foram utilizados como dados de entrada para o mapeamento dos serviços 

ecossistêmicos na MMP. É importante salientar que as projeções estimadas pelo Dinamica EGO 

são realizadas por regressão espacial, tendo como base apenas as variações de usos da terra 

ocorridos no passado. Desse modo, não considera possíveis variações de políticas públicas para 

o futuro, que poderiam alterar esses cenários tendenciais. 

3.2.2 Mapeamento dos serviços ecossistêmicos na MMP 

Quatro serviços ecossistêmicos relevantes no âmbito macrometropolitano foram 

selecionados para testar a hipótese estabelecida: “Controle de erosão”, “Armazenamento de 

carbono”, “Provisão de habitat” e “Regulação hídrica”.  

Além de serem serviços de grande importância para interesses locais e globais, 

alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos na Agenda 2030 
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para o Desenvolvimento Sustentável pela Organização das Nações Unidas (ONU), uma 

importante estrutura globalmente acordada para avaliar o progresso do bem-estar humano e dos 

ecossistemas (JOHNSON et al., 2019), a escolha foi feita dada a relevância desses serviços no 

âmbito macrometropolitano. 

O serviço de regulação, representado pelo “Controle de erosão”, é importante pois, 

conforme descrito em Cruz et al. (2017), a produção e carreamento de sedimentos advindos de 

processos de erosão hídrica consiste em uma questão séria na área de estudos, ameaçando os 

usos múltiplos dos recursos hídricos, necessários para o uso sustentável da terra e o 

gerenciamento da conservação do solo. De acordo com os autores, alguns sistemas hídricos 

exigem esforços urgentes de gerenciamento para prevenção de efeitos de assoreamento e 

conservação da disponibilidade de recursos hídricos, como conservação de vegetação nativa, 

restauração de áreas degradadas e controle da expansão das atividades humanas nas bacias de 

abastecimento de água; 

Já o serviço de regulação “Armazenamento de carbono” é relevante considerando o 

cenário de variabilidade climática que pode agravar os problemas socioambientais decorrentes 

do padrão de urbanização que caracteriza as distintas localidades que compõem a MMP, 

conforme descrito por Araújo et al. (2020). Os autores mencionam que na região Sudeste do 

Brasil, onde se encontra a MMP, espera-se alterações climáticas expressivas, como o aumento 

da temperatura (cerca de 3°C a 4ºC mais quentes), e também no regime hidrológico, com 

aumento de chuvas intensas e irregulares e uma possível elevação do nível do mar. Desse modo, 

o sequestro de carbono é um serviço ecossistêmico de regulação importante, pois desempenha 

um papel fundamental na desaceleração do aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, 

consequentemente, na regulação do clima e equilíbrio global de carbono; 

O serviço “Provisão de Habitat” foi selecionado considerando os significativos espaços 

naturais ou seminaturais que existem na MMP, representado pelas Unidades de Conservação, 

áreas vegetadas e áreas verdes urbanas. A existência desses ativos ambientais significativos 

preservados indica um alto potencial da região para a manutenção da diversidade biológica, 

oferecendo as condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento 

das espécies. O habitat oferece um conjunto de características ecológicas que suportam a vida 

e, portanto, é a base para a maioria das funções ecossistêmicas e dos serviços ecossistêmicos 

associados. A manutenção dos ecossistemas e dos habitats para plantas e animais são fatores 

imprescindíveis para a sobrevivência das espécies e manutenção dos processos ecológicos por 

elas desencadeados. 
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Por fim, o serviço “Regulação hídrica” representa um dos mais importantes problemas 

ambientais da MMP, que é a segurança hídrica. As características naturais das suas bacias de 

mananciais, as alterações climáticas e hidrológicas em curso e a mudança no uso do solo 

causada pela urbanização intensa e desmatamento em regiões de mananciais, além do elevado 

contingente populacional e de atividades econômicas que demandam grandes quantidades de 

água, resultam em um cenário marcado por uma oferta de água que pode ser insuficiente frente 

à demanda atual e projetada (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015). 

A oferta desses quatro serviços ecossistêmicos selecionados foi quantificada por meio 

dos modelos disponíveis no software InVEST - Integrated Valuation of Ecosystem Services and 

Tradeoffs, versão 3.9.0 (SHARP et al., 2020). Esses serviços ecossistêmicos estão distribuídos 

entre duas das quatro categorias reconhecidas pela Millenium Ecosystem Assessment (MEA) e 

em duas das três seções estabelecidas pela CICES 5.1: serviços de regulação (controle de 

erosão, armazenamento de carbono e regulação hídrica) e serviços de suporte (habitat para 

espécies), conforme sistematiza o Quadro 2.  

A escolha do InVEST foi motivada por seu uso extensivo para avaliar o impacto da 

mudança do uso da terra nos níveis de serviços ecossistêmicos e por ser um dos softwares mais 

utilizados e adequados para fornecer informações sobre trade-offs entre objetivos de paisagem 

concorrentes para tomadores de decisão, conforme abordado no item 2.2.2.  
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Quadro 2 – Serviços ecossistêmicos selecionados de acordo com a classificação MEA e CICES 5.1. 

Nome do 
serviço 
ecossistêmico 

Classificação 
MEA 

Classificação CICES 5.1 (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2018) Descritor 
simples Proposição ecológica 

Exemplos de bens e 
benefícios ODS 

Seção Divisão Grupo Classe Tipo de classe 

Controle de 
erosão  

Serviço de 
regulação 

Regulação e 
Manutenção 
(Biótico) 

Regulação 
de 
condições 
físicas, 
químicas e 
biológicas 

Regulação 
dos fluxos 
de 
referência 
e eventos 
extremos 

Controle das 
taxas de erosão 

Por redução de 
risco, área 
protegida 

Controle ou 
prevenção da 
perda de solo 

A redução na perda de 
material em virtude dos 
efeitos estabilizadores da 
presença de plantas e 
animais que mitiga ou 
previne danos potenciais ao 
uso humano do meio 
ambiente ou à saúde e 
segurança humana 

Redução de danos (e 
custos associados) de 
aporte de sedimentos 
nos cursos de água 

 

Armazena-
mento de 
carbono 

Serviço de 
regulação 

Regulação e 
Manutenção 
(Biótico) 

Regulação 
de 
condições 
físicas, 
químicas e 
biológicas 

Condições 
e 
composiçã
o da 
atmosfera 

Regulação da 
composição 
química da 
atmosfera e dos 
oceanos 

Por 
contribuição do 
tipo de sistema 
vivo à 
quantidade, 
concentração 
ou parâmetro 
climático 

Regulação 
do clima 
global 

Regulação das concentrações 
de gases na atmosfera 

Regulamentação 
climática resultando em 
custos de danos evitados 
ou mitigação dos 
impactos da acidificação 
oceânica 

 

 

Regulação 
hídrica 

Serviço de 
regulação 

Regulação e 
Manutenção 
(Biótico) 

Regulação 
de 
condições 
físicas, 
químicas e 
biológicas 

Regulação 
de fluxos 
de linha de 
base e 
eventos 
extremos 

Ciclo 
hidrológico e 
regulação do 
fluxo de água  

Por 
profundidade/v
olumes 

Regulação 
hídrica 

A regulação dos fluxos de 
água em virtude das 
propriedades ou 
características químicas e 
físicas dos ecossistemas 

Mitigação de danos 
relacionados à segurança 
hídrica em períodos de 
escassez de chuvas 

 

Habitat para 
espécies 

Serviço de 
suporte – 
Habitat para 
espécies 

Regulação e 
Manutenção 
(Biótico) 

Regulação 
de 
condições 
físicas, 
químicas e 
biológicas 

Manutençã
o do ciclo 
de vida, 
proteção 
do habitat 
e do pool 
genético  

Manutenção de 
populações e 
habitats em 
viveiros 
(incluindo 
proteção do 
pool genético) 

Por tipo de 
populações e 
habitats 

Provisão de 
habitats para 
plantas e 
animais 
selvagens 

A presença de condições 
ecológicas (geralmente 
habitats) necessárias para 
sustentar populações de 
espécies 

Populações de espécies 
que contribuem para um 
serviço em outro 
ecossistema. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os módulos Sediment Retetion Delivery (SDR), Carbon, Habitat Quality (HQ) e 

Seasonal Water Yield (SWY) foram usados para estimar e mapear as informações necessárias 

à análise dos serviços ecossistêmicos Controle de erosão, Armazenamento de carbono, Provisão 

de habitat e Regulação hídrica, respectivamente. As fontes de dados espaciais necessários para 

a modelagem dos serviços ecossistêmicos estão sistematizadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Dados espaciais de entrada para a modelagem no software InVEST. 
DADO TIPO RESOLUÇÃO FONTES DE DADOS MÓDULO 

InVEST  
Modelo Digital de 
Elevação (MDE) 

Raster 30m NASADEM (NASA JPL, 
2020) 

SDR, SWY 

Limite de sub-bacias Vetor 
(polígono) 

--- Elaboração própria a partir do 
NASADEM e de ferramentas 
Hidrology do ArcGIS 10.7.1 
(ESRI, 2019). 

SDR, SWY 

Mapa de uso e cobertura 
da terra (1985 e 2015) 

Raster 30m Mapbiomas Coleção 5.0 
www.mapbiomas.org  

SDR, SWY, 
HQ, Carbon 

Mapa de uso e cobertura 
da terra (projetado 2030 
e 2050) 

Raster 30m Machado e Freitas (2021). SDR, SWY, 
HQ, Carbon 

Mapa pedológico Vetor 
(polígono) 

1:250.000 e 
1:100.000 

Rossi (2017) SDR, SWY 

Erosividade das chuvas  Raster  1km Teixeira (2019) SDR 
Evapotranspiração 
média anual 

Raster 1km WorldClim 2.1 (FICK; 
HIJMANS, 2017), 

SWY 

Precipitação média anual Raster 1km WorldClim 2.1 (FICK; 
HIJMANS, 2017), 

SWY 

Rodovias Vetor 
(linha) 

--- Openstreetmaps HQ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) é uma representação numérica do terreno. O 

MDE adotado nos módulos que necessitam desse dado de entrada (SDR e SWY) foi o 

NASADEM que, entre os MDEs globalmente disponíveis gratuitamente, representa um dos 

conjuntos de dados topográficos de alta resolução mais precisos disponíveis (ANNIS et al., 

2022). Ele foi desenvolvido reprocessando os valores originais do modelo Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM), comumente utilizado em processamento para grandes áreas. O 

reprocessamento foi feito por meio de algoritmos aprimorados para melhorar a precisão da 

altimetria e preencher os dados de elevação ausentes. Os dados são disponibilizados com 1 arco 

segundo de resolução (30 m) (BUCKLEY et al., 2020) e tem sido utilizado em estudos de 

mapeamento de serviços ecossistêmicos recentemente publicados, como Xue et al. (2022), na 

China; e Li et al. (2020a), na Bolívia.  

A partir do NASADEM, foram geradas sub-bacias hidrográficas, utilizando-se o 

conjunto de ferramentas do Hidrology, disponíveis no ArcGIS 10.7.1 (ESRI, 2019). De acordo 

com Sharp et al. (2020), se as bacias hidrográficas não são obtidas do MDE utilizado como 

http://www.mapbiomas.org/
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dado de entrada, os seus limites podem não se alinhar corretamente com os dados hidrológicos 

criados a partir do MDE, levando a resultados agregados incorretos. 

O uso e cobertura da terra referente aos anos passados (1985 e 2015) foram obtidos do 

Projeto Mapbiomas (SOUZA et al., 2020) e os mapas dos anos projetados (2030 e 2050) foram 

elaborados por Machado e Freitas (2021), conforme detalhado anteriormente no item 3.2.1.  

Os tipos de solos são fonte importante para os módulos SDR e SWY, sendo que no 

primeiro eles são associados a valores de erodibilidade, ou seja, à suscetibilidade do solo ao 

processo erosivo (WISCHMEIER; SMITH, 1978); e no segundo aos grupos hidrológicos dos 

solos, os quais são agrupados de acordo com as suas características que condicionam o 

escoamento superficial e a erosão, como a  profundidade, textura, razão textural entre o 

horizonte superficial e subsuperficial, permeabilidade e porosidade (SARTORI; LOMBARDI 

NETO; GENOVEZ, 2005). O mapeamento adotado foi o mais recente e mais detalhado (escala 

1: 250.000) disponível para o Estado de São Paulo, coordenado por Rossi (2017). 

Os dados climatológicos de precipitação e evapotranspiração média mensal, utilizados 

no módulo SWY, foram obtidos do WorldClim 2.1 (FICK; HIJMANS, 2017), como sugerido 

por Sharp et al. (2020). Os dados disponíveis são médias mensais do período de 1970 a 2000, 

com resolução de aproximadamente um quilômetro e são a principal fonte de dados em estudos 

realizados em áreas de grandes extensões territoriais, devido à dificuldade de gerar dados em 

escalas mais detalhadas.  

Os dados foram padronizados em formato raster com dimensão de grade da célula 

(pixel) de 30 m e trabalhados em ambiente SIG no programa ArcGIS 10.7.1 (ESRI, 2019), no 

sistema de referência SIRGAS 2000 e no sistema de projeção Universal Transverso de Mercator 

(UTM), fuso 23S.  

3.2.1.1 Controle de erosão 

O serviço de regulação, representado pelo controle da erosão, foi calculado a partir do 

módulo Sediment Delivery Ratio (SDR) do InVEST 3.9.0 (SHARP et al., 2020), que calcula a 

quantidade de sedimento entregue ao recurso hídrico e retido em cada pixel devido ao uso e 

cobertura da terra, características climáticas e topográficas. O modelo estima a perda anual de 

solo de cada pixel usando versão revisada da USLE (Universal Soil Loss Equation), 

desenvolvida por Wischmeier e Smith (1978) junto ao Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos. Esse modelo é considerado apropriado para grandes áreas, pois tem custos 

mais baixos em comparação com outros métodos (FUJACO; LEITE; NEVES, 2016). A sua 

versão revisada (RUSLE) contém as mesmas variáveis da USLE, mas com algumas 

modificações associadas essencialmente à forma de obtenção dos dados de entrada, os quais 
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podem ser obtidos por meio de técnicas de geoprocessamento (PAVANI, 2018; RIBEIRO, 

2015). 

Conforme descrito em Sharp et al. (2020), a quantidade de perda de solo por pixel (A) 

é produto dos principais fatores condicionantes da erosão: erosividade da chuva (R), 

erodibilidade do solo (K), fatores topográficos (LS), uso e manejo (C) e práticas 

conservacionistas (P). A equação 1 mostra os parâmetros da USLE. 

A=R x K x LS x C x P (equação 1) 

Onde: 
A = potencial de perda de solo (t. ha-1.ano-1) 
R = fator de erosividade da chuva (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1) 
K = fator de erodibilidade do solo (t.h.MJ-1.mm-1) 
LS = fator topográfico, sendo L – fator comprimento de rampa (adimensional) e S – fator 
declividade (adimensional) 
CP = fator de uso e manejo, sendo C – fator uso e manejo (adimensional) e P – fator práticas 
conservacionistas (adimensional) 

A escolha dos dados de entrada foi feita após avaliação de diversas fontes de dados, 

tendo sido selecionados aqueles com melhor escala disponíveis. Deve-se ressaltar que não 

foram realizadas análises de sensibilidade específicas para cada um dos parâmetros, onde 

poderiam ser observadas diferenças quantitativas com a mudança dos parâmetros, como 

observado em Lattari (2018) e De Abreu Marques (2018).  

O fator R é um índice proposto a partir de estudos de Wischmeier e Smith (1978) para 

representar a erosividade das chuvas e pode ser calculado a partir de séries históricas de dados 

pluviográficos, utilizando-se equações empíricas que expressam a relação entre a energia 

cinética da chuva e a intensidade máxima da mesma durante um período de tempo. Nesse 

estudo, foram adotados os dados elaborados e disponibilizados por Teixeira (2019), que utilizou 

dados de chuva diária de 700 estações pluviométricas do Estado de São Paulo com série 

histórica de, no mínimo, 30 anos (Figura 11). Nota-se que a região litorânea se destaca pelos 

elevados valores de R, onde ocorre o clima Af - Clima tropical úmido sem estação seca e 

precipitações que ultrapassam o total de 1.500 mm anuais (MARTINELLI, 2010). 
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Figura 11 – Fator R – Erosividade das chuvas. 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Teixeira (2019). 

 

A erodibilidade do solo (fator K) representa a suscetibilidade das diferentes unidades 

pedológicas ao processo erosivo (WISCHMEIER; SMITH, 1978). O mapa pedológico do 

Estado de São Paulo (ROSSI, 2017), em escala 1: 250.000, foi convertido para o formato raster 

(30 m) e reclassificado com base nos valores de erodibilidade (Mg ha h MJ-1 ha -1 mm-1) para 

cada tipo de solo (Figura 12) a partir de referências encontradas na literatura (Tabela 2). Nota-

se que predomina na MMP os Argissolos Vermelho-Amarelo, com fator K igual a 0,0466; 

seguido dos Cambissolos (Fator k = 0,0347) e Latossolo Vermelho Amarelo (fator k = 0,0112). 

De maneira geral, com o aumento da relação textural entre os horizontes de subsuperfície e 

superfície, que afeta  principalmente a infiltração e a permeabilidade do solo, ocorre diminuição 

da tolerância e aumento do fator erodibilidade dos solos (MANNIGEL et al., 2002). 
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Figura 12 – Fator k – Erodibilidade dos solos. 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Rossi (2017) e Mannigel et al.(2002). 

 
Tabela 2 – Valores do Fator k (erodibilidade do solo). 

SOLO K (t.ha/MJ.mm) 

Gleissolos 0,0044 

Organossolo 0,0044 

Latossolo Vermelho 0,0061 

Nitossolo 0,0081 

Latossolo Vermelho Amarelo 0,0112 

Argissolo Vermelho 0,0228 

Planossolos 0,0317 

Cambissolos 0,0347 

Argissolo Vermelho-Amarelo 0,0466 

Latossolo Amarelo 0,0570 

Neossolos 0,1448 
Fonte: Mannigel et al. (2002). 

 

O fator LS é calculado pelo próprio software a partir do Modelo Digital de Elevação, a 

partir da equação 2: 

LSi = Si ∙ {[Ai-in + D2)m+1 - Ai-in m+1]/[Dm+2 ∙ xim ∙ (22,13)m]} (equação 2) 
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Em que: 

Si = fator de declividade para cada 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 = valor de direção do fluxo, calculado por│sen αi │ + │ cos αi │ , sendo αi = aspecto 

direcional dentro do grid para a célula i 

m = fator exponencial de comprimento da RUSLE, obtido através de determinadas classes de 

declividades, com as seguintes condições: 

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 / 3.senθ0,8 + 0,56) 

 

Os valores dos fatores C e P (práticas de manejo) adotados estão sistematizados na 

Tabela 3, variando de 0 a 1, sendo que os valores iguais ou próximos de 0 se referem a sistemas 

de manejo conservacionistas e os valores iguais ou próximos de 1 representam sistemas não 

conservacionistas (BERTOL; SCHICK; BATISTELA, 2002). O fator C varia de acordo com 

os dados de erosividade e erodibilidade, para cada cultura e tipos de manejo ou cultivo do solo 

(WISCHMEIER; SMITH, 1978). O fator C para cada uso e cobertura da terra foi baseado em 

referências encontradas na literatura, sendo que para a classe “agricultura” foi considerado um 

valor médio das várias culturas que predominam na MMP. O fator de práticas conservacionistas 

de suporte (P), por sua vez, representa o efeito de práticas de conservação do solo e foi definido 

como 1, considerando um cenário pessimista em que não há intervenções de manejo e práticas 

conservacionistas no uso da terra (PAVANI, 2018). 

 
Tabela 3 – Valores do Fator C (usle_c). 

Classe usle_c 
Formação Florestal Natural 0,001 

Floresta Plantada 0,30 
Pastagem 0,01 

Agricultura 0,15 
Área urbana;/ Água 0,00 

Fonte: Silva et al. (2004); Ribeiro (2015); Pavani (2018). 
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O Threshold flow accumulation (TFA), ou seja, limite de acumulação de fluxo, foi 

definido como 5.000, por ter sido o número mínimo em que foi possível observar a formação 

dos caminhos preferenciais de fluxo comparado com a rede de drenagem hídrica existente. Para 

os parâmetros de calibração (kb e IC0), que determinam a forma da relação entre a 

conectividade hidrológica e a taxa de entrega de sedimentos; e SDR máximo que um pixel pode 

atingir, que é uma função da textura do solo (fração de partículas de solo superficial mais fina 

que a areia grossa), foram adotados os valores propostos por Sharp et al. (2020), quais sejam: 

kb = 2; IC0 = 0,5 e SDRmax = 0,8. 

 

3.2.1.2 Armazenamento de carbono 

A análise desse serviço ecossistêmico foi feita a partir do módulo Carbon do modelo 

InVEST 3.9.0 (SHARP et al., 2020). O modelo estima a quantidade atual de carbono 

armazenada em uma paisagem e valoriza a quantidade de carbono sequestrado ao longo do 

tempo. A partir dos mapas de uso e cobertura da terra, o modelo agrega a quantidade biofísica 

de carbono armazenada em quatro reservatórios (pools) de carbono (biomassa viva acima do 

solo, como troncos, galhos e folhas; biomassa viva abaixo do solo – raízes; solo; e matéria 

orgânica morta). Para cada tipo de uso e cobertura da terra, o modelo requer uma estimativa da 

quantidade média de carbono em pelo menos um dos quatro pools fundamentais. 

De acordo com Sharp et al. (2020), o estoque de carbono (Cm, i, j) para um dado pixel 

da grade (i, j) com o tipo de uso e cobertura da terra (m) é calculado conforme a equação 3: 

Cm, i, j = A × (AGBm,  i, j + BGBm, i, j + SOMm, i, j + DOMm, i, j) (equação 3) 
Onde: 
A é a área real de cada pixel (tamanho 30 m) da grade 
AGBm, i, j above ground biomass / carbono acima do solo (Mg C ha − 1) para cada pixel da 
grade (i, j) com tipo de uso e cobertura da terra (m). 
BGBm, i, j below ground biomass / carbono abaixo do solo (Mg C ha − 1) para cada pixel da 
grade (i, j) com tipo de uso e cobertura da terra (m). 
SOM m, i, j soil organic matter / carbono no solo (Mg C ha − 1) para cada pixel da grade (i, j) 
com tipo de uso e cobertura da terra (m). 
DOMm, i, j dead organic matter / carbono na matéria morta (Mg C ha − 1) para cada pixel da 
grade (i, j) com tipo de uso e cobertura da terra (m).  
 

Assim, para o cálculo do armazenamento de carbono, que é a soma dos valores de cada 

reservatório (Carbon pools), são dados de entrada o uso e cobertura da terra e uma tabela 

contendo, para cada classe de uso e cobertura da terra, valores de carbono armazenados em cada 

um dos quatro compartimentos fundamentais de cada classe. Se a informação em uma fonte de 
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carbono não está disponível, as fontes podem ser estimadas com base em outras fontes, ou 

omitidas, deixando todos os valores iguais a zero (SHARP et al., 2020). 

Os dados de carbono necessários para executar o modelo foram obtidos por meio de 

pesquisa bibliográfica. Buscando aumentar a confiabilidade da pesquisa e dos resultados, 

priorizaram-se valores regionais e locais com características topográficas e edafoclimáticas 

semelhantes à área de estudo. Na área da MMP, Ditt et al. (2010) e Pavani et al. (2018) 

utilizaram o módulo Carbon do InVEST em Nazaré Paulista e Litoral Norte de São Paulo, 

respectivamente, sendo selecionados os valores indicados no estudo de Pavani et al. (2018) 

(Tabela 4), por ter sido realizado em área contida na MMP. No entanto, os valores utilizados 

são indicativos, considerando as classes abrangentes de uso e cobertura da terra definidas e a 

escala regional do trabalho. Valores diferenciados de biomassas de carbono devem ser adotados 

em trabalhos em escala de detalhe ou caso se necessite de valores mais rígidos. 

Tabela 4 – Valores de carbono (Mg/ha) associados a cada classe de uso e cobertura da terra para 
entrada no modelo InVEST 3.9.0. 

Classe de uso e 
cobertura da 

terra 

Potencial de estoque de carbono (Mg/ha) 
Biomassa 

acima do solo 
(AGB - above 

ground 

biomass) 

Biomassa 
abaixo do solo 

(BGB below 

ground biomass) 

Matéria 
orgânica do solo 

(SOM soil 

organic matter) 

Matéria orgânica 
morta 

(DOM dead 

organic matter) 

Total 

Floresta Natural 126,72  28,28  281 21,77 457,77 
Floresta Plantada 6,70 1,70 3,70 34,00 46,1 
Pastagem 8,7 0  0 0 8,7 
Agricultura 5,0 0 0 0 5,0 
Água/Urbano 0 0 0 0 0 

Fonte: Pavani et al. (2018) 

 

3.2.1.3 Provisão de Habitat  

A análise serviço “Provisão de Habitat” foi feita a partir do módulo “Habitat Quality” 

do InVEST 3.9.0 (SHARP et al., 2020). Esse módulo permite examinar as características 

espaço-temporais do habitat e estimar a extensão da sua degradação, por meio de mapas 

baseados nas classes de uso e cobertura da terra; e informações de ameaças, que são os tipos de 

usos que causam fragmentação do habitat, efeitos de borda e degradação no habitat vizinho.  

De acordo com esse modelo, a cada tipo de habitat, representado pelas classes de uso e 

cobertura da terra, deve ser atribuída uma pontuação relativa de adequação que varia de 0 a 1, 

onde 1 indica os melhores ambientes. O modelo considera, também, a sensibilidade dos tipos 

de habitats a várias ameaças, pois nem todos os habitats são afetados por todas as ameaças da 

mesma maneira. A origem de cada ameaça é mapeada em um raster em que o valor da grade, 

normalizado entre 0 e 1, indica a intensidade da ameaça dentro do pixel.  
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Os impactos das ameaças no habitat em um pixel da grade são mediados por três fatores: 

(1) a distância entre o pixel e a fonte da ameaça; (2) o peso relativo de cada ameaça (wr), ou 

seja, importância de uma ameaça em comparação com as outras; e (3) a sensibilidade relativa 

de cada tipo de habitat à ameaça (Sjr).  

Em geral, o impacto de uma ameaça no habitat diminui à medida que a distância da 

fonte de degradação aumenta, de modo que os pixels mais próximos das ameaças sofrerão 

impactos maiores. Como algumas ameaças podem ser mais prejudiciais ao habitat do que 

outras, Wr indica a capacidade de destruição relativa (0–1) de uma fonte de degradação para 

todos os habitats. O modelo também assume que quanto mais sensível for um tipo de habitat a 

uma ameaça (maior Sjr), mais degradado será o tipo de habitat pela ameaça (SHARP et al., 

2020). Assim, conforme descrito em Sharp et al. (2020), o nível de ameaça total do habitat é 

expresso conforme a equação 4. 

𝐷𝑥𝑗 = ∑ ( 𝑤𝑟∑ 𝑤𝑟) 𝑟𝑦 β𝑥 S𝑗𝑟 𝑖𝑟𝑥𝑦 (equação 4) 

Onde: 

Dxj representa o nível de ameaça do pixel da grade (x) da classe de uso e cobertura da terra (j);  

wr representa a destrutividade relativa de cada ameaça (variando de 0 a 1) para os habitats;  

ry representa a intensidade de ameaça do pixel; 

βx representa o nível de acessibilidade do pixel da grade; 

Sjr representa a sensibilidade da classe de uso e cobertura da terra (j) a cada ameaça; 

irxy representa a distância entre o habitat e a fonte de ameaça. Suas funções de redução de 

distância linear e exponencial podem ser expressas como equação 5 e equação 6, 

respectivamente (SHARP et al., 2020):  

𝑖𝑟𝑥 = 1 − 𝑑𝑥𝑦𝑑𝑟𝑚𝑎𝑥 (equação 5) 

𝑖𝑟𝑥 = 𝑒𝑥𝑝 (−2,99 𝑑𝑟𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑥𝑦) (equação 6) 

Onde dxy representa a distância linear entre x e y, e drmax representa a distância máxima efetiva 

que r pode alcançar.  

A soma do nível de ameaça total (Dxj) é usada junto com a adequação do habitat para 

calcular uma pontuação de qualidade do habitat (Qxj), onde Hj indica a adequação do habitat 

de cada tipo de uso e cobertura da terra; z e k são parâmetros de escala (equação 7). Foram 
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usados os valores indicados no guia do usuário do InVEST 3.9.0 (SHARP et al., 2020) (z = 2.5 

e k = 0.05), os quais devem ser os mesmos para todos os cenários elaborados. 

𝑄𝑥𝑦 = 𝐻𝑗 (1 − ( 𝐷𝑥𝑗𝑧𝐷𝑥𝑗𝑧 +𝑘𝑧)) (equação 7) 

Os parâmetros de peso de impacto relativo de cada ameaça, sua distância efetiva 

máxima e função de redução da distância estão apresentados na Tabela 5. Deve-se ressaltar 

que houve uma tentativa de consulta a especialistas na forma de um questionário online, de 

forma a obter informações mais próximas da realidade da região (XU et al., 2019). No entanto, 

não houve respostas em número significativo (menos de 10 % de taxa de retorno) e, por esse 

motivo, os dados foram determinados a partir de consulta bibliográfica (BERTA ANESEYEE 

et al., 2020; DUARTE; RIBEIRO; PAGLIA, 2016; GONG et al., 2019; POLASKY et al., 2011; 

ZHU et al., 2020) e refinados após testes realizados com os resultados encontrados. 

  

Tabela 5 – Principais parâmetros usados no modelo de Habitat Quality do InVEST 3.9.0. 

Uso e cobertura da 
terra 

Habitat 
score  

Sensibilidade relativa de cada tipo de habitat a cada ameaça 

Agricultura Urbano 
Rodovias 

pavimentadas 
Rodovias sem 
pavimentação 

Floresta natural 1 0,8 1 0,7 0,7 
Floresta plantada 0,8 0,4 0,4 0,7 0,8 

Pastagem 0,5 0,8 0,2 0,2 0,4 
Agricultura 0,4 0,8 0,4 0,5 0,6 

Urbano 0 0 0 0 0 
Água 1,0  0,7 0,9 0,7 0,4 

Ameaças 

Distância 
máxima 

5 10 3 2 

Peso 0,7 1 0,6 0,5 
Tipo de 

decaimento 
exponencial  exponencial linear linear 

Fonte: Valores definidos com base em: Berta Aneseyee et al. (2020); Duarte, Ribeiro e Paglia (2016); Gong et 
al. (2019); Polasky et al. (2011); Zhu et al. (2020). 

 

A Floresta natural e a Água foram os tipos de habitats considerados mais aptos do 

desenvolvimento das espécies terrestres e aquáticas e, por isso, foi atribuído o maior valor. As 

rodovias (pavimentadas e sem pavimentação), áreas urbanas e áreas agrícolas foram 

considerados como as fontes de ameaça da qualidade do habitat (Figura 13), pois envolvem 

processos de desmatamento e por representarem fontes de poluição (pontual e difusa).  

O shapefile de rodovias (formato linhas) foi obtido do OpenStreetMap®, que 

disponibiliza dados abertos, sob a licença Open Data Commons Open Database License pela 

Fundação OpenStreetMap.  
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O shapefile das áreas urbanas e agrícolas (formato polígono) foi extraído dos dados de 

uso e cobertura da terra previamente descritos, quais sejam: Mapbiomas (anos 1985 e 2015) e 

projetados para 2030 e 2050 (MACHADO; FREITAS, 2021). 

 

Figura 13 – Fontes de ameaças: atividades agrícolas, áreas urbanas e rodovias 
(pavimentadas e sem pavimentação). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

É importante destacar que como esse modelo considera que a paisagem de interesse é 

tipicamente aninhada dentro de uma paisagem maior, as ameaças de habitat imediatamente fora 

do limite da área de estudo são cortadas e ignoradas. Consequentemente, a intensidade da 

ameaça será sempre menor nas bordas de uma determinada paisagem. Para evitar esse 

problema, o modelo foi aplicado para uma extensão espacial além dos limites da MMP (buffer 

de 10 km), sendo os resultados extraídos posteriormente apenas para a paisagem de interesse, 

por meio da ferramenta “Extract by mask” do ArcGIS 10.7.1 (ESRI, 2019). 

3.2.1.4 Regulação hídrica 

O Modelo Seasonal Water Yield (SWY) do InVEST 3.9.0 (SHARP et al., 2020) foi 

usado para avaliar o potencial de regulação hídrica. Esse modelo calcula tanto a contribuição 

das parcelas de terra para a geração do escoamento de base (BF - baseflow), quanto o 

escoamento rápido (QF - quick flow). Esse módulo tem sido usado para modelar fluxos 
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sazonais, especialmente para mostrar a contribuição relativa do fluxo de base durante a estação 

seca (BENRA et al., 2021; HAMEL et al., 2020; SAHLE et al., 2019, por exemplo). A MMP 

é afetada pela monção da América do Sul, com seis meses chuvosos e seis meses secos, sendo 

a estação chuvosa de outubro a março e a estação seca de abril a setembro (MACHADO et al., 

2021), refletindo uma óbvia sazonalidade e justificando o uso desse modelo. 

O indicador selecionado para analisar esse serviço ecossistêmico foi o escoamento de 

base (BF), que representa a contribuição de um pixel para o fluxo de base, ou seja, a água que 

atinge os cursos d’água durante a estação seca. O modelo considera os valores de recarga local 

(L) calculado por uma equação de balanço hídrico simplificada, que considera a precipitação 

(P), o escoamento rápido superficial (Qf) e a evapotranspiração real (EVT) como dados de 

entrada. A descrição completa dos cálculos realizados pode ser consultada em Sharp et al., 

(2020). 

Primeiramente, o modelo calcula o fluxo rápido mensal (Qfi,m) em cada pixel, 

estimando o escoamento direto mensal com base na precipitação mensal e no número de eventos 

de chuva (nm) por período. Em seguida, o modelo divide a água disponível mensalmente entre 

recarga local e evapotranspiração. Essa divisão é afetada pela recarga ascendente e três 

parâmetros (α, β e γ) que governam a disponibilidade de água subterrânea para 

evapotranspiração. Na sequência, o modelo estima a recarga local (L) em um pixel, que 

representa a contribuição potencial para o fluxo de base, agregada em uma escala de tempo 

anual. 

Finalmente, o índice de vazão de base (B) é estimado, representando a contribuição real 

de um pixel para a vazão de base (ou seja, a água que atinge os cursos d’água). Se a recarga 

local for negativa, então o pixel não contribuiu para o fluxo de base e B é definido como zero. 

Se o pixel contribuiu para a recarga das águas subterrâneas, ou seja, se L for maior que zero, 

então B é uma função da quantidade de fluxo que sai do pixel e da contribuição relativa para a 

recarga desse pixel, que é calculada recursivamente (começando do pixel adjacente ao fluxo).  

A escolha dos dados de entrada foi feita após avaliação de diversas fontes de dados, 

tendo sido selecionados aqueles com melhor escala disponíveis para a ampla área de estudo. 

Deve-se ressaltar que não foram realizadas análises de sensibilidade específicas para cada um 

dos parâmetros, onde poderiam ser observadas diferenças quantitativas com a mudança dos 

parâmetros, conforme observado por Yin et al. (2020), Scordo et al. (2018), Anjinho et al. 

(2022).  

Os dados climatológicos de precipitação média mensal e evapotranspiração de 

referência (ET0) foram obtidos do WorldClim 2.1, como sugerido por Sharp et al. (2020). Nesse 
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estudo, os dados climáticos mensais foram interpolados espacialmente para 23 regiões globais 

em uma resolução espacial de aproximadamente 1 km2, agregadas em um intervalo temporal 

alvo de 1970-2000, usando dados entre 9.000 e 60 000 estações meteorológicas. Foram 

adotados splines de placa fina com covariáveis incluindo elevação, distância da costa e três 

covariáveis derivadas de satélite (temperatura máxima e mínima da superfície terrestre, bem 

como cobertura de nuvens, obtidas com a plataforma de satélite MODIS). O produto final foi 

resultado do modelo de melhor desempenho para cada região e variável (FICK; HIJMANS, 

2017).  

Nota-se que os maiores valores de precipitação (Figura 14) coincidem com as regiões 

de maior altitude, com destaque às Serras do Mar e da Mantiqueira, principalmente no período 

chuvoso (novembro a março).  

 

Figura 14 – Precipitação média mensal. 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Fick e Hijmans (2017). 

 
A evapotranspiração de referência (E𝑇0), é a energia fornecida pelo sol (e 

ocasionalmente vento) para vaporizar a água e varia com a elevação, latitude, umidade e 

inclinação e aspecto. Os valores de evapotranspiração foram mais altos nas porções norte e 

litorânea da MMP, conforme mostra a Figura 15. 
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 Figura 15 – Evapotranspiração média mensal. 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Fick e Hijmans (2017). 

 

O número médio de eventos de chuva mensal, relacionado ao indicador de escoamento 

rápido (QF), foi obtido a partir do banco de dados pluviométricos disponibilizado pelo DAEE 

(2022). O valor médio para toda a MMP em cada mês foi calculado a partir da média do número 

de dias com chuva > 0,1 mm em cada estação pluviométrica (SHARP et al., 2020) e está 

apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Nº médio de eventos de chuva. 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nº médio de 
eventos de chuva 

20,0 17,8 18,2 14,6 14,3 13 12,3 12 14,4 16,6 16,3 18,3 

 Fonte: Elaboração própria, a partir de DAEE (2022).  

 

Outro dado de entrada raster são os grupos hidrológicos do solo, que são importantes 

para o cálculo da parcela da água da chuva que se torna escoamento superficial e da parcela que 

infiltra, contribuindo para o escoamento de base. Foi adotada a Classificação Hidrológica de 

Solos Brasileiros proposta por Sartori, Lombardi Neto e Genovez (2005), adaptada para a nova 

nomenclatura do atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). De 

acordo com essa classificação, são quatro grupos hidrológicos (A, B, C, D), onde A inclui solos 
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com menor potencial de escoamento (mais permeáveis) e D inclui aqueles com maior potencial 

de escoamento (menos permeáveis), conforme apresenta a Tabela 7.   

Tabela 7 – Grupos hidrológicos do solo. 

Grupo 
hidrológico 

SOLO 

A 
Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho Amarelo, Latossolo Vermelho, ambos de textura argilosa ou 

muito argilosa e com alta macroporosidade; Latossolo Amarelo e Latossolo Vermelho Amarelo, ambos de 
textura média, mas com horizonte superficial não arenoso. 

B 

Latossolo Amarelo E Latossolo Vermelho Amarelo, ambos de textura média, mas com horizonte 
superficial de textura arenosa; Latossolo Bruno; Nitosssolo Vermelho; Neossolo Quartzarênico; Argissolo 

Vermelho Ou Vermelho Amarelo De Textura Arenosa/Média, Média/Argilosa, Argilosa/Argilosa Ou 
Argilosa/Muito Argilosa Que Não Apresentam Mudança Textural Abrupta. 

C 

Argissolo pouco profundo, mas não apresentando mudança textural abrupta ou Argissolo Vermelho, 
Argissolo Vermelho Amarelo e Argissolo Amarelo, ambos profundos e apresentando mudança textural 

abrupta; Cambissolo de textura média e Cambissolo Háplico ou Húmico, mas com características físicas 
semelhantes aos Latossolos (latossólico); Espodossolo Ferrocárbico; Neossolo Flúvico. 

D 
Neossolo Litólico; Organossolo; Gleissolo; Chernossolo; Planossolo; Vertissolo; Alissolo; Luvissolo; 

Plintossolo; Solos de Mangue; Afloramentos de Rocha; Argissolo Vermelho Amarelo e Argissolo 
Amarelo, ambos pouco profundos e associados à mudança textural abrupta. 

Fonte: Sartori, Lombardi Neto e Genovez (2005). 
 

Em relação à tabela biofísica, o módulo necessita de dois parâmetros: CN (Curve 

Number) e kc (coeficiente de cultura). O CN reflete a capacidade de infiltração do solo, estando 

relacionado às características de umidade, tipo e ocupação do solo. Valores baixos indicam 

solos com alta taxa de infiltração e, consequentemente, baixo escoamento superficial e valores 

altos de CN indicam solos com baixa capacidade de infiltração e alta geração de escoamento 

superficial (DE ABREU MARQUES, 2018). Os valores mensais de kc e de CN foram obtidos 

de De Abreu Marques (2018), conforme sistematiza a Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Valores do Fator kc e CN para cada tipo de uso e cobertura da terra. 

Parâmetros Kc 
e CN 

Uso e cobertura da terra (Mapbiomas) 
Floresta 
natural 

Floresta 
plantada 

Pastagem Agricultura Urbano Água 

V
al

or
es

 d
e 

kc
 

JAN 0,9 0,9 0,4 0,75 0,3 1,0 
FEV 1,1 1,1 0,4 0,5 0,3 1,0 
MAR 1,1 1,0 0,4 0,5 0,3 1,0 
ABR 1,1 1,1 0,4 0,25 0,3 1,0 
MAI 1,1 1,0 0,4 0,25 0,3 1,0 
JUN 1,1 1,0 0,4 0,25 0,3 1,0 
JUL 1,0 0,9 0,4 0,25 0,3 1,0 
AG 1,0 0,9 0,4 0,25 0,3 1,0 
SET 1,0 0,9 0,4 0,37 0,3 1,0 
OUT 1,0 0,9 0,4 0,75 0,3 1,0 
NOV 1,0 0,9 0,4 0,75 0,3 1,0 
DEZ 0,9 0,8 0,4 0,75 0,3 1,0 

V
al

or
es

 d
e 

C
N

 

CN_A 20 61 68 48 72 100 
CN_B 40 71 79 67 82 100 
CN_C 49 78 86 77 87 100 
CN_D 52 81 89 83 89 100 

Fonte: adaptado de De Abreu Marques (2018). 
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3.2.3 Análise integrada de serviços ecossistêmicos 

A análise dos trade-offs e sinergias foi feita a partir da análise de correlação numérica 

e, também, álgebra de mapas. Para isso, o primeiro passo consistiu em normalizar os valores 

dos quatro serviços ecossistêmicos (controle de erosão, armazenamento de carbono, provisão 

de habitat e regulação hídrica) em uma escala de 0 a 1 para que os maiores valores 

correspondessem a uma maior oferta de cada serviço. Para armazenamento de carbono, 

qualidade do habitat e regulação hídrica, foi utilizado indicador positivo (quanto maior o valor, 

melhor é o serviço). Para o controle de erosão, os valores de perda de solo foram transformados 

em log porque a amplitude dos valores era muito alta (DUARTE; RIBEIRO; PAGLIA, 2016) 

e, posteriormente, a normalização foi realizada em ordem decrescente (ou seja, quanto menor 

o valor, melhor o serviço). Assim, um valor de 1 foi atribuído a valores baixos e 0 a valores 

altos. 

A correlação entre os quatro serviços ecossistêmicos em toda a área de estudo e nas 

diferentes unidades regionais foi explorada a partir do "Band Collection Statistics" do "Spatial 

Analyst Tools/Multivariate" do ArcGIS 10.7.1 (ESRI, 2019), que calcula a matriz de correlação 

entre os arquivos raster normalizados. Se o coeficiente de correlação for positivo, há sinergia 

entre os serviços ecossistêmicos, caso contrário, ocorre um trade-off entre eles. O valor 

numérico do coeficiente de correlação também indica a intensidade do trade-off/sinergia entre 

os serviços ecossistêmicos. Quanto maior o valor absoluto do coeficiente de correlação, mais 

forte é o trade-off/sinergia entre os serviços ecossistêmicos e vice-versa (LI; WANG; WANG, 

2020; ZHANG et al., 2015).  

Várias abordagens foram sugeridas para traduzir o coeficiente de correlação em 

descritores como relação “fraca”, “moderada” ou “forte” (HINKLE; WIERSMA; JURS, 2003; 

SCHOBER; BOER; SCHWARTE, 2018). Nessa pesquisa, adotou-se a seguinte escala, 

ressalvando-se que muitas outras estratificações, com diferentes pontos de corte, podem ser 

adotadas a depender do contexto da questão científica colocada: coeficientes de correlação 

abaixo de (+/-) 0,1 indicaram pouca ou nenhuma correlação; valores entre (+/-) 0,1 e (+/-) 0,39 

apontaram uma baixa correlação; entre (+/-) 0,40 e (+/-) 0,69, correlação moderada; entre (+/-) 

0,70 e (+/-) 0,90 correlação alta e acima de (+/-) 0,90 correlação muito alta/forte.  

Para avaliar espacialmente as relações entre os quatro serviços ecossistêmicos, foi 

adotada a base conceitual do método proposto por Cademus et al. (2014), a partir de Carr e 

Zwick (2008), adaptando para a identificação de hotspots/coldspots de serviços ecossistêmicos 

(EGOH et al., 2008; SCHRÖTER et al., 2017; SCHRÖTER; REMME, 2016). Uma vez que os 

níveis de provisão para os serviços ecossistêmicos estão ligados aos atributos estruturais do 
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ecossistema, este modelo de classificação pode ser usado para priorizar áreas onde um 

determinado cenário (ou seja, nível de provisão de serviços ecossistêmicos) está sendo 

alcançado no nível mais alto quando comparado a outros serviços (CADEMUS et al., 2014).  

Usando o software ArcGIS 10.7.1 (ESRI, 2019), os valores normalizados foram 

agrupados em três classes de nível de provisão para cada um dos quatro serviços ecossistêmicos, 

cujos valores foram definidos a partir do cálculo das estatísticas descritivas e avaliação de suas 

distribuições de frequências acumuladas.  

Em seguida, os valores foram codificados em 1, 2 e 3, representando níveis de provisão 

baixo, médio e alto, respectivamente, por meio da ferramenta Reclassify do ArcGIS 10.7.1 

(ESRI, 2019). Para definir os intervalos, foi aplicado o método quebras naturais (Natural 

breaks), que busca maximizar as diferenças entre as classes e minimizar a variância dentro dos 

grupos (agrupando os semelhantes) de acordo com os clusters inerentes aos dados 

(MITCHELL; MINAMI, 1999; SMITH; GOODCHILD; LONGLEY, 2018). O método se 

mostrou o mais apropriado porque os dados ocorrem em distribuições não normais e não 

uniformes e as fronteiras de delimitação das classes são demarcadas nas descontinuidades da 

distribuição de dados (CADEMUS et al., 2014).  

A análise integrada dos valores normalizados permitiu a identificação de hotspots e 

coldspots. O termo hotspot foi usado por Egoh et al. (2008), adaptando o conceito proposto por 

Norman Myers na década de 1980 para definir áreas de alta riqueza de espécies, endemismo 

e/ou ameaça. Um hotspot de serviços ecossistêmicos é uma área que fornece grandes 

proporções de um dado serviço ou um conjunto de serviços, determinado pela faixa superior de 

prestação de serviços em uma área (SCHRÖTER; REMME, 2016). Paralelamente à noção de 

hotspots, foi proposto um conceito antônimo denominado coldspots com significados diversos 

(SCHRÖTER et al., 2017) e aqui é entendido como áreas que fornecem baixos valores de 

serviços ecossistêmicos múltiplos.  

Para representar espacialmente e quantitativamente essas áreas, códigos de interação 

(CI) foram definidos a partir da combinação do nível do serviço ecossistêmico individual em 

um "bundle” de serviços ecossistêmicos, conforme equação 8 (adaptada de Cademus et al., 

2014): 

CI = (ERO × 1000) + (CARB × 100) + (HAB  × 10)+ ÁGUA (equação 8) 

Onde:  

CI é o código de interação formado por quatro dígitos; 

ERO é o valor do serviço de controle de erosão;  

CARB é o valor do serviço de armazenamento de carbono;  
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HAB é o valor do serviço de provisão de habitat; e  

ÁGUA é o valor do serviço de regulação hídrica. 

Os códigos de saída foram números entre 1111 (todos os quatro serviços apresentam 

os menores valores de fornecimento) e 3333 (todos os quatro serviços com os valores máximos 

de fornecimento). Os códigos de interação foram agrupados em duas classes para definir 

‘pontos frios’ (coldspots), ou seja, aquelas áreas com pelo menos três serviços no menor nível 

de fornecimento (CI = 1111, 1112, 1113, 1121, 1131, 1211, 2111, 3111); e os ‘pontos quentes’ 

(hotspots), que representaram as sinergias mais fortes entre os serviços; ou seja, áreas com pelo 

menos 2 serviços no maior nível de fornecimento (CI = 1133, 1333, 1313, 1323, 1331, 1332, 

1333, 2133, 2233, 2313, 2333, 2331, 2332, 2333, 3333).  

Por fim, a concordância espacial entre os hotspots e coldspots e as Unidades de 

Conservação de Proteção Integral e de Uso sustentável definidas pela Lei Federal nº 9.985/2000 

foi avaliada para analisar até que ponto os locais com maior e menor sinergias estão inseridos 

no interior dessas áreas legalmente protegidas.  

As Unidades de Conservação são estabelecidas na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. De acordo 

com o Art. 2º dessa Lei, uma Unidade de Conservação é definida como um espaço territorial 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público (federal, 

estadual ou municipal) com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial 

de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

O SNUC classificou e organizou as categorias de Unidades de Conservação em dois 

grupos: de Proteção Integral, cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; e de Uso Sustentável, cujo objetivo é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. 

3.2.4 Desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no planejamento territorial  

A partir dos resultados obtidos, do conhecimento adquirido na elaboração dos produtos 

cartográficos e da experiência empírica da pesquisadora, discute-se a implicação dos resultados 

em relação às políticas de uso da terra e planos de gestão que podem ser adotados, bem com os 

desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no planejamento territorial da MMP. Os 

desafios foram agrupados em três grandes grupos, conforme ilustra a Figura 16. 
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Figura 16 – Agrupamento dos desafios e oportunidades para incorporar os serviços ecossistêmicos no 
planejamento territorial. 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Padrões espaciais e mudanças no uso e cobertura da terra 

O resultado da análise dos padrões espaciais de uso e cobertura da terra observados em 

toda a área de estudo, no período de 1985 a 2050, está apresentado na Figura 17.  

De acordo com a Figura 17, as áreas de Floresta Natural cobriam cerca de 34 % do 

território da MMP em 1985 e 2015, estando situadas principalmente nas regiões montanhosas 

da Serra do Mar, Serra da Cantareira e Serra da Mantiqueira. As projeções futuras obtidas 

reproduzem a baixa taxa de conversão nessa classe de uso e cobertura da terra, mas indica uma 

tendência de diminuição da cobertura vegetal natural, que passará a cobrir 33 % do território da 

MMP em 2030 e 32 % em 2050). A Região Metropolitana do Vale do Paraíba é aquela que 

concentra a maior porcentagem dessa classe em relação à área total da MMP e a menor 

porcentagem é verificada na Região Metropolitana de Campinas nos quatro anos analisados.  

Em relação às áreas de Agricultura e Pastagem, os dados apresentados na Figura 17 

mostram que essas classes representavam cerca de 26 % e 30 % do território em 1985 e 23 % e 

29 % em 2015, respectivamente. As projeções para 2030 e 2050 indicam uma diminuição das 

áreas de pastagem e certa estagnação das áreas de agricultura no cômputo geral da MMP, mas 

isso não ocorre de maneira homogênea nas suas diferentes unidades regionais. As áreas de 

agricultura predominam na Região Metropolitana de Piracicaba e as de pastagem na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte nos quatro anos avaliados. 

Analisando-se as áreas de Floresta Plantada, a Figura 17 indica que essa classe foi a 

que mais cresceu em todas as unidades regionais da MMP entre 1985 e 2015, passando de 

menos de 1 % para quase 5 % nesses dois anos. As tendências modeladas para 2030 e 2050 

reproduzem esse aumento, devendo chegar a quase 9 % no último ano projetado. Nos três 

primeiros anos destaca-se a Região Metropolitana de Sorocaba como aquela com a maior 

porcentagem em relação à área total da MMP. Em 2050, no cômputo geral da MMP, essa classe 

se destacará, também, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Observando-se as áreas urbanizadas, a Figura 17 mostrou um aumento dessa classe, 

passando de 7 % e 8 % da área da MMP em 1985 e 2015, respectivamente, para 11 % e 13 % 

em 2030 e 2050, respectivamente. A Região Metropolitana de São Paulo é aquela com a maior 

porcentagem dessa categoria de uso em relação à área total da MMP e a Unidade Regional de 

Bragantina foi aquela que apresentou a menor porcentagem de áreas urbanizadas. 

A Figura 18 e a Tabela 9 apresentam os dados por Unidade Regional da MMP. 
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Figura 17 – Evolução do uso e cobertura da terra na MMP de 1985 a 2050. 

 
Fonte: Elaboração própria. 



67 
 

 

Figura 18 – Gráfico das porcentagens das classes de uso e cobertura da terra na MMP e suas unidades regionais, de 1985 a 2050. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 9 – Evolução das porcentagens do uso e cobertura da terra nas unidades regionais da MMP. 

 
Siglas: RMJ – Região Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana de Campinas; RMS 
- Região Metropolitana de Sorocaba; RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; URB – Unidade Regional de Bragantina; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Fonte: Elaboração própria. 

1985 2015 2030 2050 1985 2015 2030 2050
RMJ 35,3 33,1 32,8 32,5 RMJ 21,7 19,0 15,1 11,2
RMP 11,7 12,9 12,3 11,5 RMP 54,2 53,8 60,1 61,5
RMBS 80,5 80,0 79,5 78,8 RMBS 5,5 4,4 3,2 2,3
RMC 8,2 10,2 9,8 9,3 RMC 41,0 34,8 32,5 28,7
RMS 30,2 29,2 27,9 26,3 RMS 24,5 27,7 34,4 37,1
RMSP 48,2 44,5 43,9 43,0 RMSP 18,6 15,4 11,7 8,8
URB 32,6 29,9 29,1 28,4 URB 24,9 18,6 18,6 19,1
RMVPLN 40,8 40,3 39,2 37,8 RMVPLN 19,3 10,8 10,8 11,4
MMP 34,5 33,7 32,7 31,6 MMP 26,4 23,1 24,6 24,8

RMJ 0,0 1,9 2,3 2,7 RMJ 10,9 13,1 18,9 25,9
RMP 0,1 1,6 1,8 2,0 RMP 2,7 4,3 7,1 12,7
RMBS 0,0 0,9 1,3 1,6 RMBS 9,1 11,3 12,8 14,0
RMC 0,1 1,9 2,1 2,3 RMC 12,7 16,8 23,9 34,2
RMS 2,2 9,4 11,0 12,9 RMS 2,7 3,7 5,6 8,9
RMSP 0,0 3,4 4,0 4,6 RMSP 21,7 24,1 28,7 33,2
URB 0,0 9,0 11,1 13,0 URB 2,5 3,1 4,8 7,4
RMVPLN 0,0 4,7 8,3 13,0 RMVPLN 2,6 2,9 4,1 5,5
MMP 0,5 4,9 6,1 8,7 MMP 6,7 8,1 10,7 14,4

RMJ 31,4 32,4 30,4 27,3 RMJ 0,7 0,5 0,5 0,5
RMP 29,1 26,5 17,9 11,5 RMP 2,2 0,9 0,9 0,9
RMBS 0,1 0,6 0,6 0,6 RMBS 4,7 2,8 2,7 2,7
RMC 36,7 35,6 30,9 24,7 RMC 1,4 0,8 0,8 0,8
RMS 38,5 29,4 20,5 14,3 RMS 1,8 0,6 0,6 0,6
RMSP 8,4 9,7 8,9 7,6 RMSP 3,1 2,7 2,7 2,7
URB 37,1 36,8 33,8 29,7 URB 3,0 2,5 2,5 2,5
RMVPLN 35,4 39,8 36,2 30,9 RMVPLN 1,9 1,5 1,5 1,5
MMP 29,7 28,8 23,9 19,1 MMP 2,2 1,4 1,4 1,4
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Analisando especificamente as unidades regionais, a Figura 18 e a Tabela 9 indicam 

as Regiões Metropolitanas que apresentam maior porcentagem de Floresta Natural em seus 

territórios: Baixada Santista (mais de 80 % da sua área total), Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(cerca de 41 % da sua área) e São Paulo (aproximadamente 48 % de seu território). Por outro 

lado, as unidades regionais que apresentam os menores percentuais dessa categoria em relação 

às suas áreas totais são as Regiões Metropolitanas de Campinas, Piracicaba e Sorocaba (8 %, 

12 % e 30 %, respectivamente).  

Os dados da Figura 18 e da Tabela 9 mostram, também, que deve ocorrer uma 

diminuição dessa classe em todas as unidades regionais. Essa mudança deve ocorrer 

principalmente nas áreas que não estão legalmente protegidas na forma de Unidades de 

Conservação Ambiental, as quais vêm sendo progressivamente substituídas por outros usos 

(MACHADO; FREITAS, 2021). Ainda que existam áreas legalmente protegidas, como o 

Parque Estadual da Serra do Mar, criado em 1977 e ampliado em 2010; o Parque Estadual da 

Cantareira, inaugurado em 1962; e o Parque Estadual do Jurupará, criado em 1992, que são 

instrumentos importantes para a conservação dos grandes fragmentos de floresta natural, ocorre 

um processo constante de desmatamento, muitas vezes sendo praticado em remanescentes mais 

antigos (CALABONI et al., 2020). 

Observando as áreas de Agricultura e Pastagem mostradas na Figura 18 e na Tabela 9, 

nota-se uma diminuição das áreas de pastagem e aumento das áreas de agricultura, notadamente 

nas Regiões Metropolitanas de Piracicaba e de Sorocaba. Além de ter atividades 

sucroalcooleiras consolidadas há mais de três décadas, trabalhos de Calaboni et al. (2020) e 

Molin et al. (2017) indicam que, de fato, ocorre o avanço da cana-de-açúcar e de outras culturas 

nas áreas de pastagem nessa região, que possui áreas mais planas e adequadas à mecanização.  

Por outro lado, conforme dados da Figura 18 e a Tabela 9, as projeções indicam uma 

diminuição das áreas de agricultura e pastagem nas Regiões Metropolitanas de Jundiaí, 

Campinas e São Paulo. Em Jundiaí, dados do seu PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (FIPE, 2022a) mostram que a atividade agrícola vem declinando devido, entre outros 

fatores, à falta de investimentos no setor, ao aumento das restrições por conta da criação de 

Áreas de Proteção Ambiental, à pressão imobiliária e ao envelhecimento do agricultor, sem a 

reposição desta força de trabalho. Em Campinas, os dados apresentados no seu PDUI (FIPE, 

2022b) indicam uma redução das áreas de lavoura e pastagem, citando que, além do alto preço 

da terra rural, as áreas agrícolas exploradas na região estão destinadas a culturas de baixo valor 

agregado e a pecuária se concentra em modelos de baixa demanda de capital e, 

consequentemente, baixo retorno. Na Região Metropolitana de São Paulo, o seu PDUI (FIPE, 
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2022c) menciona a tendência de perda de áreas agrícolas para áreas urbanas, áreas de recreio 

rural, represas, estradas e outras obras de infraestrutura, como a construção do Rodoanel.  

No que concerne à transição da Floresta Plantada, a Figura 18 e a Tabela 9 indicam 

que essa classe é relevante, principalmente, nas Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte e Unidade Regional de Bragantina. Silva, Batistella e Moran (2016) destacam 

que, no Vale do Paraíba, a transição de uso das terras predominante é a substituição de pastagens 

por plantações de eucalipto, influenciado pela exigência do mercado externo por certificação 

ambiental que tem incentivado o abandono ou a restauração de terras menos produtivas pela 

silvicultura. Chiodi (2019) menciona que o plantio de eucalipto está ocupando antigas pastagens 

na região do Sistema Cantareira, localizado na Unidade Regional de Bragantina, e se tornou 

uma estratégia de geração de renda para agricultores familiares dos municípios de Nazaré 

Paulista, Joanópolis e Piracaia, sendo utilizada para produção de lenha, carvão, paletes, 

caixotaria, cavacos, madeira para construção, entre outros. 

Sobre as áreas urbanizadas, os dados apresentados na Figura 18 e na Tabela 9 sinalizam 

que há uma tendência de crescimento que deve ocorrer em todas as unidades regionais da MMP, 

especialmente próximo aos grandes centros urbanos e ao longo dos vetores de crescimento 

definidos no Plano de Ação da Macrometrópole (PAM) 2013-2040 (EMPLASA, 2014), 

evidenciado pela diminuição de áreas de agricultura, pastagem e florestas nessas regiões. As 

maiores taxas de crescimento devem ocorrer nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba, 

Campinas, Jundiaí e Vale do Paraíba e Litoral Norte (MACHADO; FREITAS, 2021).  

Na Região Metropolitana de Sorocaba, o seu PDUI (FIPE, 2022d) menciona que ocorre 

um espraiamento rodoviarista da mancha urbana nas conexões entre as Regiões Metropolitanas 

de São Paulo e de Campinas, caracterizando uma forte urbanização na parte norte, com 

acelerado crescimento nos últimos anos, enquanto a parte sul abrange a região mais rural, com 

cidades de menor porte populacional e territórios de proteção ambiental. Na recente Região 

Metropolitana de Jundiaí, o principal destaque está no eixo que compreende os municípios 

conurbados de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, composto por municípios com 

grandes relações de conurbação; e no sentido noroeste, seguindo em direção a Itupeva, com 

usos residenciais e industriais que vão, gradativamente, eliminando a fragmentada zona rural 

remanescente. Em São Paulo deve-se destacar que o seu PDUI (FIPE, 2022c) indica políticas 

de adensamento em áreas ainda pouco ocupadas ou por meio da verticalização, de forma a 

concentrar a urbanização na mancha urbana já existente, que possui infraestrutura adequada, 

para evitar a expansão em áreas não urbanizadas e em áreas de proteção ambiental. 
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Os dados apresentados na Figura 17, Figura 18 e Tabela 9 corroboram, também, a 

análise realizada por Gonçalves et al. (2021a) que identificaram transições significativas de 

sistemas naturais para ambientes agrícolas ou urbanos, com municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte que suprimiram até 55 km² de floresta natural. 

O PDUI (FIPE, 2022e) dessa região metropolitana também destaca a expansão urbana sobre 

Unidades de Conservação e próxima a territórios indígenas e quilombolas nas áreas litorâneas, 

bem como em Campos do Jordão, São José dos Campos e Taubaté, onde se verifica uma pressão 

da conversão da terra urbana sobre a atividade rural e sobre áreas de interesse ambiental de 

grande relevância na região. 

Apesar de, no cômputo geral, não ter ocorrido uma variação substancial nas 

porcentagens de vegetação nativa na MMP e suas unidades regionais, é preciso observar que 

ocorre a perda de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos associados à perda de florestas 

maduras e degradação de áreas mais preservadas. Conforme destacado por Calaboni et al. 

(2020), a substituição de florestas mais antigas por outras mais jovens e, também, processos 

concomitantes e variados de perda e ganho de vegetação nativa nas diferentes unidades 

regionais da MMP podem levar à redução da oferta de serviços ecossistêmicos como erosão do 

solo, sequestro e fixação de carbono, proteção da biodiversidade e provisão de serviços 

ecossistêmicos hídricos. 

4.2 Mapeamento dos serviços ecossistêmicos e padrões de distribuição espaço-temporal  

As áreas de alta e baixa oferta de serviços ecossistêmicos individuais para os anos de 

1985, 2015, 2030 e 2050, obtidas a partir das modelagens realizadas, estão apresentadas na 

Figura 19. A Tabela 10 apresenta os valores médios de cada serviço ecossistêmico mapeado 

na MMP e suas diferentes unidades regionais, bem como as tendências de aumento ou 

diminuição no seu fornecimento. Notar que, apenas para o serviço de controle de erosão, quanto 

menor o valor do indicador (menor perda de solo), melhor o serviço ecossistêmico e, por isso, 

a linha de tendência é oposta às demais. 

 



72 
 

 

Figura 19 – Indicadores de serviços ecossistêmicos nos diferentes cenários de uso e cobertura da terra (1985, 2015, 2030 e 2050). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 10 – Valores médios dos indicadores de serviços ecossistêmicos na MMP e suas 
unidades regionais de 1985 a 2050.  
Legenda: Baixa oferta de serviços ecossistêmicos  Alta oferta de serviços ecossistêmicos 

 
Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana 
de Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ 
– Região Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A análise individual dos serviços ecossistêmicos indicou características de distribuição 

espacial distintas nas diferentes unidades regionais e na própria MMP. A Região Metropolitana 

da Baixada Santista e as porções ao sul das Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte apresentaram valores relativamente mais altos para os quatro 

indicadores avaliados. Por outro lado, as Regiões Metropolitanas de Campinas, Piracicaba, 

Jundiaí e Unidade Regional de Bragantina tiveram os menores scores no cômputo geral, 

conforme mostra a Tabela 10 e a Figura 19.  

Deve-se salientar que, no caso do Vale do Paraíba e Litoral Norte, há uma disparidade 

regional evidente entre as regiões do Vale e a área costeira. O litoral é bastante preservado pela 

presença de inúmeras áreas legalmente protegidas e ampla diversidade de ecossistemas no 

Bioma da Mata Atlântica, incluindo estuários, manguezais, restingas, rios, costões rochosos, 

praias arenosas e dezenas de ilhas (GONÇALVES, CORRÊA e TURRA, 2020), explicando a 

maior oferta de serviços ecossistêmicos identificada. 

No serviço de controle de erosão, os menores valores, ou seja, os locais com menor 

perda de solo e maior oferta desse serviço ecossistêmico, foram encontrados na Região 

Metropolitana da Baixada Santista, pela grande porcentagem de cobertura vegetal no seu 

território, e de São Paulo, pela expressiva área urbanizada, cujo coeficiente k (erodibilidade) e 

fatores C e P (práticas conservacionistas) foram definidos como zero. De fato, a cobertura 

vegetal representa uma proteção natural contra a erosão ao minimizar o impacto direto da chuva 

sobre o solo e aumentar a capacidade de infiltração e de retenção de água, por meio da 

incorporação da matéria orgânica (SILVA et al., 2004).  

Por outro lado, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e a Unidade 

Regional de Bragantina apresentaram os maiores valores de perda de solo, de acordo com os 

dados da Tabela 10 e Figura 19. Na primeira, destacam-se as áreas com características de 

relevo mais acentuado, associadas com as encostas das serras e com as feições geomorfológicas 

de mares-de-morros, que foram predominantemente sendo ocupadas por pastagens 

(INSTITUTO OIKOS, 2014). Na segunda, existem condições favoráveis à existência de 

processos erosivos, principalmente ligadas às características do solo e declividade que, aliado 

à existência de grandes áreas de pastagens, indicam áreas suscetíveis ao desenvolvimento 

desses processos. 

Em relação ao serviço de armazenamento de carbono, analisando-se os valores das 

unidades regionais mostrados na Tabela 10 e Figura 19, os mais altos também estiveram 

associados à existência de floresta natural nas diversas unidades regionais, notadamente no 

corredor de Biodiversidade da Serra do Mar e Corredor Ecológico da Mantiqueira, presentes 
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nas Regiões Metropolitanas da Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e São Paulo. 

Grande parte desses remanescentes de vegetação são protegidos pelas legislações ambientais 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei da Mata Atlântica e Código Florestal 

Brasileiro). A substituição de cobertura vegetal por usos que não possuem a mesma capacidade 

de armazenamento de carbono, reduzem os benefícios gerados pelo ecossistema, podendo 

intensificar os efeitos negativos das mudanças climáticas, por exemplo. 

No cômputo geral, a qualidade do habitat na MMP teve índices médios desse serviço 

ecossistêmico baixos (de 0,28 a 0,33 no período avaliado), com as melhores áreas distribuídas 

principalmente nas áreas naturais legalmente protegidas (vide Tabela 10 e Figura 19). As 

Regiões Metropolitanas da Baixada Santista e a do Vale do Paraíba e Litoral Norte foram as 

que apresentaram os maiores valores médios e também são aquelas onde as áreas de floresta 

natural são bastante expressivas e os fatores de ameaças indicaram menor fragmentação da 

paisagem. As Regiões Metropolitanas de Piracicaba, Jundiaí e Campinas obtiveram os menores 

índices para esse serviço, com pouca variação nos resultados. Nessas áreas de baixa oferta, os 

usos antrópicos são relativamente mais relevantes, o que influencia na qualidade do habitat. 

Com valores intermediários estão as Regiões Metropolitanas de Sorocaba e São Paulo, além da 

Unidade Regional de Bragantina. 

No serviço de regulação hídrica, como a precipitação e a evapotranspiração foram 

consideradas constantes, os resultados mostraram as áreas que mais contribuem para o 

escoamento de base e vazão dos rios no período de seca, de acordo com os tipos de uso e 

cobertura da terra. A Tabela 10 e a Figura 19 destacam as Regiões Metropolitanas da Baixada 

Santista, São Paulo e Vale do Paraíba e Litoral Norte como aquelas que apresentaram os valores 

mais altos desse serviço, muito devido aos altos valores dos indicadores climáticos e áreas com 

uso e cobertura associados a altos valores de kc e CN.  

Analisando as tendências mostradas na Tabela 10, os dados ilustram que há uma 

tendência geral de decréscimo da oferta dos serviços na MMP se as taxas de conversão 

referentes ao período de 1985 a 2015 permanecerem em 2030 e 2050, sendo uma primeira 

evidência de que a oferta dos serviços vem sendo negativamente afetada pelas mudanças no 

uso e cobertura da terra.  

Os dados apresentados na Tabela 10 mostram uma tendência de diminuição da 

capacidade de controle de erosão na MMP no período analisado, evidenciado pelo aumento da 

taxa de perda de solo. A maioria das unidades regionais acompanham a tendência de queda 

desse serviço, a exceção das Regiões Metropolitanas de Jundiaí e Baixada Santista, que 
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apresentaram leve oscilação, mas com uma taxa de variação predominantemente abaixo de 

10 %.  

Em relação ao serviço de carbono, os resultados indicados na Tabela 10 indicam que 

todas as unidades regionais apresentaram valores em queda, assim como a própria MMP, exceto 

as Regiões Metropolitanas de Campinas e Piracicaba, que tiveram pequeno aumento da classe 

de cobertura vegetal natural de 1985 a 2015.  

No que concerne ao serviço de provisão de habitat, nota-se que as Regiões 

Metropolitanas da Baixada Santista e São Paulo apresentaram leve tendência de queda de 1985 

a 2050 devido aos fatores de ameaça de origem antropogênica representados pelo aumento da 

área urbana. Por outro lado, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que 

também teve índices mais altos que as outras regiões, mostrou uma tendência de melhora desse 

indicador em relação aos valores de 1985. Nas outras Regiões Metropolitanas (Piracicaba, 

Jundiaí, Campinas, Sorocaba e Bragantina) os valores alternaram entre ligeira melhora e 

declínio (vide Tabela 10). 

No serviço regulação hídrica, todas as unidades regionais apresentaram tendência de 

queda, de acordo com os dados da Tabela 10, mas com taxa de variação pequena, da ordem de 

1 % a 2 %. Isso pode ser atribuído aos dados de entrada do modelo, que influenciam na 

distribuição espacial dos resultados. Como a precipitação e a evapotranspiração foram 

considerados constantes e são variáveis que, de acordo com outros estudos que aplicaram o 

SWY, afetam amplamente os valores do escoamento de base e na distribuição espacial dos 

resultados (WU et al., 2022), apenas a mudança no uso e cobertura da terra não influenciou 

significativamente os resultados. 

 

4.3 Interações entre os serviços ecossistêmicos 

4.3.1 Trade-offs e sinergias entre serviços ecossistêmicos  

Os trade-offs entre serviços ecossistêmicos ocorrem quando a provisão de um ou mais 

serviços aumenta à custa da diminuição de outro e as sinergias ocorrem quando se verifica uma 

melhoria mútua de dois ou mais serviços ecossistêmicos. 

Os coeficientes de correlação entre os serviços ecossistêmicos utilizados para avaliar 

essas relações estão apresentados na Figura 20 (valores médios de 1985, 2015, 2030 e 2050) e 

na Tabela 11  (todos os valores obtidos). Na Figura 20 também é possível visualizar a 

intensidade dos trade-offs/sinergias entre os serviços ecossistêmicos. Os maiores valores 
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absolutos do coeficiente de correlação indicam uma sinergia ou trade-off mais forte (LI; 

WANG; WANG, 2020; ZHANG et al., 2015). 

 

Figura 20 – Médias dos coeficientes de correlação entre os pares de serviços ecossistêmicos em toda a 
MMP e nas suas diferentes unidades regionais.  

 
Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana 
de Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ – 
Região Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 11 – Coeficientes de correlação entre os serviços ecossistêmicos em toda a MMP e nas unidades regionais. Os tons de vermelho indicam valores negativos (trade-offs) e tons de verde indicam valores positivos (sinergias). Os tons 
mais claros são aqueles valores abaixo de (+/-) 0,39 (baixa, pouca ou nenhuma correlação) e os valores mais escuros acima de (+/-) 0,40 (correlação moderada a forte), sendo os valores positivos em verde e negativos em vermelho. 
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Controle de erosão 1,00 -0,15 -0,23 -0,02 1,00 -0,15 -0,21 -0,02 1,00 -0,19 -0,18 -0,05 1,00 -0,20 -0,11 -0,09 1,00 -0,17 -0,18 -0,04 

Armazenamento de carbono   1,00 0,03 -0,62   1,00 0,03 -0,64   1,00 0,03 -0,65   1,00 0,02 -0,65   1,00 0,03 -0,64 

Provisão de habitat     1,00 -0,14     1,00 -0,14     1,00 -0,15     1,00 -0,15     1,00 -0,14 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

R
M

P
 

Controle de erosão 1,00 0,03 0,19 -0,24 1,00 0,02 0,19 -0,25 1,00 0,02 0,16 -0,25 1,00 0,01 0,15 -0,26 1,00 0,02 0,17 -0,25 

Armazenamento de carbono   1,00 0,36 -0,58   1,00 0,35 -0,62   1,00 0,35 -0,65   1,00 0,34 -0,66   1,00 0,35 -0,63 

Provisão de habitat     1,00 -0,19     1,00 -0,20     1,00 -0,24     1,00 -0,24     1,00 -0,22 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

R
M

B
S 

Controle de erosão 1,00 -0,06 -0,02 0,11 1,00 -0,09 -0,04 0,10 1,00 -0,07 -0,08 0,09 1,00 -0,09 -0,06 0,08 1,00 -0,08 -0,05 0,10 

Armazenamento de carbono   1,00 0,76 0,24   1,00 0,71 0,21   1,00 0,70 0,20   1,00 0,69 0,21   1,00 0,72 0,22 

Provisão de habitat     1,00      1,00 -0,05     1,00 -0,02     1,00 -0,03     1,00 -0,03 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

R
M

C
 

Controle de erosão 1,00 0,08 0,30 -0,21 1,00 0,07 0,30 -0,25 1,00 0,07 0,29 -0,25 1,00 0,07 0,28 -0,26 1,00 0,07 0,29 -0,24 

Armazenamento de carbono   1,00 0,23 -0,45   1,00 0,21 -0,54   1,00 0,21 -0,56   1,00 0,18 -0,56   1,00 0,21 -0,53 

Provisão de habitat     1,00 -0,28     1,00 -0,29     1,00 -0,30     1,00 -0,32     1,00 -0,30 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

R
M

S 

Controle de erosão 1,00 -0,23 -0,23 -0,20 1,00 -0,18 -0,17 -0,20 1,00 -0,15 -0,15 -0,21 1,00 -0,12 -0,12 -0,22 1,00 -0,17 -0,17 -0,21 

Armazenamento de carbono   1,00 0,65 -0,23   1,00 0,65 -0,22   1,00 0,59 -0,27   1,00 0,55 -0,27   1,00 0,61 -0,25 

Provisão de habitat     1,00 -0,06     1,00 -0,05     1,00 -0,04     1,00 -0,03     1,00 -0,04 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

R
M

SP
 Controle de erosão 1,00 -0,27 -0,01 -0,14 1,00 -0,29 -0,01 -0,14 1,00 -0,24 -0,02 -0,13 1,00 -0,22 -0,05 -0,13 1,00 -0,25 -0,02 -0,13 

Armazenamento de carbono   1,00 0,50 -0,14   1,00 0,43 -0,11   1,00 0,39 -0,12   1,00 0,37 -0,11   1,00 0,42 -0,12 

Provisão de habitat     1,00 0,15     1,00 0,15     1,00 0,13     1,00 0,14     1,00 0,14 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

R
M

V
P

L
N

 Controle de erosão 1,00 -0,39 -0,21 -0,12 1,00 -0,36 -0,21 -0,19 1,00 -0,35 -0,19 -0,22 1,00 -0,34 -0,19 -0,25 1,00 -0,36 -0,20 -0,19 

Armazenamento de carbono   1,00 0,78 -0,01   1,00 0,75 -0,01   1,00 0,73 -0,01   1,00 0,63 -0,01   1,00 0,72 -0,01 

Provisão de habitat     1,00 0,14     1,00 0,14     1,00 0,13     1,00 0,13     1,00 0,13 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

U
R

B
 

Controle de erosão 1,00 -0,23 -0,15 -0,08 1,00 -0,22 -0,15 -0,09 1,00 -0,20 -0,18 -0,09 1,00 -0,17 -0,21 -0,11 1,00 -0,20 -0,17 -0,09 

Armazenamento de carbono   1,00 0,23 -0,52   1,00 0,23 -0,46   1,00 0,22 -0,44   1,00 0,21 -0,43   1,00 0,22 -0,46 

Provisão de habitat     1,00 -0,24     1,00 -0,23     1,00 -0,23     1,00 -0,22     1,00 -0,23 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 

M
M

P
 Controle de erosão 1,00 -0,25 -0,15 -0,14 1,00 -0,23 -0,17 -0,20 1,00 -0,21 -0,21 -0,20 1,00 -0,18 -0,22 -0,21 1,00 -0,22 -0,19 -0,19 

Armazenamento de carbono   1,00 0,65 -0,05   1,00 0,56 0,00   1,00 0,52 -0,03   1,00 0,48 -0,03   1,00 0,55 -0,03 

Provisão de habitat       0,24     1,00 0,19     1,00 0,19     1,00 0,11     1,00 0,18 

Produção de água       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00 
Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana de Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ – Região Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região 
Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina. 

Fonte: Elaboração própria. 



79 
 

 

Os resultados da Figura 20 e Tabela 11  mostraram uma correlação positiva (sinergia) 

entre o armazenamento de carbono e a provisão de habitat em todas as unidades regionais e na 

MMP, apesar de valores abaixo de 0,39 terem sido obtidos nas Regiões Metropolitanas de 

Jundiaí, Campinas, Piracicaba e Unidade Regional de Bragantina. Essa relação de ganho mútuo 

também foi encontrada por Duarte, Ribeiro e Paglia (2016), em trabalho realizado na região do 

Quadrilátero Ferrífero, no Estado de Minas Gerais, devido à existência de extensos fragmentos 

florestais que não sofrem efeitos de borda e estão localizados em regiões topograficamente 

protegidas de impactos dos usos antropogênicos da terra. A relação entre armazenamento de 

carbono e habitat também foi descrita como sinérgica em escala global por Larsen, Londoño-

Murcia e Turner (2011) mas, em uma escala mais fina, os autores mencionam que regiões de 

alta biodiversidade e alto armazenamento de carbono podem apresentar uma relação de trade-

off. Gutsch et al. (2018) também encontraram fortes sinergias entre os serviços de carbono e 

habitat em diferentes estratégias de manejo, sendo parcialmente impulsionada pela relação 

positiva da proporção das árvores de folha larga com a produção líquida do ecossistema e a 

biomassa total. 

As maiores sinergias entre carbono e habitat foram verificadas na Região Metropolitana 

da Baixada Santista (0,72) e Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (0,72), 

como mostraram a Figura 20 e a Tabela 11 . De fato, essas foram as unidades regionais que 

apresentaram os maiores valores dos serviços ecossistêmicos de carbono e habitat individuais.  

Por outro lado, foi verificada uma correlação predominantemente negativa entre 

armazenamento de carbono e regulação hídrica (trade-off) em todas as unidades regionais, 

exceto na Região Metropolitana da Baixada Santista, onde os valores altos de armazenamento 

de carbono se relacionaram positivamente com os altos valores de escoamento de base (Figura 

20). No trade-off entre carbono e água, os maiores valores foram verificados nas Regiões 

Metropolitanas de Jundiaí (-0,64), Piracicaba (-0,63) e Campinas (-0,53). Nas Regiões 

Metropolitanas de São Paulo e Vale do Paraíba e Litoral Norte, assim como na própria MMP, 

os valores foram próximos de zero. Bennet, Peterson e Gordon (2009) usaram a relação entre 

esses serviços para exemplificar uma interação negativa unidirecional, pois mesmo que a 

arborização aumente o sequestro de carbono, o processo de crescimento das árvores aumenta a 

evapotranspiração, diminuindo a capacidade de aproveitamento da água. 

Para outros pares, o coeficiente de correlação encontrados foram predominantemente 

inferiores a 0,39, sendo a maioria baixos valores negativos obtidos entre controle de erosão e 

armazenamento de carbono (exceto nas Regiões Metropolitanas de Piracicaba e Campinas, com 

coeficientes positivos, mas abaixo de 0,10, indicando pouca ou nenhuma correlação), controle 



80 
 

 

de erosão e regulação hídrica (menos na Região Metropolitana da Baixada Santista, com 

coeficiente positivo, mas menor que 0,10), controle de erosão e habitat (apenas as Regiões 

Metropolitanas de Piracicaba e de Campinas com relação sinérgica, mas coeficientes menores 

que 0,39) e provisão de habitat e regulação hídrica (excluindo as Regiões Metropolitanas da 

Baixada Santista, São Paulo e Vale do Paraíba e Litoral Norte, que apresentaram coeficientes 

positivos e também abaixo de 0,39).  

Uma baixa congruência espacial entre o serviço modelado pelo SDR (controle de 

erosão) com outros serviços também foi verificada por Duarte, Ribeiro e Paglia (2016), que 

encontraram poucas áreas fornecendo taxas de retenção muito altas e muitas áreas fornecendo 

taxas médias a baixas, fato que influenciou na baixa correlação entre os serviços, mesmo após 

a conversão dos valores em escala logarítmica. 

Nos casos de trade-offs (ou seja, coeficientes de correlação negativos), se a regulação 

hídrica for selecionada como o serviço ecossistêmico alvo para conservação, por exemplo, o 

armazenamento de carbono não deve ser protegido de forma eficiente na maioria das unidades 

regionais e na MMP. Da mesma forma, se selecionarmos unicamente o armazenamento de 

carbono como serviço ecossistêmico alvo para conservação, a regulação hídrica não terá os 

melhores resultados. 

Uma outra evidência de que as mudanças no uso e cobertura da terra vem afetando a 

oferta dos serviços ecossistêmicos é a tendência de diminuição no valor de correlação positiva 

(redução das sinergias) e aumento dos valores negativos (maior intensidade de trade-offs) entre 

os serviços se os cenários modelados se efetivarem em 2030 e 2050. A Figura 21 ilustra essa 

situação. Desse modo, políticas e ações devem ser discutidas e implementadas para que seja 

possível estabelecer um cenário que seja capaz de fornecer um portfólio mais amplo de serviços 

ecossistêmicos (BOELEE et al., 2011; DE GROOT et al., 2010a). 
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Figura 21 – Evolução dos valores dos coeficientes de correlação entre os pares de serviços ecossistêmicos em toda a MMP e as suas diferentes unidades 
regionais nos quatro anos avaliados. Os tons de vermelho indicam valores negativos (trade-offs) e os tons de verde indicam valores positivos (sinergias). Os 
tons mais claros são valores abaixo de (+/-) 0,39 (baixa, pouca ou nenhuma correlação) e os valores mais escuros acima de (+/-) 0,40 (correlação moderada a 
forte), sendo os valores positivos em verde e negativos em vermelho. 

 
Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana de Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ – Região Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina. SE: Serviço ecossistêmico. UR – 
Unidade Regional. ero: SE de controle de erosão; carb: SE de armazenamento de carbono; hab: SE de provisão de habitat; água: SE de regulação hídrica. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.2 Hotspots e coldspots de serviços ecossistêmicos 

Os hotspots de serviços ecossistêmicos são definidos como regiões com alta capacidade 

de fornecimento de múltiplos serviços e as condições opostas são definidas como coldspots. 

Compará-los com as áreas legalmente protegidas pode fornecer informações importantes para 

a definição de áreas prioritárias para conservação e para o planejamento baseado em serviços 

ecossistêmicos. 

A Tabela 12 mostra a associação entre as áreas quentes e frias com as Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável, que permitem certo grau de ocupação; e de Proteção Integral, 

que existem exclusivamente para a preservação dos atributos ambientais da região. A Figura 

22 ilustra as áreas que apresentam os maiores (hotspots) e os menores valores (coldspots) de 

múltiplos serviços ecossistêmicos nos quatro anos analisados (1985, 2015, 2030 e 2050), dentro 

das Unidades de Conservação que ocorrem na MMP. 

 

Tabela 12 – Porcentagem de hotspots e coldspots em Unidades de Conservação de Proteção Integral 
e Uso Sustentável.  

Interação  
Unidade de Conservação 

UC  
1985 2015 2030 2050 Média Mediana 

Desvio 
padrão 

%
 d

e 
ár

ea
s 

de
 

h
o

ts
p
o

ts
 UC de Proteção Integral 33,65 32,93 31,67 27,54 31,45 32,3 2,7 

UC de Uso Sustentável 24,37 23,84 22,94 19,94 22,77 23,4 2,0 

Fora de UC 41,98 43,23 45,39 52,52 45,78 44,3 4,7 

Dentro de UC 58,02 56,77 54,61 47,48 54,22 55,7 4,7 

%
 d

e 
ár

ea
s 

de
 

co
ld

sp
o

ts
 UC de Proteção Integral 1,75 2,10 2,40 2,60 2,21 2,3 0,4 

UC de Uso Sustentável 11,72 14,04 16,04 17,37 14,79 15,0 2,5 

Fora de UC 86,53 83,86 81,56 80,04 83,00 82,7 2,8 

Dentro de UC 13,47 16,14 18,44 19,96 17,00 17,3 2,8 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando os dados mostrados na Tabela 12 e na Figura 22, verifica-se que, na média 

dos quatro anos, aproximadamente 54 % dos hotspots coincidiram com Unidades de 

Conservação, principalmente na porção sudeste da MMP, sendo mais de 31 % na categoria de 

Proteção Integral e quase 23 % na categoria de Uso Sustentável. Esse fato reforça que políticas 

de conservação têm o potencial de preservar e melhorar o provimento de serviços 

ecossistêmicos. Os resultados corroboram estudos realizados em outras localidades, como 

García-Nieto et al. (2013), Castro et al.(2015), Spanò et al. (2017) e Duarte, Ribeiro e Paglia 

(2016), que também encontraram hotspots de serviços ecossistêmicos inseridas em áreas 

protegidas. 
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Figura 22 – Distribuição espacial dos hotspots e coldspots de serviços ecossistêmicos na MMP e suas unidades regionais em 
1985, 2015, 2030 e 2050. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Em contrapartida, aproximadamente 17 % das áreas de coldspots incidiram em 

Unidades de Conservação, a grande maioria na categoria de Uso Sustentável, como é o caso 

das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de Campinas, Jundiaí, Cabreúva, Pedregulho e Tietê. 

As APAs de grande extensão, como a APA Paraíba do Sul, também possuem expressivas áreas 

com baixo fornecimento de serviços.  

Para analisar especificamente as porcentagens de hotspots, apresentam-se os valores 

obtidos em cada Unidade Regional, em relação à área total da MMP na Figura 23. 

 

Figura 23 – Porcentagem de hotspots por unidades regionais em 1985, 2015, 2030 e 2050. 

 
Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana de 
Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ – Região 
Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina. 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 23, os hotspots, ou seja, as áreas 

contendo pelo menos dois serviços com as pontuações mais altas, ocupavam pouco mais de 

27 % de toda a área de estudo em 1985, passando para 26 % em 2015. As tendências para 2030 

e 2050 indicam uma diminuição dessas importantes áreas, devendo alcançar cerca de 20 % em 

2030 e 18 % no cenário projetado para 2050. Nos quatro anos avaliados, elas se concentraram 

na porção sul e norte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; na Região 

Metropolitana da Baixada Santista; e sul das Regiões Metropolitanas de São Paulo e Sorocaba. 

As menores porcentagens ocorreram nas Regiões Metropolitanas de Campinas e Jundiaí.  

Em relação aos coldspots, ou seja, as áreas contendo pelo menos três ou mais serviços 

ecossistêmicos com as pontuações mais baixas, a Figura 24 mostra as porcentagens em relação 

à área total da MMP, por Unidade Regional. Observa-se que as pontuações mais baixas 

ocupavam aproximadamente 17 % de toda a área de estudo em 1985 e 2015. As tendências para 
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2030 e 2050 indicam um aumento das áreas com os menores valores dos quatro serviços 

ecossistêmicos, passando para 23 % no cenário projetado para 2050. As unidades regionais com 

as maiores porcentagens foram as Regiões Metropolitanas de Sorocaba, Piracicaba e Vale do 

Paraíba e Litoral Norte. Em contraste, as Regiões Metropolitanas da Baixada Santista e de 

Jundiaí apresentaram as menores concentrações de coldspots. 

Figura 24 – Porcentagem de coldpots por unidades regionais em 1985, 2015, 2030 e 2050. 

 
Siglas: RMSP – Região Metropolitana de São Paulo; RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista; RMC - Região Metropolitana de 
Campinas; RMVPLN - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; RMS - Região Metropolitana de Sorocaba; RMJ – Região 
Metropolitana de Jundiaí; RMP – Região Metropolitana de Piracicaba; URB – Unidade Regional de Bragantina. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando individualmente as unidades regionais, verifica-se que a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte concentrava cerca de 49 % do total de áreas 

com alto potencial para fornecimento dos quatro serviços ecossistêmicos avaliados em 1985 e 

em 2015, mas nota-se uma tendência de diminuição para cerca de 46 % nos cenários projetados 

para 2030 e 2050 conforme mostrou a Figura 23. Em relação a essa tendência de queda, Silva, 

Batistella e Moran (2016) mencionam que aproximadamente 70 % dessa região é ocupada por 

propriedades rurais e há um cenário histórico de desmatamento e expansão agrícola que ainda 

ocorre. O seu PDUI (FIPE, 2022e) destaca a necessidade de conter o espraiamento urbano e 

coibir a ocupação urbana em áreas ambientalmente frágeis e áreas de risco, devido à existência 

de núcleos dispersos que estruturam uma rede de cidades de porte intermediário, com presença 

de espaços em constante expansão. Nesse contexto, políticas e projetos de conservação, como 

o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), e outros programas de incentivo têm o potencial 

de demonstrar aos agricultores que conservar os ecossistemas para gerar bens e serviços para a 
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humanidade e melhorar a produção agrícola na mesma terra é possível e economicamente 

viável. Uma importante iniciativa nesse sentido é o Polo Agroflorestal do Vale do Paraíba 

(PADOVEZI, 2018), que visa a construção de uma cadeia produtiva associada à restauração na 

bacia do rio Paraíba. Ela é desenvolvida no âmbito do Programa Nascentes, do governo paulista, 

com a participação de várias entidades e produtores rurais, e que pode alterar a tendência de 

queda verificada. 

Conforme já destacado no item 4.2, os mais altos valores se concentram nas áreas 

litorâneas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral, que é uma região bastante 

preservada pela presença de inúmeras áreas legalmente protegidas e ampla diversidade de 

ecossistemas associadas ao Bioma da Mata Atlântica (GONÇALVES, CORRÊA e TURRA, 

2020), explicando a maior oferta de serviços ecossistêmicos identificada. 

Para a Região Metropolitana de Sorocaba, a Figura 23 mostrou que os valores de 

hotspots variaram de pouco mais de 17 % nos anos históricos para cerca de 15 % no último ano 

futuro projetado. A alta concentração de hotspots é coincidente com as Unidades de 

Conservação localizadas ao sul da região, que se articulam a um conjunto de áreas protegidas 

responsáveis pela preservação de um vasto território que abrange o Parque Estadual do 

Jurupará, o Contínuo Ecológico de Paranapiacaba, o Parque Estadual da Serra do Mar, a APA 

Itupararanga, o Parque Estadual Carlos Botelho e a Reserva Estadual do Morro Grande, 

configurando um extenso corredor voltado à manutenção da Mata Atlântica do Estado de São 

Paulo (Figura 22). Por outro lado, os dados apresentados na Figura 24 apontam que os 

coldspots também foram significativos e representaram cerca de 25 % do total nos anos 

avaliados, com leve tendência de aumento. O seu PDUI (FIPE, 2022d) destaca que as maiores 

unidades de conservação são de Uso Sustentável, que admitem certo grau de ocupação humana 

e, de fato, grande parte das áreas urbanas consolidadas estão dentro das APAs Itupararanga e 

Tietê-Jumirim. Desse modo, é importante consolidar as ações de conservação do patrimônio 

socioambiental existente e ordenar o desenvolvimento das atividades antrópicas em áreas 

importantes do ponto de vista do fornecimento de serviços ecossistêmicos. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista se destacou como aquela que apresentará 

um crescimento, ainda que baixo, da porcentagem de hotspots em relação à área total da MMP 

(Figura 23). Essa tendência positiva pode ser atribuída à existência de florestas naturais que 

são legalmente protegidas na forma de Unidades de Conservação e outras áreas especialmente 

protegidas, como ilustrou a Figura 22. Os manguezais, por exemplo, são considerados Áreas 

de Preservação Permanente de acordo com o Código Florestal Brasileiro e fornecem diversos 



87 
 

 

benefícios à população e aos ecossistemas, como proteção da linha de costa, sequestro de 

carbono, berçário para espécies, filtro biológico, entre outros (CARVALHO, 2019).  

Por outro lado, essa importante região litorânea enfrenta o grande desafio de conciliar a 

conservação desse patrimônio natural com o desenvolvimento de atividades portuárias, 

industriais, turísticas, lazer de veraneio, além dos novos segmentos econômicos associados à 

exploração do pré-sal da Bacia de Santos e ao forte crescimento da construção civil, bem como 

os reflexos advindos do crescimento urbano e demográfico, como a contaminação de 

sedimentos e águas por metais. A escassez de áreas para produção habitacional nos municípios 

pressionados por déficits crescentes se combina à expansão de assentamentos precários em 

áreas ambientalmente frágeis ou protegidas (GEO BRASILIS, 2014), e tem reflexos 

importantes na oferta dos serviços ecossistêmicos, sendo fundamental a implementação de 

políticas ambientais efetivas para manter o alto potencial de oferta verificado. 

A Região Metropolitana de São Paulo também deve apresentar um aumento das áreas 

com hotspots, passando de 12 % em 1985 para 16  % em 2050 (vide Figura 23). De fato, a 

porção sul dessa região metropolitana está protegida por Unidades de Conservação (Figura 22) 

e há, ainda, a área envoltória da maior metrópole do Estado de São Paulo, que foi declarada 

como Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV) pela UNESCO, 

em 1994. A criação desse espaço foi baseada nos vários benefícios proporcionados pelas áreas 

periurbanas da metrópole paulista, como: estabilização climática, regulação da qualidade do ar, 

absorção de gás carbônico pelas áreas florestadas da RBCV, preservação dos recursos hídricos 

e abastecimento de água da população da  metrópole; regulação de processos erosivos, produção 

de alimentos e benefícios culturais, devido à presença de monumentos históricos e ambientes 

naturais e marcos da identidade cultural da memória local (SÃO PAULO, 2020).  

Além disso, as áreas de proteção aos mananciais, estabelecidas na década de 1970 (Leis 

estaduais nº 898/1975 e 1.172/1976), também foram importantes instrumentos para manter a 

vegetação e a expansão da ocupação no norte e sul da metrópole, apesar de não ter impedido 

que grande parte dessas áreas protegidas tenha sido ocupada de forma desordenada 

(IKEMATSU, 2014; JULIO, 2014). Entre os aspectos relativos à produção do espaço urbano 

que afetam o atual quadro ambiental da maior metrópole paulista, o PDUI (FIPE, 2022c) da 

Região Metropolitana de São Paulo sublinha a ocupação informal das Áreas de Proteção aos 

Mananciais e demais áreas ambientalmente sensíveis no seu interior, manifestando-se na forma 

de assentamentos urbanos precários e loteamentos clandestinos, sem regularização fundiária, o 

que pode influenciar na concentração de hotspots nessa região. A provisão de habitação de 

interesse social, visando à recuperação e/ou requalificação das áreas ocupadas irregularmente 
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torna-se, assim, uma das ações públicas prioritárias no contexto de superação dos desequilíbrios 

socioambientais existentes nessa região. 

Conforme dados da Figura 24, a Região Metropolitana de Campinas deve apresentar 

leve aumento das porcentagens de coldspots, que representaram cerca de 14 % nos anos 

históricos e podem chegar a aproximadamente 15 % em 2030 e 2050. Ao mesmo tempo, 

baixíssimas porcentagens de hotspots foram encontradas, como mostrou a Tabela 12. Essa 

região apresentou os índices menos expressivos de Floresta Natural e as Unidades de 

Conservação que ocorrem em seu território são de pequena extensão, o que pode explicar a 

baixa porcentagem de hotspots. Os documentos do seu PDUI (FIPE, 2022b) mostram que os 

instrumentos atuais de proteção não são suficientes para garantir a preservação do conjunto de 

remanescentes de cobertura vegetal nativa, sendo necessário fortalecer a gestão das unidades 

de conservação existentes e implementar instrumentos para preservação, conservação e 

recuperação de áreas ambientais estratégicas, como as apresentadas nesse estudo. Destaca-se o 

Projeto Reconecta RMC (ICLEI; COURB, 2021), que visa desenvolver um Corredor Verde que 

integre os municípios dessa região metropolitana e pode mudar a tendência projetada, pois visa 

garantir a preservação dos remanescentes florestais, hoje fragmentados, além de prover serviços 

ecossistêmicos para toda a região.  

A Região Metropolitana de Piracicaba também se destacou pela presença de coldspots, 

que não devem variar nos quatro anos, representando cerca de 20 % da área total (Figura 24) 

e baixas porcentagens de hostpots (Figura 23). O seu PDUI (FIPE, 2022f) menciona a situação 

de precariedade na gestão das principais Unidades de Conservação (APA Corumbataí, Botucatu 

e Tejupá / Perímetro Corumbataí, APA Piracicaba Juqueri-Mirim/Área I, e Floresta Estadual 

Navarro de Andrade), devido à ausência de Planos de Manejo e/ou à inoperância dos Conselhos 

Gestores, necessários para uma gestão mais eficaz. É urgente, portanto, reforçar a gestão das 

Unidades de Conservação por meio da elaboração de seus Planos de Manejo e da 

operacionalização de seus Conselhos Gestores, bem como criar novas áreas protegidas de forma 

a aumentar o provimento de serviços ecossistêmicos nessas regiões. Destacam-se os fragmentos 

em propriedades privadas da região, como por exemplo, na Cuesta Basáltica, em São Pedro e 

Botucatu; e na Mata do Pinheirinho, entre Saltinho/Piracicaba/Rio das Pedras. 

Na Região Metropolitana de Jundiaí foram observadas baixas porcentagens de hotspots 

e coldspots, de acordo com os dados da Figura 23 e Figura 24, respectivamente. Apesar da 

relevância da Serra do Japi, as duas maiores unidades de conservação são de Uso Sustentável, 

que visam proteger atributos ambientais importantes para a garantia da qualidade de vida da 

população, mas admitem certo grau de ocupação humana, o que pode explicar o baixo 
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percentual encontrado. O seu PDUI (FIPE, 2022a) também aponta que os instrumentos atuais 

de proteção são insuficientes para garantir a proteção e a conservação do importante conjunto 

de remanescentes florestais, sendo necessária uma proposta de ordenamento territorial que 

fortaleça a gestão das unidades de conservação existentes e, eventualmente, indique a criação 

de novas áreas legalmente protegidas. 

Por fim, destaca-se a Unidade Regional de Bragantina, que deve apresentar queda na 

porcentagem das áreas de hotspots, de quase 3 % em 1985 para cerca de 2 % em 2050; e 

manutenção das áreas com coldspots, que devem representar cerca de 6 % nos quatro anos 

analisados. Essa região é praticamente coincidente com a Área de Proteção Ambiental (APA) 

Sistema Cantareira, que compõe um corredor importante de Mata Atlântica entre a Serra da 

Cantareira, o Complexo Serra do Mar/Paranapiacaba e a Serra da Mantiqueira e abriga o maior 

sistema produtor de água para abastecimento público da Região Metropolitana de São Paulo, 

que dá nome a essa APA. O Plano de manejo dessa Unidade de Conservação de Uso Sustentável 

destaca a existência de vetores de degradação da floresta natural para a implantação de 

atividades econômicas, manejo inadequado do solo para fins agrícolas ou silviculturais, 

especulação imobiliária e grande número de acessos que estimulam o adensamento urbano e a 

mineração (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2020).  

Dib et al. (2020), em estudo sobre os serviços ecossistêmicos nessa APA, identificaram 

as tendências do sistema econômico em curso e o crescimento da população humana como os 

principais fatores indiretos que afetam a quantidade e a qualidade da água em grande escala, 

bem como a manutenção da biodiversidade. De acordo com os autores, a conversão da 

vegetação nativa para outros usos, como urbano, agrícola ou silvipastoril, influencia tanto a 

abundância de espécies, como os serviços que deles emergem em todas as dimensões, sendo 

fundamental a adoção de políticas públicas ambientais para reverter esse cenário. 

A concordância parcial entre áreas de alta sinergia entre os serviços ecossistêmicos 

avaliados e as áreas naturais protegidas leva a várias considerações. Em primeiro lugar, permite 

validar a atual configuração espacial das Unidades de Conservação de Proteção Integral como 

apenas parcialmente capazes de garantir uma elevada oferta de serviços ecossistêmicos. Além 

disso, os resultados demonstram o importante papel do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, porque são consideradas áreas não apenas com o único propósito de proteger a 

biodiversidade mas, também, para a prestação de serviços de regulação relevantes, como a 

regulação hídrica, o armazenamento de carbono e o controle de erosão. Neste sentido, torna-se 

estratégico integrar estas evidências na implementação de planos de ordenamento territorial 
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voltados às ações de conservação e melhoria do funcionamento dos ecossistemas que, por sua 

vez, trazem uma variedade de benefícios para a sociedade e a economia.  

Independente da categoria, as áreas protegidas que são suficientemente financiadas e 

dotadas de recursos humanos para sua gestão são ferramentas eficazes para conservar a 

biodiversidade em ambientes terrestres e marinhos (COAD et al., 2019). No entanto, as 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável são, muitas vezes, de difícil controle, haja vista 

a sua extensão territorial e pouca capacidade de fiscalização do uso e ocupação do solo. De 

acordo com Coad et al. (2019), a maioria das áreas protegidas não cumpre satisfatoriamente a 

sua efetividade de proteção. Cabral e Silva (2021), por exemplo, encontraram um insuficiente 

desempenho da APA da Serra de Baturité, no Cerará, no cumprimento dos seus objetivos de 

manejo e prestação de serviços ecossistêmicos. 

De acordo com Spanò et al. (2017), apesar de vários estudos mostrarem uma correlação 

positiva entre os hotspots e as áreas protegidas, muitos locais com alto fornecimento de serviços 

ecossistêmicos estão situados fora de áreas formalmente regulamentadas e gerenciadas, 

permanecendo vulneráveis às pressões humanas, como ocorre na MMP. Essas áreas são 

também importantes para projetos de financiamento voltados à potencialização da provisão de 

serviços ecossistêmicos. 

A identificação desses hotspots de serviços ecossistêmicos ajuda a evidenciar e dar a 

real dimensão da importância destes ambientes naturais, por meio de um olhar sistêmico e 

holístico, que destaca a natureza nas suas múltiplas e complexas interrelações e que entende a 

paisagem como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas (CAPRA, 

2006). O conhecimento deste potencial de oferta de serviços se constitui, portanto, em um 

importante instrumento de gestão ambiental e fornece mais argumentos em favor da 

conservação ou, também, para a criação de novas áreas protegidas. 

As regiões com concentração de coldspots e poucos hotspots ocorreram em áreas com 

transição de usos naturais para usos antrópicos, sendo fundamental a conservação e a 

recuperação dos remanescentes florestais, com a restauração das matas ciliares e corredores 

ecológicos, bem como a interligação dos fragmentos remanescentes na paisagem.  

As áreas de alto desempenho e aquelas adjacentes a elas são prioritárias para a 

conservação, pois a perda ou degradação desses locais pode causar o declínio dos serviços. Nas 

áreas de dominância de um serviço apenas, intervenções de restauração podem aumentar a 

oferta de múltiplos serviços ecossistêmicos. Ainda que não seja possível alcançar altos valores 

de todos os serviços ecossistêmicos, soluções de gestão sustentável são capazes de aumentar a 

oferta de serviços ecossistêmicos e melhorar seu desempenho geral (SPANÒ et al., 2017) 
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Assim, os resultados das tendências de crescimento e queda nos serviços ecossistêmicos 

avaliados e das áreas com maior ou menor concentração desses serviços são um subsídio 

importante para o planejamento e a gestão territorial. Os achados nessa pesquisa podem 

contribuir para as estratégias e as ações já em curso no Estado de São Paulo, como os programas 

de restauração (Programa Nascentes, Programa Refloresta SP, Programa Polo Agroflorestal do 

Vale do Paraíba, Projeto Conexão Mata Atlântica), o Zoneamento Ecológico-Econômico, e o 

ICMS Ambiental.  

Deve-se ressaltar, finalmente, que a correta implementação de políticas públicas 

ambientais pode desempenhar um papel importante na regulação de fatores diretos e indiretos 

de mudança e ajudar a conservar o sistema, por meio de sua influência na manutenção da 

cobertura vegetal nativa e, consequentemente, na provisão dos serviços ecossistêmicos 

associados (DIB et al., 2020). Além dos programas de restauração supracitados, outras 

iniciativas importantes são os programas de Pagamento por Serviços Ambientais municipais e 

regionais, a identificação de áreas prioritárias para projetos de conservação e recuperação 

ambiental, bem como as ações previstas nos Planos Municipais de Mata Atlântica, Planos de 

Bacia Hidrográfica, Planos de Ação Climática, entre outros. Elas envolvem diversas esferas 

governamentais e atores sociais e são importantes indícios da construção e implementação de 

uma agenda voltada ao enfrentamento dos enormes desafios do mundo contemporâneo, tais 

como as incertezas climáticas e as mudanças nos ecossistemas. Caso tenham sucesso em sua 

implementação, poderão alterar os rumos apontados nesse trabalho.  

 

4.4 Desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no planejamento territorial da 

MMP 

Este estudo revelou a variação espaço-temporal de quatro serviços ecossistêmicos, bem 

como os locais de maior e menor potencial de oferta desses serviços na MMP e suas unidades 

regionais. Fica evidente que a MMP tem seus serviços ecossistêmicos ameaçados e necessita 

de atenção para evitar um maior comprometimento desse provisionamento, que pode gerar 

impactos negativos, não somente ambientais, mas econômicos, à saúde e ao bem-estar humano.  

O mapeamento realizado para avaliar os serviços ecossistêmicos individuais e 

agrupados, suas relações e os hotspots de fornecimento de múltiplos serviços mostrou-se uma 

importante ferramenta prática para identificar áreas com oportunidades para conservação e 

recuperação a longo prazo para diferentes objetivos (ex: foco nas sinergias ou na maximização 
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de determinado serviço individualmente), as quais podem ser adotadas nas políticas públicas 

de âmbito federal, estadual, regional ou local.  

Nesse item, alguns desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no planejamento 

territorial são delineados, considerando a abordagem adotada neste estudo, e algumas 

perspectivas e sugestões para a estruturação e desenvolvimento de futuras investigações são 

indicadas. Os desafios foram divididos em três grandes grupos: avaliação dos serviços 

ecossistêmicos em diferentes cenários; modelagem ambiental dos serviços ecossistêmicos; e 

governança multinível. 

4.4.1 Avaliação dos serviços ecossistêmicos em diferentes cenários 

Inicialmente, deve-se destacar que diversos serviços ecossistêmicos são fornecidos em 

uma área tão extensa e heterogênea quanto é a MMP. Quanto maior o número de serviços 

prioritários, mais complexa é a realidade a ser analisada e maiores são as exigências de tempo 

e recursos na avaliação posterior, podendo gerar resultados que não sejam concretos nem 

específicos (KOSMUS; RENNER; ULLRICH, 2012). 

Nesse contexto, este estudo concentrou-se em quatro serviços de suporte e regulação, 

não considerando outros serviços, como os culturais, os quais são igualmente importantes. 

Outros estudos podem ser desenvolvidos para abordar uma gama mais ampla de serviços 

ecossistêmicos e aprofundar o entendimento de bundles de serviços em múltiplas escalas e 

diferentes cenários.  

Temas emergentes são os serviços ecossistêmicos urbanos (BOLUND; 

HUNHAMMAR, 1999), os culturais (HERNÁNDEZ-MORCILLO; PLIENINGER; BIELING, 

2013) e aqueles relacionados ao nexo água-energia-alimentos (GIATTI et al., 2016). 

Os serviços ecossistêmicos em áreas urbanas, por exemplo, não foram quantificados 

devido à resolução espacial dos conjuntos de dados de entrada e à complexidade, fragmentação 

e heterogeneidade das paisagens em áreas altamente urbanizadas na MMP. Assim, a abordagem 

regional do estudo resultou em menores valores de serviços ecossistêmicos em áreas 

urbanizadas. No entanto, sabe-se que diversos serviços ecossistêmicos são também gerados 

localmente em ambiente urbano e têm um impacto substancial na qualidade de vida, devendo 

ser abordados no planejamento territorial. Dados de uso e cobertura da terra ou de uso e 

ocupação do solo de alta resolução podem ser usados para quantificar serviços ecossistêmicos 

dentro de áreas urbanas, especialmente aqueles serviços associados a espaços verdes urbanos 

(árvores nas ruas; gramados/parques; florestas urbanas) e corpos d'água (zonas úmidas; 

lagos/reservatórios; e córregos) (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999). 
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Os serviços culturais são os benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas, por meio do enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, 

recreação e experiências estéticas (MEA, 2005). Entre os indicadores que podem ser utilizados 

para avaliar esses serviços estão os espirituais e religiosos; a recreação e o ecoturismo; estética; 

inspiração; senso de lugar; patrimônio cultural; e educacional. No entanto, a sua avaliação ainda 

permanece arbitrária e é amplamente limitada a serviços comercializáveis, como o turismo. 

Dificuldades consistem em padronizar definições e medidas têm desafiado a contabilidade de 

serviços culturais nos processos de tomada de decisão (HERNÁNDEZ-MORCILLO; 

PLIENINGER; BIELING, 2013).  

O conceito nexo água, energia e alimentos se trata de uma nova perspectiva pautada na 

eficiência sistêmica de elementos essenciais ao desenvolvimento humano, os quais são providos 

a partir de cadeias interdependentes complexas onde há constantes trade-offs não lineares, com 

foco no desenvolvimento sustentável, visando a inclusão social e a redução de desigualdades. 

Entretanto, há sérios desafios quanto à obtenção de dados e informações necessárias para se 

compreender as cadeias de recursos intrínsecas aos objetos de estudo sob as dimensões espacial 

e temporal. Nesse enfoque, as possibilidades de identificação do nexo na MMP podem permitir 

o fomento a ações sinergéticas que, por exemplo, possam simultaneamente otimizar o uso dos 

escassos recursos hídricos ao passo em que também se vislumbre eficiência energética e a 

produção de alimentos de forma mais sustentável (GIATTI et al., 2016). 

No que concerne aos cenários elaborados, uma vez que o foco da pesquisa estava na 

mudança de longo prazo das características biofísicas e serviços potenciais de um ecossistema, 

avaliou-se apenas o domínio de oferta dos serviços ecossistêmicos no cenário tendencial ou 

“business as usual”, que assume que as condições atuais/históricas permanecem as mesmas no 

futuro (BUGMANN et al., 2017; HASEGAWA; OKABE; TAKI, 2018). 

A avaliação da demanda, ou seja, das necessidades sociais de bens e serviços, também 

é importante no planejamento da paisagem e na definição de estratégias de gestão ambiental, 

pois quando a oferta de serviços ecossistêmicos é alterada, as demandas das sociedades 

humanas por esses serviços podem não ser mais atendidas plenamente. Como exemplo, a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que se destacou pela alta oferta de 

serviços ecossistêmicos, mas com tendência de queda pelas mudanças no uso e cobertura da 

terra, apresenta o terceiro maior contingente populacional da MMP, como mostrou a Tabela 1. 

Encontrar um nível aceitável e equitativo entre oferta e demanda de serviços ecossistêmicos é 

um passo importante para a sustentabilidade (BURKHARD et al., 2012). 
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Além disso, cenários normativos, ex-ante, ou seja, que testam várias opções de 

implementação de determinada política pública antes de sua execução, ou ex-post, que 

comparam a trajetória observada de uma política implementada no passado com metas futuras 

(IPBES, 2016), também podem ser simulados para avaliar como políticas conservacionistas 

alteram as tendências modeladas e identificadas nesse estudo. Conforme mencionado 

anteriormente, há diversas políticas públicas e ações voltadas a ações de restauração que podem 

modificar as tendências identificadas no presente trabalho. A adoção de medidas que diminuam 

a vulnerabilidade das pessoas e aumente a resiliência dos ecossistemas, no âmbito da 

abordagem de Adaptação Baseada em Ecossistemas (AeB), por exemplo, pode diminuir trade-

offs e favorecer o aumento do fornecimento de serviços ecossistêmicos na MMP, hipótese que 

pode ser testada em trabalhos futuros.  

Pramova et al. (2012) mencionam que a AbE com áreas florestadas pode reduzir a 

vulnerabilidade social aos riscos climáticos e aumentar a oferta de serviços ecossistêmicos, pois 

florestas e árvores fornecem bens para comunidades locais que enfrentam ameaças climáticas, 

ajudam na regulação da água e do microclima nas cidades e bacias hidrográficas e protegem o 

solo para uma produção mais resiliente e as áreas costeiras de ameaças relacionadas ao clima. 

Brink et al. (2016) destacam que a aplicação de ações relacionadas à adaptação às mudanças 

climáticas em ecossistemas urbanos é um campo emergente com enorme potencial, mas com 

desafios igualmente grandes pela frente. 

Outro aspecto relevante na elaboração de cenários é a inclusão da sociedade e das várias 

partes interessadas nas análises de tendências futuras para avaliar com precisão as relações 

ambientais e sociais para políticas e tomadas de decisão. Uma abordagem mais participativa 

("valor para quem?" e "valor a partir de quando?") aumenta a credibilidade, a relevância e a 

legitimidade do processo, fornece insumos para ferramentas de avaliação, apoia a interpretação 

dos resultados iniciais, cria um entendimento mútuo do problema e de como usar os resultados 

para subsidiar as decisões (DUNFORD et al., 2018; RUCKELSHAUS et al., 2015). No entanto, 

a inclusão da visão dos diferentes atores sociais em modelagens também não é trivial, dado que 

os valores não são estáticos e variam dependendo de quais grupos atribuem valor aos serviços 

ecossistêmicos em resposta a mudanças ambientais, socioeconômicas ou fatores políticos.   

É relevante notar, ainda, a importância da validação dos achados da pesquisa pelos 

diferentes stakeholders, que são fundamentais para compreender efetivamente as questões 

presentes e os desafios locais e regionais mais relevantes (PETRONI; SIQUEIRA-GAY; 

GALLARDO, 2022). A metodologia e, consequentemente, os resultados gerados nessa 
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pesquisa podem ser refinados e validados pela introdução de conhecimentos locais e outras 

perspectivas de atores importantes da região. 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs), por exemplo, são espaços que reúnem atores 

com elevado nível de conhecimento técnico e científico. Apesar de haver uma representação 

assimétrica entre os interesses dos governos e do setor privado, de um lado, e dos interesses da 

sociedade geral, de outro, o CBH é um fórum que pode ser utilizado para a construção coletiva 

de diagnósticos e prognósticos, pois para que qualquer tipo de proposta e ações sejam melhor 

conhecidos e respeitados, é fundamental estabelecer uma estratégia proativa de comunicação e 

colaboração com a sociedade civil e os próprios cidadãos, tanto para aumentar a base 

informacional, quanto por motivos de legitimidade democrática (FREY et al., 2019). 

4.4.2 Modelagem ambiental dos serviços ecossistêmicos 

As dificuldades para a modelagem ambiental e análise espaço-temporal, como o pré-

processamento de dados, a qualidade e a escala dos dados de entrada, também são desafios 

relevantes para o uso dessa abordagem no planejamento territorial. A dinâmica entre serviços 

ecossistêmicos em diferentes trajetórias, impulsionada por fatores biofísicos e decisões de 

gestão, também são relevantes em análises na escala macrometropolitana. As incertezas 

associadas à modelagem ambiental, bem como a impossibilidade de contemplar todas as 

dimensões, interações, variações e fatores envolvidos nas diferentes unidades regionais ao 

longo do tempo e espaço nas simulações (CAVENDER-BARES et al., 2015; DENG; LI; 

GIBSON, 2016), também fazem parte do rol de obstáculos para a modelagem de serviços 

ecossistêmicos na MMP. 

Sobre o uso do InVEST, deve-se salientar que ele apresenta uma série de vantagens, 

pois poucos dados são necessários, requerendo menos tempo para analisar uma grande 

diversidade de cenários. Apesar de serem aproximações da realidade, é uma ferramenta 

adequada e transparente para fornecer uma avaliação básica dos serviços ecossistêmicos em 

uma escala regional para apoiar o desenvolvimento de políticas dos tomadores de decisão, tendo 

sido utilizado de forma extensiva para avaliar o impacto da mudança do uso da terra nos níveis 

de serviços ecossistêmicos (IKEMATSU et al., 2022).  

Contudo, uma importante limitação desse software está relacionada à calibração do 

modelo, que é dependente da existência de dados observados, os quais nem sempre estão 

disponíveis; e à inexistência de valores de referência na literatura. Desta forma, a análise de 

sensibilidade é necessária para a identificação dos parâmetros mais sensíveis no modelo e para 

a estimativa de incertezas nas projeções, necessárias para os tomadores de decisão (HAMEL; 
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BRYANT, 2017). Devido à escassez de dados e aos recursos limitados disponíveis para este 

estudo, nenhuma calibração do modelo foi executada e, por isso, os valores absolutos devem 

ser interpretados com cuidado. 

Ressalta-se, também, que uma configuração de parâmetros consideravelmente 

simplificada foi usada neste estudo, por exemplo, apenas seis categorias de cobertura da terra 

foram adotadas, e alguns parâmetros de entrada nos módulos do InVEST (por exemplo, a 

precipitação e evapotranspiração) foram definidos como constantes nos cenários passado e 

futuro, o que inevitavelmente limita a precisão da estimativa.  

No caso do módulo Sediment Delivery Ratio (SDR), há a sua dependência em relação à 

Equação Universal de Perda do Solo, que é amplamente utilizada, mas é limitada em termos de 

representação da totalidade dos processos erosivos, pois reflete apenas processos de erosão 

superficial. O modelo também não calcula a deposição de sedimentos ao longo dos canais da 

rede de drenagem, ou seja, todo o sedimento que chega a um canal de drenagem vai ser 

considerado como chegando ao exutório da bacia. Desse modo, as estimativas dos serviços 

ecossistêmicos relacionados ao controle de erosão na MMP, por meio da aplicação do software 

InVEST e seu módulo SDR, devem ser utilizadas com bastante precaução, pois ele fornece 

estimativas anuais, não permitindo uma análise da variação sazonal e de eventos extremos. 

Neste estudo, a vantagem da aplicação do SDR está na indicação dos locais com maior potencial 

de perda de solo, além de possibilitar estimativas e projeções em diferentes cenários.  

Sobre o modelo Carbon, do InVEST, o estoque médio de carbono não varia dentro de 

uma classe de uso e cobertura da terra, assumindo uma mudança linear dos valores ao longo do 

tempo. Os valores de armazenamento (pools de carbono) utilizados foram indicados por um 

estudo realizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, pela inexistência 

de outras fontes de informação. Caso estejam disponíveis valores locais, a diferença entre as 

biomassas de carbono pode estar super ou subestimada. Os valores de estoque de carbono 

devem, preferencialmente, ser obtidos a partir de medições realizadas diretamente no campo, 

as quais deveriam ser associadas a todas as possíveis estratificações de uso e cobertura da terra. 

No entanto, não se dispõe de dados específicos de carbono para essas distintas classes e não há, 

em geral, disponibilidade de dados para o uso do modelo em escala de detalhe no Brasil, sendo 

as áreas da Amazônia, Caatinga e Cerrado as mais estudadas (CARDOSO et al., 2012).  

Já o módulo Habitat Quality do InVEST permitiu explorar a variação temporal e 

espacial da qualidade do habitat e ajudou a aprofundar o entendimento do habitat na MMP com 

base na literatura existente. No entanto, a definição dos parâmetros de entrada do modelo requer 
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um estudo mais aprofundado para a definição dos valores da distância de influência máxima, 

do peso da fonte de ameaça e da sensibilidade do habitat, que têm certa subjetividade e afetam 

a avaliação da qualidade do habitat. Uma análise feita por meio de consulta ampliada a um rol 

diverso de especialistas poderia ser aplicada para obter valores mais adequados à realidade da 

MMP com base na perspectiva das diversas partes interessadas (XU et al., 2019). 

O módulo Seasonal Water Yield (SWY) permitiu ter valores que representam o 

escoamento de base (base flow) e escoamento rápido (quick flow), sendo apropriado para 

regiões como a MMP, que possuem diferenças sazonais relacionadas ao balanço hídrico. 

Contudo, existem questões associadas às suposições sobre as quais o modelo funciona, como 

os valores de Kc, α, β e CN (curve number) e, também, às forçantes climáticas. O uso dos 

mesmos parâmetros em toda a MMP pode não ser ideal, sendo importante desenvolver 

pesquisas sobre os parâmetros do modelo e realizar a comparação dos valores modelados com 

os observados em situações reais. Outro ponto de destaque é que as estimativas de precipitação 

e evapotranspiração permanecem como a principal fonte de incerteza nos modelos hidrológicos, 

sendo fundamental incluir insumos climáticos mais precisos e variáveis localmente 

significativas na interface de entrada padrão, o que poderia aumentar o desempenho e a 

confiabilidade do modelo para formuladores de políticas e partes interessadas locais (BENRA 

et al., 2021; HAMEL et al., 2020). Além disso, inserir as projeções de alterações nos padrões 

de chuva e evapotranspiração também é importante para estimar o quão distante está a MMP 

da almejada situação de resiliência frente às mudanças climáticas. 

Por fim, como o uso e cobertura da terra foi o principal vetor de mudança nos serviços 

ecossistêmicos nas modelagens realizadas, esse estudo revelou os padrões espaciais regionais 

e suas interações nas diferentes unidades regionais da MMP. O principal dado disponível em 

escala macrometropolitana para o modelo InVEST foi o uso e cobertura da terra elaborado pelo 

Projeto Mapbiomas, por meio do Google Earth Engine (GEE), uma plataforma de 

processamento baseada em nuvem, que permite análises de dados ambientais em escala 

planetária e macro-regionais de uma maneira rápida e otimizada (GORELICK et al., 2017). 

Esses dados são de fácil acessibilidade e boa precisão e têm sido usados em muitos campos de 

pesquisa, como nos trabalhos de Fiorini et al. (2020), Cruz et al. (2022) e Petroni et al. (2022).  

Mais pesquisas podem ser conduzidas para investigar as relações entre os vários 

serviços ecossistêmicos em uma escala mais fina do que as unidades regionais. Caso existam 

informações mais detalhadas, resultados mais precisos localmente podem ser obtidos. Ao 

mesmo tempo, a validação da pesquisa com dados de campo pode ser feita para melhorar a 

precisão da avaliação aqui realizada e subsidiar outros tipos de estudos que adotem uma 
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abordagem monetária, por exemplo, não contemplada nesse estudo devido ao caráter regional 

da análise. A atribuição de valores aos processos avaliados tem função educativa (TURNER; 

ADGER; BROUWER, 1998) e facilita processos de tomada de decisões (PAVANI et al., 2020), 

pois auxilia na melhor compreensão e difusão da importância das funções ecológicas associadas 

à conservação da biodiversidade na gestão e planejamento territorial. 

Finalmente, como as modelagens ambientais aqui realizadas necessitam de certo 

conhecimento acerca dos procedimentos e operações realizadas em SIG e geoprocessamento, a 

replicabilidade do método fica condicionada ao entendimento mínimo desses processos. 

Sabendo que nem todas as prefeituras, por exemplo, dispõem de corpo técnico capacitado para 

esse tipo de análise, parcerias com universidades e institutos de pesquisas são fundamentais 

para que o planejamento possa ser alicerçado na abordagem proposta neste trabalho. 

4.4.3 Governança multinível 

Cabe ressaltar, finalmente, o papel das diferentes instituições formais que operam nos 

níveis federal, estadual, regional e local para a tomada de decisões e definição de políticas no 

âmbito macrometropolitano, que se destaca como um dos principais desafios para o 

planejamento baseado em ecossistemas. 

O conceito de governança multinível assume configurações diversas, conforme os 

contextos históricos, políticos e territoriais específicos (RAMOS et al., 2020) e pressupõe uma 

articulação entre atores para tomada de decisão, formulação de políticas, leis e programas, 

estabelecimento de acordos e implementação dos mesmos (COLLAÇO; LAZARO, 2021). 

A governança multinível é necessária à MMP devido à sua conformação territorial, ou 

seja, a interação entre instituições é ponto importante para que qualquer ação proposta seja 

passível de realização nesse território amplo e complexo. A abordagem multinível tem sido 

considerada adequada para lidar com a natureza multidimensional de questões ambientais 

prementes, como a questão dos serviços ecossistêmicos, pois esses problemas se manifestam 

em vários níveis, do local ao global, e precisam ser abordados de acordo (GONÇALVES et al., 

2021b).  

A governança multinível é muitas vezes desafiadora, dado o ambiente institucional 

complexo em que é implementada e a necessidade de coordenar vários atores em níveis 

distintos. No Brasil, a descentralização administrativa estabelecida pela Constituição de 1988 

resultou em um planejamento muito mais local do que regional, devido à municipalização que 

garantiu maior autonomia política aos municípios e que ainda predomina sobre os interesses 

que ultrapassam os limites administrativos (TAVARES, 2018).  
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A efetividade de uma governança em nível macrometropolitano depende de diversos 

fatores, desde um arranjo institucional que permita incluir os principais stakeholders (governos 

e agências municipais, estaduais e federais, setor privado e sociedade civil organizada) até às 

oportunidades para que estes diferentes atores possam expressar seus pontos de vista e 

influenciar, de fato, o processo colaborativo para soluções aos interesses e objetivos comuns. 

Outro fator importante são as competências atribuídas às instituições de governança para 

conceber e implementar políticas públicas relevantes para a região (SANTANA-CHAVES et 

al., 2021). 

Não obstante alguns avanços nesse sentido, como a promulgação do Estatuto da 

Metrópole (Lei Federal nº13.089/2015), desde 2019 não existe mais uma instituição oficial 

responsável pelos assuntos metropolitanos no Estado de São Paulo. Após a extinção da 

Emplasa, o papel das agências metropolitanas, cada qual vinculada a uma região metropolitana 

do Estado, ganha relevância, pois elas são responsáveis pela condução dos PDUIs e pela 

implementação das ações técnicas que caracterizam o quadro regional paulista 

(GARRAMONA, 2021).  

Deve-se destacar, ainda, que a metropolização é um processo que não respeita os limites 

que por vezes são definidos para facilitar o acesso a investimentos que são exclusivos a 

territórios metropolitanos. Assim, para superar a falta de gestão articulada na MMP, é preciso 

uma abordagem inovadora que contemple a articulação, integração e cooperação entre os vários 

agentes envolvidos. A governança necessária deve incluir a redução de conflitos, harmonização 

de interesses e integração de políticas que apontem para uma gestão baseada em ecossistemas 

(GONÇALVES et al., 2021b). bem como para uma governança integrada, policêntrica e 

participativa (JACOBI et al., 2020).  

Embora existam fóruns institucionalizados que congregam representantes de diferentes 

setores sociais, como os CBHs, que mesclam competências de gestão, governança participativa 

e negociação entre representantes do Estado, Municípios e Sociedade civil organizada na 

discussão de problemas relacionados aos recursos hídricos, a sua efetividade ainda se mostra 

limitada. Entre os desafios associados à atuação plena desses colegiados deliberativos estão: a 

garantia de inclusão de demandas sociais, transparência, comunicação e igualdade entre 

diferentes atores nas tomadas de decisão (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015) que, por vezes, são 

dominadas pelas instituições municipais e, sobretudo, as estaduais (JACOBI et al., 2020).  

Ainda assim, é um modelo de gestão que permite a cooperação e a corresponsabilização 

para garantir o acesso a recursos comuns, como é a água (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015), 
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devendo avançar no tocante aos princípios adaptativos à governança hídrica, com ênfase em 

resiliência, aprendizagem social, legitimidade e participação (POLLACHI, 2021). 

Nesse contexto, ganha relevância as proposições metodológicas que levem às ações 

práticas e propostas pensadas sob uma perspectiva holística e que unam diferentes interesses 

em prol de um desenvolvimento compatível com a preservação de recursos ambientais 

fundamentais às pessoas, atividades econômicas e aos ecossistemas, como a proposta nesse 

trabalho. Os dados são também relevantes para estimular uma participação mais ativa da 

sociedade no debate dos problemas, objetivos e soluções que influenciam seus destinos, assim 

como investir em processos educativos e de comunicação da importância dos serviços 

ecossistêmicos para as lideranças e sociedade em geral, pois ilustram de forma prática a 

importância dessa temática para o bem-estar humano e dos ecossistemas. 

Para isso, é preciso uma maior conexão entre as pesquisas teóricas e as práticas 

executadas pelas diferentes instâncias de governança. Isso pode ser realizado por meio de fóruns 

de discussão temáticos e permanentes que integrem academia, poder público, terceiro setor, 

entre outros. Processos de elaboração de políticas públicas de forma participativa, também 

representam uma forma de conectar conhecimentos e instituições em prol de um planejamento 

em bases sustentáveis. 

Exemplos potenciais de usos da rota metodológica aqui proposta e dos dados gerados 

por esta pesquisa são: a elaboração ou revisão dos Planos Diretores Municipais, Plano de 

Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, Planos Municipais 

ou Regionais de Mata Atlântica, Planos de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Planos 

de Manejo de Unidades de Conservação, Planos de Bacia Hidrográficas, Zoneamento 

Ecológico-Econômico, além avaliações ambientais e climáticas, entre outros. Ainda que não 

seja possível replicar todos os passos, pode-se, ao menos, ser um ponto de partida das discussões 

técnicas que embasem os produtos necessários ao planejamento setorial e espacial, bem como 

a formulação de projetos e propostas.
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5. CONCLUSÕES 

A avaliação do potencial de oferta de quatro serviços ecossistêmicos na MMP e nas suas 

unidades regionais foi realizada, inicialmente, a partir da análise das alterações no padrão do 

uso e cobertura da terra. Verificou-se que as mudanças no uso e cobertura da terra durante 1985 

a 2050 são dominadas por transições de sistemas naturais para ambientes agrícolas ou urbanos, 

com decréscimo das classes de Floresta Natural e Pastagem; e acréscimo da Floresta Plantada 

e das Áreas Urbanizadas.  

Essas mudanças influenciaram na prestação dos serviços ecossistêmicos, cujo potencial 

foi estimado a partir de modelos espaciais para o seu mapeamento e quantificação em termos 

biofísicos. Os resultados indicaram uma tendência geral de decréscimo da oferta dos serviços 

de controle de erosão, armazenamento de carbono, provisão de habitat e regulação hídrica, que 

foi verificada em quase todas as unidades regionais da MMP no período de 1985 a 2050, não 

de forma homogênea. A Região Metropolitana da Baixada Santista e as porções ao sul das 

Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Vale do Paraíba e Litoral Norte apresentaram valores 

relativamente mais altos para os quatro indicadores avaliados, enquanto as Regiões 

Metropolitanas de Campinas, Piracicaba, Jundiaí e Unidade Regional de Bragantina tiveram os 

menores scores no cômputo geral.  

 A identificação das tendências de crescimento e queda nos serviços ecossistêmicos 

avaliados e das áreas com maior ou menor concentração desses serviços são um subsídio 

importante para o planejamento e a gestão territorial. Os resultados podem tanto contribuir para 

as estratégias já existentes, como os programas de restauração do Estado de São Paulo e 

programas de Pagamento por Serviços Ambientais municipais e regionais, quanto na definição 

de áreas prioritárias para projetos de conservação e recuperação ambiental e elaboração ou 

revisão de planos regionais em diversas unidades de planejamento (Região Metropolitana, 

Bacia Hidrográfica, Unidades de Conservação, entre outros).  

A abordagem metodológica proposta para identificar as relações de trade-offs e 

sinergias entre os serviços ecossistêmicos e as áreas de alta e baixa oferta de serviços 

ecossistêmicos individuais e agrupados no contexto macrometropolitano se baseou na análise 

de coeficientes de correlação e na identificação de áreas com hotspots/coldspots de serviços 

ecossistêmicos. A estrutura mostrou-se satisfatória para atingir os objetivos propostos e pode 

auxiliar a responder perguntas sobre os impactos potenciais das decisões políticas no futuro da 

biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos, bem como apoiar a formulação e implementação 

de ações de restauração, conservação e uso sustentável baseadas em fundamentos científicos.  
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Os dados dos coeficientes de correlação indicaram sinergias entre o serviço de 

armazenamento de carbono e a provisão de habitat em todas as unidades regionais e na MMP, 

sendo maiores nas Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e Litoral Norte e da Baixada 

Santista, que foram as unidades regionais que apresentaram os valores mais altos dos serviços 

ecossistêmicos de carbono e habitat individuais. Por outro lado, uma correlação negativa entre 

armazenamento de carbono e regulação hídrica foi identificada na maioria das unidades 

regionais e na MMP. As informações geradas podem ser úteis para mostrar aos diferentes atores 

sociais e tomadores de decisão que, nas situações de trade-off, a escolha de determinada política 

que tenha como foco exclusivamente um serviço ecossistêmico, pode não proteger de forma 

eficiente a provisão de outros serviços.  

Nas Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e Litoral Norte (principalmente a sua 

porção costeira) e da Baixada Santista também predominaram altos valores de fornecimento de 

serviços ecossistêmicos integrados (hotsposts). Essas importantes áreas prestadoras de serviços 

ecossistêmicos estão submetidas à forte pressão da expansão urbana, inclusive pela população 

carente, que tem dificuldades de acesso à moradia em regiões mais bem-dotadas de 

infraestrutura. De acordo com Denaldi e Ferrara (2018), parte significativa da população que 

habita assentamentos urbanos precários em regiões metropolitanas incide em áreas 

ambientalmente sensíveis e protegidas por lei, como as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) de cursos d’água e encostas definidas pelo Código Florestal Brasileiro - Lei Federal nº 

12.651/2012. Desse modo, são áreas que precisam, necessariamente, incorporar os serviços 

ecossistêmicos no planejamento e gestão do território. 

De modo geral, as áreas sinérgicas, que fornecem alta oferta para todos os quatro 

serviços ecossistêmicos avaliados (hotspots), foram coincidentes com Unidades de 

Conservação, principalmente na porção sudeste da MMP. Esse fato denota a importância das 

áreas legalmente protegidas nos âmbitos federal, estadual e municipal na prestação de diferentes 

serviços de provisão e regulação, além da proteção da biodiversidade. Tanto as áreas de hotspots 

de serviços ecossistêmicos individuais e agrupados, bem como as áreas que não estão 

fornecendo múltiplos serviços em sua plenitude (coldspots) indicam, ainda, áreas que devem 

ser priorizadas para reduzir o impacto negativo das atividades humanas no ecossistema e 

favorecer a proteção e conservação ecológica regional.  

Os dados reforçam a importância das áreas naturais legalmente estabelecidas para 

garantir a conservação da biodiversidade e, também, o fornecimento de múltiplos serviços 

ecossistêmicos na MMP. As informações podem ser utilizadas em políticas públicas voltadas à 
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mitigação e adaptação baseada em ecossistemas, de forma a diminuir a vulnerabilidade das 

pessoas e melhorar a oferta de serviços ecossistêmicos na MMP. 

Como desafios para incorporar os serviços ecossistêmicos no planejamento territorial 

da MMP, destacaram-se aqueles relacionados à avaliação dos serviços ecossistêmicos, 

principalmente em relação à complexidade e heterogeneidade que caracteriza a área de estudo; 

à modelagem ambiental, notadamente no que concerne à escala e qualidade dos dados de 

entrada dos modelos, as incertezas associadas à modelagem; e às complexas estruturas de 

governança que permeiam a gestão macrometropolitana e a inclusão dos diferentes stakeholders 

no processo de tomada de decisões e definição de políticas no âmbito da MMP.  

Outras pesquisas sobre o tema na área de estudo podem se concentrar: 

(i) na avaliação de outros serviços ecossistêmicos, como os urbanos, os culturais e aqueles 

relacionados ao nexo água-energia-alimentos; 

(ii) em estudos de oferta-demanda, avaliando-se não somente o potencial dos ecossistemas para 

fornecer serviços ecossistêmicos, mas também o seu uso/consumo direto ou o nível 

desejado/exigido de serviços ecossistêmicos pela sociedade; 

(iii) na estimativa do valor econômico dos serviços ecossistêmicos, pois a atribuição de valores 

monetários tem função educativa, além de facilitar processos de tomada de decisões; e 

(iv) na modelagem das mudanças nos serviços ecossistêmicos sob diferentes estratégias de 

gestão (cenários normativos, ex-ante ou ex-post), em diferentes escalas (área urbana, por 

exemplo), utilizando diferentes dados de entrada em escala de maior detalhe e/ou coletados e 

validados in loco), incluindo as tendências de mudanças climáticas e as percepções de diferentes 

atores sociais. 

Mesmo com alguns obstáculos a serem superados, este estudo fornece importantes 

subsídios para orientar o planejamento de ações em conservação e recuperação ambiental de 

forma a maximizar os benefícios ambientais relacionados aos serviços ecossistêmicos avaliados 

nessa região estratégica do Brasil. A abordagem é inovadora, pois permitiu visualizar as 

mudanças de diferentes serviços ecossistêmicos individuais ao longo do tempo e, em seguida, 

integrar os resultados para fornecer uma avaliação geral dos serviços ecossistêmicos em uma 

área tão extensa e heterogênea como é a MMP, bem como nas suas diferentes unidades 

regionais.  

A reblicabilidade da rota metodológica aqui proposta necessita de certo conhecimento 

acerca dos procedimentos e operações realizadas em SIG e geoprocessamento, sendo 

fundamental parcerias entre o poder público com universidades e institutos de pesquisas para 

que o planejamento possa ser alicerçado na abordagem proposta neste trabalho. Ainda que não 
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seja possível replicar todos os passos na elaboração ou revisão de planos e projetos no âmbito 

municipal, regional e estadual, pode-se, ao menos, ser um ponto de partida das discussões 

técnicas que embasem os produtos necessários ao planejamento setorial e espacial. 

Com isso, foram geradas informações úteis a pesquisadores, tomadores de decisão e 

sociedade civil. Aos pesquisadores interessados pelo tema, o trabalho traz uma nova perspectiva 

sobre o planejamento baseado em serviços ecossistêmicos, gerando dados inéditos e cobrindo 

lacunas de conhecimento relevantes para essa área de pesquisa. Aos gestores governamentais, 

os resultados trazem aportes e reflexões para a implementação de novas estratégias para o 

planejamento e gestão do maior aglomerado urbano do Brasil em bases sustentáveis. À 

sociedade civil, buscou-se ilustrar, de forma prática, a importância dessa temática para o bem-

estar humano e dos ecossistemas, bem como a necessidade de articulação, integração e 

cooperação entre os vários agentes e atores sociais para a efetividade de uma governança 

integrada, policêntrica e participativa, imprescindível para a efetivar ações e políticas em nível 

macrometropolitano. 
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Quadro A. Ferramentas para modelagem de trade-offs e análise de cenários de serviços ecossistêmicos. 

Abreviação Nome Entrada Resultado Escala Custo Programas Habilidades Serviço ecossistêmico 
(Categoria)  

Serviço ecossistêmico específico Conjuntos de dados Tempo 

InVEST 

Integrated 
Valuation of 
Ecosystem 
Services and 
Trade-offs 

Dados cartográficos; 
tabelas de informações 
(geralmente no 
formato.csv) 

Mapas 

Local, 
Paisagem, 
Regional, 
Nacional, 
Multiescala 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software SIG 
ArcGIS 
ArcToolBox, 
QSIG 

Habilidades SIG 
básicas - 
intermediárias 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Armazenamento e Sequestro de 
Carbono, Vulnerabilidade Costeira, 
Polinização de Culturas, Produção 
Pesqueira, Qualidade do Habitat, 
Avaliação do Risco do Habitat, 
Aquicultura de Peixes Marinhos, Ondas 
e Erosão Perto da Costa, Energia Eólica 
Offshore, Recreação, Produção de 
Energia Hidrelétrica em Reservatórios, 
Qualidade Cênica, Retenção de 
Sedimentos, Purificação de água, 
energia das ondas 

Mapa de uso/cobertura do solo; Valores de 
estoque de carbono (carbono armazenado acima 
e abaixo da biomassa, matéria orgânica morta e 
solo); Recursos que afetam a qualidade cênica 
(dados de ponto); Modelo Digital de Elevação; 
Coeficiente de refração; Dados populacionais; 
Índice de erosividade da precipitação; 
Erodibilidade do solo; Bacias hidrográficas; 
Mesa biofísica; Acúmulo de fluxo limiar; 
Parâmetros de calibração de hidrologia e textura 
do solo (padrão disponíveis); Profundidade da 
camada restritiva da raiz; Valores de 
precipitação; Teor de água disponível na planta; 
Taxas médias anuais de evapotranspiração 
potencial; Tabela de avaliação de purificação de 
água; Tabela de limite de purificação de água. 

Moderado-
alto. Análise 
simples - 1 
dia. Projeto 
detalhado de 
engajamento 
de partes 
interessadas - 
vários anos. 

ARIES 

ARtificial 
Intelligence for 
Ecosystem 
Services 

Planilhas, bancos de 
dados (por exemplo, 
Access), mapas (mapas 
globais estão 
disponíveis on-line por 
padrão) ou bancos de 
dados SIG 

Mapas, dados quantitativos 
sobre serviços ecossistêmicos 
e portfólio de ativos 
ambientais 

Local, 
Paisagem, 
Regional, 
Nacional, 
Multiescala 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Ambiente 
autônomo da 
ferramenta de 
software k.Lab. 
ARIES Explorer 
(k.Explorer) 

Habilidades 
técnicas / SIG / 
modelagem 
(treinamento 
recomendado) 

Regulação  
Provisão] 
Cultural 

Sequestro e armazenamento de carbono, 
Regulação de inundações ribeirinhas, 
Regulação de inundações costeiras, 
Regulação de nutrientes, Regulação de 
sedimentos, Abastecimento de água, 
Pesca, Polinização, Valor estético, 
Proximidade de espaço aberto, 
Recreação 

A maioria dos modelos de fluxo ARIES usa as 
distribuições espaciais das fontes de meio de 
transporte de serviços, demanda de beneficiários 
e sumidouros potenciais, especificados como 
mapas que cobrem a área em estudo. 

Alto ~130 dias 

SWAT 
Soil and Water 
Assessment Tool 

Mapas / SIG Mapas 
Bacia 
hidrográfica 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software SIG 
ArcSWAT um 
plugin para ESRI 
ArcGIS 

Esforço de 
treinamento alto 

Provisão  
Regulação 

Produção de água doce, purificação de 
água e regulação de sedimentos. 

Grupo hidrológico do solo, Profundidade 
máxima de enraizamento do perfil do solo, 
Profundidade da superfície do solo até o fundo 
da camada, Densidade do solo úmido, 
Capacidade de água disponível da camada do 
solo, Condutividade hidráulica saturada, Teor de 
carbono orgânico, Fator K de erodibilidade, Solo 
úmido albedo; Teor de fragmentos de argila, 
silte, areia e rocha 

Alto 

LUCI 
Land Utilisation 
and Capability 
Indicator 

Dados de mapas/SIG 
disponíveis em escala 
nacional 

Mapas; Dados quantitativos 
sobre serviços 
ecossistêmicos; Tabelas / 
estatísticas / relatórios 

Local, 
Paisagem, 
Regional, 
Nacional, 
Multiescala 

Protótipo 
(ainda não 
disponível) 

Software SIG 
ArcGIS 10.1 ou 
superior. 

Habilidades SIG 
básicas - 
intermediárias 

Provisão 
Regulação 

Mitigação de inundações, risco de 
erosão, Sedimentos exportados, 
qualidade da água, sequestro de 
carbono, produtividade agrícola, redes 
de habitat, habitat prioritário, 
identificação de trade-off/sinergia. 

Modelo digital de elevação (DEM) em grade, 
idealmente com resolução de 5m ou 10m, dados 
de uso/cobertura do solo, dados do solo, 
informações sobre dispersão de espécies, 
incluindo 'custos' de corte e a cobertura espacial 
de habitats de interesse para as espécies de 
interesse, DEM hidrologicamente consistente 
(gerado pela ferramenta) 

Moderado 

RIOS 

Resource 
Investment  
Optimization 
System model 

Dados socioeconômicos 
e dados de entrada 
biofísicos 

Portfólio de Investimentos, 
contendo arquivos raster e 
tabelas com os resultados. 

Bacia 
hidrográfica 
ou  
paisagem 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Modelo RIOS 
Esforço de treino 
médio a alto 

Provisão  
Regulação 
 

Controle de erosão para a qualidade da 
água potável ou manutenção do 
reservatório, retenção de nutrientes, 
mitigação de inundações, melhoria da 
recarga de águas subterrâneas, fluxo de 
base da estação seca e biodiversidade. 

Precipitação média; Profundidade da 
precipitação; evapotranspiração real anual; 
Erosividade das chuvas; Erodibilidade do solo; 
Profundidade e textura do solo; Localização e 
número de beneficiários 

Médio 

MIMES 

Multiscale 
Integrated 
Models of 
Ecosystem 
Services 

Levantamentos, SIG e 
dados de sensoriamento 
remoto 

Mapas; Dados quantitativos 
sobre serviços 
ecossistêmicos; Tabelas / 
estatísticas / relatórios 

Local, 
Regional, 
Global 

Código 
aberto, mas 
requer 
software de 
modelagem 
comercial 
Simile 

Versão 
semelhante 6.9 

Modelador de 
sistemas 
experiente 

Regulação  
Provisão  
Suporte 
Cultural 

Onze biomas ou tipos de ecossistemas: 
Oceano Aberto, Oceano Costeiro, 
Florestas, Pradarias, Pântanos, 
Lagos/Rios, Desertos, Tundra, 
Gelo/rocha, Terras de Cultivo e Urbano. 

Dados espaciais relevantes 

Alto para 
desenvolver e 
aplicar novos 
estudos de 
caso 

Co$ting 
Nature 

Co$ting Nature 

Dados espaciais globais 
(SIG, sensoriamento 
remoto) com resolução 
de 1 km quadrado ou 1 
ha são fornecidos pela 
ferramenta. Os usuários 
também podem fornecer 
seus próprios conjuntos 
de dados. 

Mapas 

Local, 
Paisagem, 
Regional, 
Nacional, 
Multiescala 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

A internet 
(funciona melhor 
no Chrome ou 
Mozilla Firefox); 
Software SIG 
para visualizar ou 
analisar mapas de 
saída (não 
essencial). 

Habilidades de 
uso da internet 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Quantidade de água, Qualidade da água, 
Provisão de água, Armazenamento e 
sequestro de carbono, Recreação, 
Biodiversidade, Prioridade de 
conservação, Ameaças e pressões 

Conjuntos de dados globais (por exemplo, para 
uso da terra e armazenamento de carbono) são 
fornecidos com a ferramenta como padrão. 
Dados locais adicionais podem ser fornecidos 
pelo usuário. 

Baixo-
moderado 

(continua) 
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Quadro A. Ferramentas para modelagem de trade-offs e análise de cenários de serviços ecossistêmicos.            (continuação) 

Abreviação Nome Entrada Resultado Escala Custo Programas Habilidades Serviço ecossistêmico 
(Categoria)  

Serviço ecossistêmico específico Conjuntos de dados Tempo 

EcoAIM 
Ecological Asset 
Information 
Management 

Incorpora as 
preferências das partes 
interessadas por meio de 
uma abordagem de 
análise de risco 
modificada 

Mapas e gráficos de troca de 
serviços ecossistêmicos 
espacialmente explícitos 

Bacia 
hidrográfica 
ou  
paisagem 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

EcoAIM™, 
software baseado 
em SIG 
programado 
como uma caixa 
de ferramentas 
dentro de uma 
estrutura ArcGIS 

Habilidades SIG 
básicas – 
intermediárias. 
Habilidades 
técnicas / SIG / 
modelagem 
(treinamento 
recomendado) 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Estética da Vista, Estética da Paisagem, 
Oportunidades Recreativas, Provisão de 
Habitat para apoiar a biodiversidade, 
Sequestro de Nitrogênio. 

Planos de uso da terra, requisitos de missão  
e visões do futuro da área de estudo extraídas da 
tarefa de formulação de problemas específicos 
do local. 

Relativamente 
baixo para 
mapeamento 
básico, maior 
para avaliação 
não monetária 

EcoMetrix EcoMetrix 

Os modelos conceituais, 
que são desenvolvidos 
como parte da análise, 
determinam as 
necessidades específicas 
de dados 

Mapas, Tabelas ou 
scorecards, Gráficos de barras 

Local 
Ferramenta 
privada 
(paga) 

Nenhum - a 
ferramenta é uma 
ferramenta 
proprietária 
fornecida pelo 
desenvolvedor. 

Nenhum – a 
ferramenta é 
executada por um 
consultor 

Regulação 
Provisão 

Carbono, água, estética, recreação, 
patrimônio cultural, biodiversidade 

Atributos físicos  
da paisagem (por exemplo, solo, estrutura 
vegetativa, regime hídrico, etc.) 

Relativamente 
baixo para 
suportar 
visitas de 
campo e 
análise de 
dados 

EcoServ-SIG EcoServ-SIG 

Conjuntos de dados SIG 
disponíveis 
gratuitamente e dados de 
Topografia - 
MasterMap. 

Mapas 
Regional, 
Paisagem, 
Local 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software SIG 
ArcGIS Desktop 
(10.2.2 em 
diante) com a 
Spatial Analyst 
Extension 
(Licença 
Avançada). 

Habilidades SIG 
básicas – 
intermediárias. 
Habilidades 
técnicas / SIG / 
modelagem 
(treinamento 
recomendado) 

Regulação 
Cultural 

Purificação do Ar, Armazenamento de 
Carbono, Clima Local, Regulação do 
Ruído, Polinização, Purificação da 
Água, Natureza Acessível, 
Conhecimento Educacional, Viagens 
Ecológicas, Paisagens multifuncionais, 
Ativos multi-infraestrutura verde. 

Limite da área de estudo, camada MasterMap 
Topography, OS VectorMap, áreas urbanas e 
dados de inventário de floresta antiga 
(fornecidos no kit de ferramentas), • tipologia de 
espaço aberto, área de caráter de paisagem 
(geralmente não recomendado), habitats do 
plano de ação de biodiversidade (ou inventário 
de habitats prioritários da Inglaterra natural) , 
Modelo Digital de Elevação, Woodland Survey 
(Escócia), Mapa de uso/cobertura do solo, Dados 
socioeconômicos pontuais, Dados do solo 

Moderado 
Min 17 dias, 
média 33 dias, 
máximo 68 
dias. 

ESR 
 Corporate 
Ecosystem 
Services Review 

Planilhas, bancos de 
dados 

Mapas, tabela, lista 
Várias 
escalas 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Não especificado Não especificado 
Regulação  
Provisão 
Cultural 

27 serviços ecossistêmicos 

A maioria dos dados é qualitativa e obtida por 
meio do engajamento das partes interessadas ou 
dados secundários. Outras fontes de dados úteis 
incluem censos, textos históricos, mapas de 
cobertura da terra, dados específicos de recursos, 
etc. 

Baixo, 
dependendo 
do 
envolvimento 
das partes 
interessadas 
no processo de 
pesquisa (6 a 
13 semanas) 

EPM 
Ecosystem 
Portfolio Model 

Dados e valores SIG 
Mapa que pode se tornar um 
“índice visual” 

Bacia 
hidrográfica 
ou  
paisagem 
(local 
específico) 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Ferramenta 
acessível na web 

Habilidades de 
uso da internet 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Modelar os impactos de usos 
alternativos da terra na economia, meio 
ambiente e qualidade de vida 

Cobertura do solo, localização de lotes e outras 
características relevantes específicas do modelo 

Alto para 
desenvolver 
novos estudos 
de caso, baixo 
para estudos 
de caso 
existentes 

ESValue ESValue 
Os dados são coletados 
por meio de pesquisas 
em reuniões públicas 

Planilha, relatório 

Bacia 
hidrográfica 
ou  
paisagem 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

Baseado em 
planilha 

Treinamento ou 
suporte pessoal  
pode estar 
disponível por 
um preço. 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Análise multicritério de 22 serviços 
ecossistêmicos 

Não especificado 
200 horas para 
aplicar e 
analisar 

ESTIMAP 
Ecosystem 
Service Mapping 
Tool 

Dados e valores SIG Mapas, Estatística Global 
Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software SIG 
ArcGIS ou open 
source (GRASS, 
QSIG, R, etc) 

A experiência 
SIG é necessária 
para manipular os 
modelos 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Recreação ao ar livre, Polinização de 
culturas, Proteção costeira e Regulação 
da qualidade do ar. 

Ordenamento do solo Dados de gestão 
florestal/zonas sossegadas, Instalações 
desportivas/campismo/pistas/pistas de ski, 
Mar/água doce, Parques públicos, 
arborização/infraestruturas urbanas, Naturalidade 
dos habitats, Número de camadas, Áreas 
protegidas/árvores protegidas/património 
geológico, Fresco praias de água/mar, 
Infraestruturas verdes e culturais, elementos 
culturais e arquitetônicos, parques, jardins, 
Infraestruturas de apoio aos serviços recreativos 
– miradouros, trilhos, sinalização, painéis 
informativos. 

O tempo e os 
recursos 
econômicos 
dependem 
estritamente 
da  
experiência 
dos 
pesquisadores 
e especialistas 
em SIG 

Solves 
Social Values for 
Ecosystem 
Services 

Mapas / SIG (respostas 
espaciais e não espaciais 
a inquéritos de valor 
público). 

Mapas 
Paisagem ou 
bacia 
hidrográfica 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software SIG  
Caixa de 
ferramentas para 
ArcGIS 

Técnicas / SIG / 
habilidades de 
modelagem 

Cultural 
Apreciação estética, recreação, 
experiência espiritual e identidade,  
turismo. 

O SolVES requer dados ambientais em formato 
raster. As respostas da comunidade aos dados da 
pesquisa devem ser coletadas e associadas aos 
dados ambientais raster. 

Rápido de 
usar assim que  
os dados são 
coletados 

Envision Envision Dados e valores SIG 

Mapas e informações 
associadas contendo 
representações espacialmente 
explícitas de atributos e 
padrões da paisagem 

Paisagem 
(local 
específico) 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software 
Envision (plug-
ins de fácil 
utilização) 

Habilidades SIG 
básicas - 
intermediárias 

  15 serviços ecossistêmicos   

Alto para 
desenvolver 
novos estudos 
de caso 

(continua) 
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Quadro A. Ferramentas para modelagem de trade-offs e análise de cenários de serviços ecossistêmicos.            (continuação) 

Abreviação Nome Entrada Resultado Escala Custo Programas Habilidades Serviço ecossistêmico 
(Categoria)  

Serviço ecossistêmico específico Conjuntos de dados Tempo 

TESSA  

Toolkit for 
Ecosystem 
Service Site-
based 
Assessment 

Dados coletados pelo 
usuário para o site que 
está sendo avaliado. 

Orientação; Dados 
quantitativos sobre serviços 
ecossistêmicos; Tabelas / 
estatísticas / relatórios 

Sítio, Local 
Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Adobe acrobat 
para ler o pdf 
interativo, mais 
184 MB de 
espaço de 
armazenamento. 

Habilidades de 
uso da internet 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Bens cultivados; bens silvestres 
colhidos; abastecimento de água; 
regulação do clima global; proteção 
contra inundações; proteção costeira; 
melhoria da qualidade da água; 
polinização; recreação baseada na 
natureza; serviços culturais. 

Mapa de habitat do local em condições atuais e 
alternativas; Outros requisitos de dados 
dependem dos serviços avaliados e dos métodos 
aplicados 

Moderado 
(20-60 dias no 
Reino Unido) 

NAIS 
Natural Assets 
Information 
System 

Camada tipo cobertura 
terrestre ou aquática e 
camada poligonal que 
sintetiza os valores dos 
serviços ecossistêmicos. 

Mapas 

Bacia 
hidrográfica 
ou  
paisagem 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

Mapeamento SIG 

Nenhum – a 
ferramenta é 
executada 
internamente por 
um consultor 

Não mencionado Não mencionado 
Banco de dados de avaliação proprietário 
emparelhado com mapeamento SIG de tipos de 
cobertura da terra para transferência de ponto 

Variável 
dependendo 
do 
envolvimento 
das partes 
interessadas 

Benefit 

Benefit Transfer 
and Use 
Estimating 
Model Toolkit 

Tabelas de planilhas 

Orientação; Dados 
quantitativos sobre serviços 
ecossistêmicos; 
Tabelas/estatísticas/relatórios; 
Avaliação econômica 

Nacional 
(específico 
do local - 
somente 
EUA) 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Planilhas 
disponíveis 
publicamente 

Habilidades de 
Excel 

Regulação,  
Cultural (Recreação) 

Pesca; Recreação Geral; Caça; 
Observação da vida selvagem 

Valores médios para espécies, tipos de habitat e 
atividades recreativas, juntamente com bancos 
de dados de valores de estudos individuais. 

Baixo 

ESII 

Ecosystem 
Services 
Identification 
and Inventory 

Informações ecológicas 
coletadas no local 

Duas métricas: uma métrica 
comum de desempenho 
percentual e uma métrica 
específica do serviço de 
desempenho absoluto em 
unidades biofísicas 

Várias 
escalas 

Não há 
custo para a 
versão um. 
Protótipo 

Aplicativo de 
campo baseado 
em iOS. Espaço 
de trabalho do 
projeto baseado 
na Web e um 
aplicativo para 
iPad para coleta 
de dados no 
campo 

Habilidades de 
uso da internet 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Estética—ruído e visual; Qualidade do 
Ar—Nitrogênio e Partículas; 
regulamentos climáticos; absorção de 
carbono; controle de erosão; 
Desperdício de massa; mitigação de 
enchentes; Qualidade da água—Azoto e 
Sedimentos; Abastecimento de Água; 
Controle de qualidade da água; Outros 
serviços ecossistêmicos serão 
adicionados no futuro. 

Os dados específicos do local são coletados em 
campo por meio de fotos e um questionário. 

Não 
especificado 

EVT 
Ecosystem 
Valuation 
Toolkit 

Dados e valores SIG 
Quantitativo, relata faixa de 
valores 

Federal, 
provincial, 
territorial,  
regional, de 
bacia 
hidrográfica 
ou municipal 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

Coleção 
abrangente 
baseada na Web 
de ferramentas e 
recursos on-line 
para avaliação 
econômica do 
capital natural 

Nenhum 

Regulação  
Provisão 
Suporte 
Cultural 

Avaliações por serviço ecossistêmico, 
tipo de habitat e localização. 

Bancos de dados de avaliação que combinam 
uma biblioteca de estudos de avaliação 
econômica com análise SIG da cobertura da 
terra, que pode ser usada para avaliação 
econômica por meio de transferência de ponto 

Considerado 
relativamente 
baixo 

EnviroAtlas EnviroAtlas 
Escolhendo entre sete 
amplas categorias de 
benefícios 

Diagrama 

Múltiplas 
resoluções 
espaciais, 
desde bacias 
hidrográficas 
até dados 
comunitários 
em escala 
fina 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Software SIG 

Pouco 
conhecimento 
técnico ou 
formação 
científica é 
necessário 

  

Ar puro, água limpa e abundante, 
mitigação de riscos naturais, 
estabilização do clima, recreação, 
cultura e estética, alimentos, materiais 
combustíveis, conservação da 
biodiversidade 

Os dados estão disponíveis por meio da 
ferramenta baseada na web. Os dados são muito 
limitados para o Alasca e o Havaí. 

Não 
especificado 

i-Tree Eco i-Tree Eco 
Dados de campo 
coletados pelo usuário 

Tabelas / estatísticas / 
relatórios 

Multiescala, 
Regional, 
Paisagem, 
Local 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Microsoft Excel, 
ArcGIS Desktop 
com Spatial 
Analyst 
Extension 
(opcional). 

Básico – 
habilidades 
intermediárias em 
SIG/Excel. 

Cultural 
Regulação 

Remoção da poluição, purificação e 
qualidade do ar, armazenamento e 
sequestro de carbono, risco de doenças 
nas árvores, escoamento evitado, efeitos 
energéticos 

O kit de ferramentas emprega dados de campo 
coletados pelo usuário. O usuário pode optar por 
adotar um 'inventário completo' (pelo qual todas 
as árvores são levantadas dentro de uma área de 
estudo), ou um 'inventário de amostra' (onde um 
número de lotes de área fixa é levantado; 
geralmente para projetos de maior escala). 

Não 
especificado 

InFOREST InFOREST     

Local, 
paisagem, 
(estado 
específico do 
local –Estao 
da Virginia) 

Ferramenta 
acessível na 
Web 

Interface online, 
ferramenta 
acessível na Web 

Habilidades de 
uso da internet 

    
Qualidade do ar, biodiversidade, sequestro de 
carbono, escoamento de nutrientes e sedimentos, 
terras abertas 

Baixo, 
acessado 
através da 
interface 
online 

NatCap 
Natural Capital 
Planning Tool  

Dados sobre o local de 
desenvolvimento 
proposto, como 
informações de uso da 
terra pré e pós-
desenvolvimento 
adicionadas pelo usuário 
em uma planilha do 
Excel. 

Orientação, Pontuação do 
impacto do serviço do 
ecossistema / Pontuação do 
impacto no desenvolvimento 

Sítio, Local 

Acesso 
aberto 
(gratuito)  
Protótipo 
(ainda não 
disponível) 

Microsoft Excel. 
Habilidades de 
Excel 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Produtos colhidos, Valores estéticos, 
Lazer, Regulação da qualidade da água, 
Regulação do risco de inundações, 
Regulação da qualidade do ar, 
Regulação do clima local, Regulação do 
clima global, Contaminação do solo, 
Biodiversidade. 

Tipo e área de uso real da terra antes do 
desenvolvimento. Tipo e área de uso da terra 
proposto após o desenvolvimento, estatísticas de 
densidade populacional, mapas de risco de 
inundação, tipo de solo, etc. 

Baixo 
(algumas 
horas a poucos 
dias) 

(continua) 
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Quadro A. Ferramentas para modelagem de trade-offs e análise de cenários de serviços ecossistêmicos.            (continuação) 

Abreviação Nome Entrada Resultado Escala Custo Programas Habilidades Serviço ecossistêmico 
(Categoria)  

Serviço ecossistêmico específico Conjuntos de dados Tempo 

SENCE 

Spatial Evidence 
for Natural 
Capital 
Evaluation 

Conjuntos de dados SIG 
(dados espaciais 
existentes). Outras 
fontes de dados, como 
observação da Terra e 
dados de sensoriamento 
remoto, podem ser 
usadas. 

Mapas, Tabelas / estatísticas / 
relatórios 

Local, 
Paisagem, 
Regional, 
Nacional, 
Multiescala 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

Nenhum - a 
ferramenta é 
executada pelos 
Sistemas de 
Ambiente 

Nenhum – a 
ferramenta é 
executada 
internamente por 
um consultor 

Regulação  
Provisão 
Suporte 
Cultural 

Gestão de cheias naturais; Gestão do 
risco de erosão; Qualidade da água 
(sedimento); Regulação do clima – 
carbono do solo; Regulação do clima – 
carbono vegetal; Regulação do clima – 
carbono marinho; Biodiversidade 
terrestre; Biodiversidade marinha; 
Polinização; Recurso madeireiro; 
Espaços recreativos, históricos, 
paisagísticos e abertos; Recursos 
pesqueiros; Provisão Alimentar 
Terrestre – Culturas; Provisão Alimentar 
Terrestre – Pecuária; Área marinha que 
fornece alimentação; 

Tipo de habitat; Solos; Geologia; Modelo Digital 
de Terreno; Informações gerenciais. 

Dias a 
semanas 

BeST  
Benefits of 
SuDS Tool 

Dados do esquema 
SuDS em uma planilha 
do Excel 

Orientação; Dados 
quantitativos sobre serviços 
ecossistêmicos; 
Tabelas/estatísticas/relatórios; 
Avaliação econômica 

Sítio, Local 
Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Microsoft Excel 
Habilidades de 
Excel 

Regulação  
Provisão 
Cultural 

Qualidade do Ar, Amenidade, 
Biodiversidade e ecologia, Temperatura 
dos edifícios, Redução e sequestro de 
carbono, Crime, Crescimento 
econômico, Educação, Facilitação do 
desenvolvimento, Inundações, Recarga 
de águas subterrâneas, Saúde, 
Bombeamento de águas residuais, 
Captação de águas pluviais, Recreação, 
Turismo, Tráfego, Tratamento de águas 
residuais, Qualidade da água. 

Dados do local (por exemplo, localização, área, 
opção de linha de base), componentes (por 
exemplo, número, tipo e tamanho das árvores; 
área de telhados verdes, valas, bacias e 
pântanos), tipo de habitat, número/tipo de casas 
e Número de pessoas afetadas por uma mudança 
no risco de inundação, valor de amenidades ou 
saúde, Avaliação qualitativa não especializada 
de impactos potenciais sobre crime, crescimento 
econômico, educação, turismo e moderação do 
tráfego, Custos de infraestrutura de 
drenagem/esgoto evitados, Volume de infiltração 
de água para recarga de águas subterrâneas, 
mudança no uso de energia devido à redução do 
bombeamento de águas residuais, número de 
propriedades que adotam a coleta de água da 
chuva e taxas de consumo doméstico de água, 
mudança no nível e tipo de recreação devido ao 
esquema, mudança no fluxo e escoamento de 
águas residuais, estado atual e projetado da 
qualidade da água . 

Não 
especificado 

EMSD 

Ecosystem 
Management 
Decision 
Support 

Dados e valores SIG Mapas, gráficos, diagramas 
Múltiplas 
escalas 
geográficas 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Microsoft Excel, 
NetWeaver, 
Extensão 
ArcView de 
Apoio à Decisão 
de Gestão 
Ecológica 
(EMDS)  
e ArcView™. 

 
Habilidades SIG 
básicas – 
intermediárias. 

Regulação  
Provisão 
Suporte 
Cultural 

Sequestro de carbono, conservação, 
design e localização de reservas 
ecológicas, sustentabilidade do 
ecossistema, manejo florestal, 
hidrologia, classificação de terras, 
avaliação da paisagem, restauração da 
paisagem, poluição, questões sociais na 
gestão de recursos naturais, impactos do 
solo, crescimento e desenvolvimento 
urbano, análise de bacias hidrográficas, 
gestão de zonas húmidas, gestão do 
habitat da vida selvagem, perigo de 
incêndios florestais. 

Os requisitos de dados dependem dos recursos 
avaliados. São necessários dados espaciais, 
formatados para ArGIS. 

Não 
especificado 

GIVT 

Green 
Infrastructure 
Valuation 
Toolkit 

Dados sobre a área do 
projeto e estatísticas da 
população local em uma 
planilha Excel. 

Tabelas/estatísticas/relatórios; 
Avaliação de custo-benefício 

Sítio, Local 
Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Microsoft Excel 
Habilidades de 
Excel 

Cultural 
Regulação  
 
 

Proteção contra o vento, Redução do 
efeito de ilha de calor urbano, 
Resfriamento por sombreamento e 
evapotranspiração, Armazenamento e 
sequestro de carbono, Interceptação, 
armazenamento e infiltração de água da 
chuva, Catalisador para coesão e 
orgulho da comunidade, Fornecimento 
de oportunidades atraentes para 
exercícios, Remoção da poluição do ar, 
Ambiente para propriedades residenciais 
e comerciais de maior valor, redução do 
absenteísmo do trabalho, atração 
turística, oferta de oportunidades de 
lazer, provisão, proteção e melhoria de 
habitats naturais, gestão da terra 

Tamanho do espaço verde, cobertura de árvores, 
telhados verdes, direitos de passagem, 
residências próximas, grupos comunitários, risco 
de inundação, designações de locais, valor da 
propriedade, empregos criados, índice de 
privação múltipla (IMD), uso atual da terra, 
contexto do projeto, propriedade da terra , Valor 
patrimonial do local 

Não 
especificado 

(continua) 
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Quadro A. Ferramentas para modelagem de trade-offs e análise de cenários de serviços ecossistêmicos.            (continuação) 

Abreviação Nome Entrada Resultado Escala Custo Programas Habilidades Serviço ecossistêmico 
(Categoria)  

Serviço ecossistêmico específico Conjuntos de dados Tempo 

LUTO 
The Australian 
Land Use Trade-
offs model  

Dados de mapas/SIG 
disponíveis em escala 
nacional 

Mapas; Dados quantitativos 
sobre serviços 
ecossistêmicos; Tabelas / 
estatísticas / relatórios 

Nacional 
(local 
específico - 
somente 
Austrália) 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

Modelo LUTO 
Modelo 
específico 

Regulação  
Provisão 
Suporte 
Cultural 
 

Biodiversidade e política de 
abastecimento e sequestro de carbono, 
produção agrícola, compensações de 
serviços ecossistêmicos, avaliação 
integrada de sustentabilidade, política de 
gestão de recursos hídricos e futuros 
para uso da terra e serviços 
ecossistêmicos. 

Incêndio, seca, clima, solo, biomassa de recursos 
hídricos, carbono, produtividade agrícola, 
biodiversidade, precipitação, escoamento 
superficial, emissões, uso da terra, dados 
econômicos, etc. 

Não 
especificado 

ORVal 
Outdoor 
Recreation 
Valuation Tool 

Todos os dados de 
entrada são fornecidos 
internamente pela 
ferramenta – o usuário 
só precisa escolher um 
espaço verde existente 
clicando no mapa ou 
especificar a cobertura 
do solo do espaço verde 
alterado ou recém-
criado. 

Mapas; Dados quantitativos 
sobre serviços 
ecossistêmicos; 
Tabelas/estatísticas/relatórios; 
Avaliação econômica 
Avaliação de custo-benefício 

Site, local, 
paisagem, 
regional 

Acesso 
aberto 
(gratuito) 

Acesso à internet. 
Habilidades de 
uso da internet 

Cultural Lazer Nenhum – todos fornecidos pela ferramenta Baixo 

PSIG 
Participatory 
SIG tool 

Informações pessoais do 
usuário, pinos 
adicionados pelo usuário 
nos mapas on-line, 
descrições de locais que 
eles valorizam e 
fotografias ou 
evidências. 

Nenhum - Informações 
fornecidas aos 
desenvolvedores de 
ferramentas 

Local, 
Paisagem, 
Regional 

Protótipo 
(ainda não 
disponível) 

Acesso à internet. 
Habilidades de 
uso da internet 

Cultural 
Recreação, história local, aprendizado, 
tranquilidade, paisagens, beleza e vida 
selvagem. 

Nenhum - apenas a opinião dos usuários. Baixo 

Viridian  Viridian  

Dados de mapas/SIG 
(originados e 
gerenciados pela 
Viridian ou fornecidos 
pelos usuários). 

Mapas; bancos de dados SIG; 
Tabelas / estatísticas / 
relatórios 

Local, 
Paisagem, 
Regional 

Ferramenta 
privada 
(paga) 

Nenhum - a 
ferramenta é uma 
ferramenta 
própria fornecida 
pelo 
desenvolvedor. 

Nenhum – a 
ferramenta é 
executada 
internamente por 
um consultor 

Regulação  
Provisão 
Suporte 
Cultural 

Controle de erosão; Redução de 
poluentes adsorventes do solo; Redução 
de poluentes solúveis em água; Redução 
da poluição do ar; Redução de ruídos 
incômodos; Redução do efeito ilha de 
calor; Mitigação de enchentes; Retenção 
de águas subterrâneas/controle de fluxo 
de base; Sequestro de carbono; 
Produção primária - usando dados 
fornecidos ou cálculos simples; 
principalmente para análise de trade-off 
com outros serviços; Polinização; 
Biodiversidade ; Lazer; 
Naturalidade/tranquilidade; Índices 
derivados de proxy para saúde e bem-
estar; 

Viridian pode usar uma variedade de conjuntos 
de dados de código aberto, comerciais ou de 
clientes. 

Baixo 

Fonte: Elaboração própria. Siglas: SIG – Sistema de Informação Geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


