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RESUMO 

BITENCOURT, A.C.D. Oferta de serviços ecossistêmicos hídricos diante da 

conversão de paisagens savânicas em campos antrópicos. 2017. 61f. Dissertação 

(Mestrado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

A perspectiva de elaborar planejamentos em áreas de floresta a partir da concepção de 

serviços ecossistêmicos, principalmente serviços hídricos, expandiu-se em muito pouco 

tempo, principalmente porque essa estratégia evidencia, claramente, como a perda desse 

sistema natural por atividades antrópicas pode causar perdas irreparáveis ao próprio 

bem-estar humano. Trabalhar planejamento ambiental sob esse enfoque exige a adoção 

de uma forte base teórica sobre serviços hídricos; um modelo que permita comparar 

paisagens em diferentes condições de uso e conservação de floresta; e clareza sobre o 

tipo de valoração empregado na identificação dos limites de perdas de floresta, de forma 

a não comprometer a oferta necessária desses serviços. Este estudo defende que no 

Cerrado do estado de São Paulo, em seus remanescentes caracterizados como sistemas 

florestados em áreas savânicas, é possível reconhecer a dependência direta entre 

quantidades de floresta, de usos humanos e de serviços hídricos em microbacias 

hidrográficas e, em meio disso, valorar a oferta desses serviços e comparar paisagens. 

Para fortalecer esse argumento foram selecionadas 10 unidades territoriais no estado de 

São Paulo com diferentes percentuais de cobertura florestal e campo antrópico. Em cada 

unidade foram obtidos dados de 13 parâmetros físico-químico-biológicos, que foram 

hierarquizados pelo algoritmo Random Forest de forma a aferir suas relações com a 

quantidade de floresta e formular índices de sete serviços ecossistêmicos hídricos. Os 

parâmetros que se mostraram mais adequados para monitoramento dos serviços hídricos 

frente aos ganhos de floresta, com grande peso hierárquico na formulação dos índices, 

foram oxigênio dissolvido, amônio e fósforo total. Os índices obtidos permitiram 

apontar que para a manutenção de 50% do potencial total dos sete serviços hídricos em 

paisagens com campos antrópicos são necessários pelo menos 20% de cobertura 

florestal, mas os melhores ganhos potenciais de serviços ocorreram a partir de 70%.  

 

Palavras-chave: serviços ecossistêmicos, serviços ecossistêmicos hídricos, planejamento 

ambiental, recursos hídricos, ecologia de paisagens 
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ABSTRACT 

BITENCOURT, A.C.D. Water-related ecosystem services supply in the face of 

conversion of savanna landscapes into anthropic grassland.  2017. 61f. Dissertação 

(Mestrado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

The prospect of elaborating environmental planning in forest areas from the ecosystem 

services concept, especially water-related ecosystem services, has expanded greatly in a 

very short time, mainly because this strategy clearly demonstrate how the loss of this 

natural system by anthropic activities can cause irreparable losses to human well-being. 

Working with environmental planning under this approach requires the adoption of a 

strong theoretical basis on water-related ecosystem services; a model that allows to 

compare landscapes under different conditions of human use and forest conservation; 

and insight about the type of valuation used to recognize forest loss thresholds that must 

not be crossed, in order to do not compromise the necessary supply of these services. 

This study argues that in São Paulo state Cerrado (brazilian savanna), in its remnants 

characterized as forest systems in savanna areas, it is possible to recognize the direct 

dependence between forest quantities, human uses and water-related ecosystem services 

in catchments and, thereby, value the supply of these services and compare landscapes. 

To strengthen this argument, 10 territorial units were selected in São Paulo state with 

different percentages of forest and anthropic grasslands. In each unit, data were obtained 

from 13 physical-chemical-biological parameters, which were hierarchized by Random 

Forest algorithm in order to assess their relationships with forest quantity and formulate 

indexes of seven water-related ecosystem services. The most adequate parameters to 

monitor water-related ecosystem services in the face of forest gains with great 

hierarchical weight in the index formulation were dissolved oxygen, ammonia and total 

phosphorus. The obtained indexes allowed indicating that for the maintenance of 50% 

of the total potential of the seven water-related ecosystem services in landscapes with 

anthropic grasslands, more than 20% of forest cover is required, but the best potential 

gains of water-related ecosystem services occurred from 70% of forest cover. 

 

Keywords: ecosystem services, water-related ecosystem services, environmental 

planning, water resources, landscape ecology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um mundo em que decisões de cunho ambiental nada mais são do 

que desdobramentos ou externalidades de deliberações político-econômicas tomadas 

como prioritárias, e a história humana ao longo do século XX é a prova disso (VEIGA, 

2013). Entretanto, civilizações antigas já eram cientes de como atividades antrópicas 

poderiam gerar interferências em sistemas naturais, ocasionando perda de bem-estar 

humano (HUXLEY, 1977; DIAMOND, 2005).  

 Paisagens e seus ecossistemas englobam processos e funções ecológicas que, 

direta ou indiretamente, são capazes de atender às necessidades humanas e aumentar seu 

conforto e satisfação (WU, 2013; DÍAZ et al., 2015). Portanto, é de interesse do próprio 

homem a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais que mantém esses 

processos para sua própria existência ao longo do tempo, considerando que a exploração 

insustentável de recursos naturais afeta diretamente o bem-estar humano (DAILY et al., 

1997; WWAP, 2016).  

A publicação da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA, 2005) demonstrou 

que o homem vem transgredido a capacidade de suporte dos recursos naturais nas mais 

diversas escalas territoriais (ROCKSTRÖM et al., 2009; STEFFEN et al., 2015), 

evidenciando um panorama de depleção desenfreada e insustentável desses recursos, 

levando a sociedade a se preocupar cada vez mais diante dos cenários indesejáveis.  

Embora as questões ambientais e sobre desenvolvimento sustentável tenham 

ganhado destaque nos mais diversos meios de comunicação em escala global (SCBD, 

2010; WWAP, 2016), e que esta aparente preocupação pudesse significar uma mudança 

de mentalidade, tem-se que, na realidade, muitas vezes o discurso não representa a ação 
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real (DE MOURA LEITE et al., 2016) e que a chamada governança mundial da 

sustentabilidade é, na prática, uma falácia (VEIGA, 2013). 

As mudanças globais são uma característica marcante do antropoceno 

(STEFFEN et al., 2011) e tem contribuído intensamente para a ocorrência das chamadas 

mudanças de regime ou regime shift (LEADLEY et al., 2014; ROCHA et al., 2015), 

que podem ser exemplificadas pela conversão de ecossistemas em usos humano 

(FOLEY et al., 2005; CUMMING et al., 2014). Diante destas circunstâncias, é preciso 

destacar que 25% da área terrestre do planeta já se encontra ocupada por pastos e 

campos antrópicos (STEINFELD et al., 2006) e que a produção global de alimentos 

tende a dobrar até 2050 (TILMAN & CLARCK, 2015). 

Tornar a utilização de recursos naturais mais sustentável é um caminho a ser 

alcançado (SCBD, 2010; WU, 2013; WWAP, 2016) e direcionar as mudanças do uso da 

solo de forma a impedir que limites naturais sejam ultrapassados na frequência atual 

observada devem ser prioridades para gestores e tomadores de decisão. Ainda, 

considerando uma visão holística desta problemática, é preciso uma abordagem 

diferenciada e focada sobre a conciliação entre bem estar humano e o uso de recursos 

naturais. 

 Os serviços ecossistêmicos (SE), em uma perspectiva ecológica e de benefício 

humano, podem ser descritos como representações de processos e funções ecológicas 

que objetivam retratar benefícios os quais devem aumentar o bem-estar humano. 

Segundo o MA (2005), os SE são benefícios gerados pelos ecossistemas, que podem ser 

classificados nas categorias de suporte, provisão, regulação e culturais. Entretanto, trata-

se de um conceito com um variável espectro de abordagens (DAILY et al., 1997; DE 

GROOT et al., 2002; TEEB, 2010) que é formado por cinco conjuntos de ideias-chave: 



12 
 

processo ecológicos, funções ecológicas, serviço, benefício e valor. Estruturas e 

processos biofísicos funcionam como ponto de partida para a geração de estágios 

intermediários (funções ecológicas e serviços). Estes, por sua vez, culminam na geração 

de bens e benefícios, que passam a ser valorados pelos humanos por intermédio de um 

sistema social e econômico (POTSCHIN & HAINES-YOUNG, 2016). 

 Desde sua gênese, o termo carrega um olhar antropocêntrico sobre a natureza, 

uma vez que o ser humano, mesmo sendo incapaz de compreender a real complexidade 

dos fluxos de matéria e energia que regem os ecossistemas, construiu o conceito de 

biodiversidade e SE baseado apenas em propriedades emergentes (propriedades dos 

ecossistemas que são aparentes ao homem), reafirmando sua visão subjetiva sobre o 

meio.   

Diante do crescimento deste campo de pesquisa na última década (HACKBART 

et al., 2017), a crescente diversidade de interpretações sobre o conceito de SE precisa 

ser canalizada para que uma estrutura conceitual mais rigorosa possa ser desenvolvida e 

adotada (LA NOTTE et al., 2017), com o devido direcionamento de criticas e refutações 

(SCHRÖTER, 2014).  

 A valoração dos SE é um dos aspectos que deve ser destacado junto ao seu 

conceito, uma vez que essa é a ferramenta indicada pela literatura para traduzir e julgar 

sua importância junto à sociedade (LA NOTTE et al., 2015), o que vem sendo um 

desafio para este campo de pesquisa (COSTANZA et al., 1997; COSTANZA et al., 

2014). O valor de um SE é um caminho no qual a preferência das pessoas para 

diferentes serviços pode ser medida (BALVANERA et al., 2012) e a valoração deve 

incluir não somente uma medida da magnitude do SE, mas também uma medida de sua 
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fragilidade (COSTANZA & FARBER, 2002), ou seja, a existência de limiares, pontos 

críticos e níveis de resiliência que regem a oferta e entrega de determinado SE. 

Entre os SE comumente indicados para valoração pela sociedade civil e política, 

os Serviços Ecossistêmicos hídricos (SEh, Figura 1-1), provenientes de corpos d'água 

como rios, lagos e mares, se destacam, pois são de grande importância para o homem 

(SEIFERT-DÄHNN et al., 2015; GRIZZETTI et al., 2016) por tangenciarem aspectos 

econômicos, ecológicos, sociais e culturais da sociedade (KEELER et al., 2012), o que 

é atestado pela sua presença em todo o espectro da classificação de SE da Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (MA, 2005). 

Figura 1-1. Exemplos de SEh e como a mudança no uso e ocupação do solo e outras 

ações humanas podem condicionar a mudança no valor de SEh. Modificado de 

KEELER et al. (2012). 
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Estudos têm demonstrado como padrões de uso do solo interferem na qualidade 

da água (TU, 2011; FIQUEPRON et al., 2013; BU et al., 2014) e consequentemente nos 

SEh (LIMA et al., 2016; HACKBART et al., 2017), que estão condicionados por 

atributos como quantidade, qualidade e fluxo, via processos hidroecológicos 

combinados (BRAUMAN et al., 2007). 

É preciso investigar a dinâmica do trade-off entre determinado uso antrópico e a 

oferta dos SEh (URIARTE et al., 2011) tendo em vista que a qualidade da água pode 

atuar como indicador de mudanças da paisagem (HACKBART et al., 2017). Sob essa 

ótica, a conversão de habitats naturais em usos humanos não pode ser interpretada 

somente como a perda de SEh, mas sim a troca de um conjunto de SE em função de 

outro, a depender de uma demanda social-político-econômica. Trabalhos que 

investiguem se essa troca sempre é vantajosa para o aumento de bem-estar humano e 

como conciliar a existência de trade-offs entre SE (CARREIRA et al., 2015) passam a 

ter grande importância para elucidação do tema. 

 HACKBART et al. (2017) realizaram uma revisão da bibliografia da valoração 

de SEh analisando a metodologia destes trabalhos a luz de 14 indicadores relacionados 

com planejamento ambiental e respaldadas pela literatura: banco de dados, indicadores e 

índices, escala, qualidade de recursos hídricos, quantidade de recursos hídricos, 

habitat/biodiversidade, estrutura da paisagem, histórico de uso ocupação, fluxos de 

matéria e energia, multifuncionalidade, participação pública, construção de cenários, 

ações de gestão e monitoramento. Este estudo concluiu que embora haja um número 

crescente de publicações relacionadas à valoração de SEh, o que evidencia interesse 

internacional e crescente no tema, poucos trabalhos tem como foco central os SEh ou 

apresentam fragilidades das metodologias de valoração aplicadas, considerando os 
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princípios recomendados. Com isso, a contribuição da literatura crescente no tema de 

valoração de SEh tem se demonstrado pouco efetiva para o planejamento ambiental, 

impedindo o auxílio necessário aos tomadores de decisão, que demandam por esse tipo 

de informação nos mais diversos contextos de paisagem e condições dos recursos 

hídricos. Ainda, a diversidade de terminologias impõe uma dificuldade na adoção de um 

eixo comum para a criação de metodologias efetivas e robustas de valoração, sejam de 

caráter econômico, ecológico ou ético.  

 Os tipos, a quantidade e a configuração do uso e ocupação do solo podem 

interferir na qualidade e quantidade da água e consequentemente no valor dos SEh 

(BRAUMAN et al., 2007), que devem ser analisados mediante variações na escala 

espacial e temporal (HACKBART et al., 2017). A criação de metodologias de valoração 

de SEh devem incluir a contextualização da performance das forças motoras ao longo 

da história para o entendimento da paisagem recente e atual, além de indicar cenários 

futuros (LIMA et al., 2016), que podem também ser obtidos pela observação da 

estrutura atual da paisagem (REDDY et al., 2015). 

No Brasil, a intensificação da conversão de áreas savânicas em usos antrópicos 

caracteriza uma ameaça à oferta de SEh essenciais ao homem, na medida em que 

diversos limites da natureza estão sendo excedidos e o efeito sobre a oferta de SEh 

ainda é pouco documentado. 

O Cerrado brasileiro é um bioma inserido no Domínio Cerrado, sendo 

classificado como um hotspot da biodiversidade (MYERS et al., 2000), e engloba 

fisionomias florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO & WALTER, 2008) que 

podem ser classificadas em cerradão, cerrado sensu stricto, campo cerrado, campo sujo 

e campo limpo (COUTINHO, 1978). No espaço territorial deste bioma encontram-se as 
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nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul 

(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), assim como imensos aquíferos como o 

Aqüífero Guarani, o que faz do Cerrado um bioma fundamental para a manutenção do 

equilíbrio hidrológico no país (MMA, 2006). 

Historicamente, as áreas de ocorrência do bioma Cerrado eram popularmente 

reconhecidas como sem valor e com potencial agrícola nulo, composta por uma 

vegetação de baixo valor estético e cuja única utilidade seria dar lugar a pastagens ou 

fornecer lenha de baixa qualidade. A falta de empatia, interesse e significado fizeram o 

com que o Cerrado fosse desvalorizado e consequentemente desprotegido com o tempo 

(CAMARGO, 2002; CAVASSAN, 2013).  

Características geológicas e fitogeográficas do Cerrado conferem a este bioma 

um enorme potencial agrícola, devido a sua ocorrência em áreas planas (topografia 

favorável para mecanização) e às excelentes condições climáticas para o cultivo de 

commodities, sejam perenes ou anuais (BRASIL, 2015).  

Hoje o bioma se encontra ameaçado pela expansão da matriz agropecuária 

brasileira (KLINK & MACHADO, 2005; AQUINO & MIRANDA, 2008; MARCO JR. 

et al., 2014), que tem desempenhado intensa pressão nos usos dos recursos hídricos do 

bioma (JUNIOR & DOMINGUES, 2008; LIMA et al., 2008). Estes elementos 

constituem um cenário em que a pressão da mudança no uso do solo é evidente, como 

foi documentado recentemente para as savanas brasileiras (SANO et al., 2010; 

BEUCHLE et al., 2015). 

No estado de São Paulo, as últimas áreas de Cerrado vêm sendo rapidamente 

desmatadas, sendo que até a metade do século XX, permaneciam pouco alterados os 

14% terras originalmente ocupadas por essa vegetação. No ano 2000, as áreas com 
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vegetação de Cerrado já estavam reduzidas a menos de 1% da área do estado e sofrendo 

as consequências da fragmentação (DURIGAN et al., 2004). Pastagem e cana-de-açúcar 

são os usos do solo mais frequente ao redor dos fragmentos remanescentes (DURIGAN 

et al., 2007), que encontram-se dominados por gramíneas de origem africana, 

principalmente do Brachiaria decumbens (PIVELLO et al., 1999). Ao longo das 

décadas, com o desmatamento dos fragmentos originais de Cerrado e a proteção do fogo 

nos fragmentos remanescentes, a fisionomia mais representativa tornou-se o Cerradão 

(CAVASSAN, 2013).  

Nesse contexto, as fisionomias clássicas do bioma Cerrado não constituem 

unidade amostral para estudos no Estado de São Paulo, seja devido à sua coversão em 

outros usos, seja porque as áreas remanescentes, protegidas do fogo, se transformaram 

com o tempo em fisionomias florestais (CAVASSAN, 2013). Estes sistemas 

florestados, por mais que já estejam perturbados pela ação antrópica, ainda 

desempenham papel importante na conservação de resquícios genéticos e morfológicos 

do Cerrado original que cobria parte do estado de São Paulo (ISHARA & MAIMONI-

RODELLA, 2012). 

Atualmente, os sistemas florestados em áreas savânicas podem ser interpretados 

como novel ecosystems uma vez que em virtude da interferência humana apresentam 

uma combinação inédita de espécies de Cerrado, floresta semi-decidual e exóticas, 

diferindo do cenário historicamente esperado, mas tendendo a uma auto-organização 

(MASCARO et al., 2013). Apesar de sua condição, estes remanescentes do Estado de 

São Paulo devem ser fonte de SEh relevantes para o bem estar humano, pois a 

combinação de espécies nativas e exóticas pode também gerar um sistema que, por meio 

de fluxos de matéria e energia, contribui para oferta de  SEh.  
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 A importância da avaliação de SEh na atual conjuntura do Cerrado paulista 

 

 No Brasil, existem poucos trabalhos publicados que investigam a oferta de SE e 

raros sobre SEh, em comparação com outros países da América Latina (BALVANERA 

et al., 2012). Embora o Brasil seja um dos territórios com maior riqueza e 

disponibilidade de recursos hídricos do mundo, nos últimos 20 anos, a quantidade de 

estudos e avaliações sobre a integridade dos ecossistemas aquáticos terrestres está muito 

aquém quando vista em um panorama global (O'BRIEN et al., 2016). Além disso, o 

monitoramento das mudanças de uso e ocupação do solo para o Cerrado brasileiro tem 

sido negligenciado, apesar da pressão antrópica sob o bioma estar em evidência há 

tempos (BEUCHLE et al., 2015). 

Eventos como a intensa mudança no uso do solo para o cultivo de commodities e 

a recente crise hídrica no estado de São Paulo (COUTINHO et al., 2015) exemplificam 

uma série de mudanças de regime relacionada aos recursos hídricos. Este cenário aponta 

para a necessidade de uma melhor gestão dos remanescentes florestais no estado, que 

somente pode ser alcançada por meio da investigação da resiliência destes sistemas, de 

forma a evitar a intensificação das mudanças de regime hídrico no futuro. 

Compreender como a mudança no uso do solo está interferindo sobre a 

disponibilidade dos SEh é de fundamental importância (URIARTE et al., 2011; 

GIANNINI et al., 2015) e deve permitir o reconhecimento dos atuais limites da 

disponibilidade real da água para o homem e os limiares impostos por paisagens 

savânicas. Dessa forma, os remanescentes de Cerrado do estado de São Paulo 

representam um alvo de extrema relevância para conservação, visto que hoje se 

apresentam intensamente fragmentados e afetados por processos de invasão biológica, 
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gerando fisionomias mistas com espécies exóticas como Pinus e Urochloa 

(MENDONÇA et al., 2015). Entretanto, apesar desta condição, estes novel ecosystems 

podem manter um conjunto de características naturais que suporta a provisão de SE, 

incluindo, provavelmente, os SEh.  

 O monitoramento da água de rios de baixa ordem é uma ferramenta essencial 

para o entendimento da dinâmica do uso e conversão do Cerrado para atividades 

antrópicas (SILVA et al., 2007) como a pastagem, que constitui o principal uso 

responsável pela derrubada de habitats naturais para sua instalação no estado de São 

Paulo (DURIGAN et al., 2007; SANO et al., 2010; MENDONÇA et al., 2015).  

Entretanto, são necessários mais estudos que concretizem o corpo teórico sobre 

o impacto da mudança no uso do solo na qualidade da água em rios de baixa ordem 

(TANAKA et al., 2016; HUANG et al., 2016; DING et al., 2016) e que investiguem a 

oferta de SEh no âmbito da microbacia hidrográfica (TERRADO et al., 2016). 

OBJETIVO 

 Avaliar, valorar e definir limiares sobre a oferta de serviços ecossistêmicos 

hídricos em paisagens savânicas frente a diferentes percentuais de composição entre 

sistemas florestais e campos antrópicos.   

HIPÓTESE 

 Há um limiar crítico para a oferta de SE hídrico em paisagens savânicas que 

corresponde próximo a 30% de recurso florestal e 70% de campo antrópico, semelhante 

aos limiares encontrados para biodiversidade e serviços hídricos em paisagens 

brasileiras (e.g. BANKS-LEITE  et al., 2014; HACKBART, 2016).  
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2. MATERIAL & MÉTODOS 

 

2.1. Seleção prévia e mapeamento das áreas de estudo 

 

Os SEh que este trabalho avaliou são ofertados por áreas de Cerrado com 

fisionomias florestais em transição com floresta semi-decidual, motivo pelo qual optou-

se por denominá-las como sistemas florestados em áreas savânicas. 

Para a avaliação dos limiares de perda de SEh em paisagens savânicas, foram 

selecionadas microbacias hidrográficas conforme HACKBART (2016), que retratou a 

composição espacial em um gradiente de 0-100% de cobertura florestal e campo 

antrópico. A seleção foi realizada a partir de imagens do satélite RapidEye 2012, 

cedidas pelo Ministério do Meio Ambiente em composição colorida de bandas RGB e 

resolução de 5 m, ortorretificadas e georreferenciadas, com projeção UTM e Datum 

SIRGAS 2000. A delimitação das microbacias e o mapeamento dos usos da terra e 

cobertura florestal foram realizados em ambiente SIG com uso do software ArcGIS 

10.4. Para a demarcação dos limites das microbacias foram utilizados o Modelo Digital 

de Elevação (MDE) do estado de São Paulo (resolução 30 m) e o shapefile da Rede de 

Drenagem do Estado de São Paulo, ambos obtidos a partir da base do Projeto GISAT, 

em cartas topográficas na escala 1:50.000 (DAEE, 2008). Foi admitida uma tolerância 

de 10% da área da microbacia para outros usos que não floresta e campo antrópico e a 

variação máxima de faixa de declividade foi de 15°. 

Foram realizadas viagens de campo entre Janeiro e Junho de 2015 para o 

aferimento de 27 microbacias de 2ª e 3ª ordem, de forma a selecionar regiões que 

concentrassem um conjunto de bacias representativas do gradiente entre 0 e 100% de 
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vegetação nativa associada à campos antrópicos. A verificação da ordem das bacias 

também foi aferida com o uso do MDE e com as viagens de campo, de forma a corrigir 

os dados provenientes da shapefile de drenagem. 

 

2.2. Seleção da região de estudo e das microbacias hidrográficas 

 

No interior e no entorno dos municípios de Angatuba e Bauru (SP), onde ainda 

existem importantes remanescentes de Cerrado ainda preservados, foi encontrada uma 

quantidade adequada de microbacias compatíveis com o delineamento experimental 

esperado por este trabalho. O tipo climático dessas áreas é Cwa (KÖPPEN, 1948) e o 

solo predominante é Latossolo Vermelho-Amarelo, mas também ocorrem Neossolo 

Quartzarênico e Argissolo Vermelho-Amarelo (CAVASSAN et al. 1984; EMBRAPA, 

1999; SÃO PAULO, 2009).  

 Das 27 microbacias hidrográficas pré-selecionadas, 10 delas, contidas nessas 

duas regiões, foram escolhidas para a formação do gradiente entre 0 e 100% de floresta 

e campo antrópico. Cada microbacia (Bx%) passou a representar uma classe ou faixa 

percentual de cobertura florestal (0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100%)
1
. A 

representatividade do gradiente foi testada em um modelo linear com os dados dos 

percentuais reais de cobertura natural das microbacias. A resposta obtida foi uma linha 

de tendência linear, com R
2
=0.9919 (p<0.001) (ANEXO I). A microbacia com 100% de 

floresta (B100) foi considerada área de referência (ou bacia de controle). As 10 

microbacias distribuídas nas duas regiões estão inseridas nos municípios de Angatuba, 

Guareí, Bauru, Agudos, Pederneiras e Piratininga (Figura 2.2-1a,b)
2
. 

                                                           
1
 A microbacia representativa de 40% de cobertura florestal foi amostrada uma única vez dado que o 

proprietário do terreno cancelou a autorização de coleta e, dessa forma, a amostragem prevista em 11 

microbacias ficou reduzida a 10 unidades após a segunda coleta.  
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Figura 2.2-1a. Localização das microbacias hidrográficas amostradas na região de 

Angatuba-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

2
 As coletas de água nas microbacias B90 (localizada no Jardim Botânico de Bauru), e as B100 e B30 

(interior da Estação Ecológica de Angatuba - EEcA) foram, respectivamente, autorizadas pelo Jardim 

Botânico de Bauru e pela Comissão Técnico-Científica do Instituto Florestal - COTEC (PROCESSO 

SMA Nº 260108 – 006.637/2015). 
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Figura 2.2-1b. Localização das microbacias hidrográficas amostradas na região de 

Bauru-SP. 

 

2.3. Metodologia de coleta e análises químicas 

 

Foram realizadas coletas de água superficial para análise de parâmetros físico-

químicos nas 10 microbacias hidrográficas em três saídas de campo em agosto-

outubro/2015 (S1, época seca), janeiro/2016 (S2, época chuvosa) e julho/2016 (S3, 

época seca). Os parâmetros analisados foram condutividade (EC), pH (PH), temperatura 

(T), sólidos totais dissolvidos (TDS), oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais em 

suspensão (ST), turbidez (TURB), fósforo total (PT), nitrito (NIT), nitrato (NITRA), 

amônia (AM) e coliformes fecais (COLF) e totais (COLT). A Tabela 2.3-1 apresenta 
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Tabela 2.3-1. Equipamentos e métodos utilizados para a coleta de dados dos parâmetros físico-químico-biológicos. Modificado 

de HACKBART (2016). 
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uma síntese dos métodos utilizados para as amostragens e análises de cada parâmetro, 

assim como as quantidades de réplicas para cada um deles, para cada saída de campo. 

Foram obtidos dados de vazão dos cursos d'água pelo método do flutuador 

(PALHARES et al., 2007), com o cálculo da área de seção (A) do curso, comprimento 

(L) ao longo do leito, tempo (T) que o flutuador levou para se deslocar no comprimento 

L e o fator de correção (C) (Equação 2.3-1). Em cada curso d'água, foram feitas pelo 

menos 3 medidas de tempo e foi utilizado o valor médio para o cálculo da vazão  

 

                                               Vazão = (A*L*C)/T                        Equação 2.3-1 
 

Os valores de T, pH, OD, EC, TDS e vazão foram medidos diretamente in situ. 

Os outros parâmetros foram mensurados em laboratório, seguindo metodologias 

analíticas descritas em CETESB (2011) e APHA-AWWA & WEF (1998). 

 

2.4. Tratamento dos dados  

 

2.4.1. Análise exploratória 

 

 Foi realizada uma avaliação prévia dos dados obtidos para verificação do 

comportamento dos parâmetros físico-químicos a respeito de: (a) comportamento dos 

dados em período seco e chuvoso; (b) dispersão e identificação dos principais outliers e 

tratamento destes dados; e (c) indicação preliminar dos parâmetros de água que 

respondem, efetivamente, às variações da quantidade de floresta nas paisagens ocupadas 

por campo antrópico.  

 Para a aplicação dos testes e análises estatísticas, os dados de cada parâmetro 

hídrico foram normalizados através do valor máximo (GOTELLI & ELLISON, 2004), 

de forma que os dados com diferentes grandezas pudessem ser comparados entre si. 

Foram calculados, para cada conjunto de dados de cada parâmetro, a normalidade 
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utilizando o software PAST (HAMMER et al., 2001) e o Coeficiente de Variação (CV, 

desvio-padrão/média) para a verificação de outliers, que foram substituídos pelo valor 

médio. Os parâmetros NIT, NITRA, AM e PT foram corrigidos pelos valores de vazão. 

Após o tratamento dos dados, foram aplicadas análises de regressão simples (R²) entre 

os parâmetros e o percentual de floresta e entre os CVS dos parâmetros e o percentual 

de floresta. O objetivo dessas análises foi identificar os parâmetros com maior relação 

com a variação da quantidade de floresta nas microbacias hidrográficas. 

 Durante a análise exploratória foi observado que os valores dos parâmetros de 

qualidade da água oriundos das microbacias B30 e B70 apresentaram comportamento de 

não-conformidade diante de seus respectivos percentuais de cobertura florestal
3
 

(ANEXO II). Com isso, o prosseguimento do tratamento dos dados ficou condicionado 

pela escolha de dois caminhos possíveis: a utilização da amostragem completa (10 

microbacias) ou reduzida (com oito microbacias, sem B30 e B70). Considerando as 

regressões entre CVs dos parâmetros e quantidade de floresta, os valores de R
2
 e p-

valores sofreram alterações relevantes entre as duas amostragens, portanto optou-se por 

manter ambas nos resultados finais. Para as regressões entre os parâmetros hídricos e 

quantidade de floresta, não foram observadas alterações expressivas dos valores de R
2
 e 

p-valores, motivo pelo qual se optou pela utilização da amostragem completa como 

caminho final para o prosseguimento do tratamento dos dados e posterior cálculo dos 

SEh. Os dados dos parâmetros físico-químicos com amostragem reduzida encontram-se 

no MATERIAL SUPLEMENTAR I e II.  

3 
A B30 tem parte de sua área localizada no interior da EEcA e às margens do curso d'água amostrado 

existe uma floresta de Pinus para a extração de resina. Isso pode ter contribuído para que a qualidade da 

água nessa microbacia, apesar da pouca cobertura florestal e considerando as pequenas dimensões do 

curso d'água, apresentasse valores semelhantes ou até melhores do que B100. B70, apesar de apresentar 

APP adequada para as dimensões do curso d´água, exibiu valores de qualidade semelhantes ou até piores 

que B0 para parâmetros relacionados à processos erosivos (EC, TDS, ST e TURB), provavelmente pela 

combinação do relevo com a distribuição do campo antrópico.
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2.4.2. Cálculo do serviço ecossistêmico hídrico  

 

 A avaliação do SEh foi realizada conforme HACKBART (2016), que conduziu 

uma pesquisa bibliográfica na literatura acadêmica sobre índices de qualidade de água e 

SEh. Essa revisão permitiu a análise de grande variedade de índices amplamente 

utilizados, elaborados com diferentes objetivos, metodologias e parâmetros hídricos. 

Utilizou-se dessa variedade como base para a construção dos cálculos da oferta 

potencial de sete SEh que se enquadram nas categorias de provisão, regulação e cultural 

(Tabela 2.4.2-1). Uma vez que os índices de qualidade foram transformados e 

interpretados como SEh, a oferta de cada um deles pode ser avaliada e valorada por 

diferentes combinações dos parâmetros hídricos (Tabela 2.4.2-2). Para ponderar a 

importância de cada parâmetro no cálculo do SEh, foi identificado a importância 

individual, ou seja, a contribuição relativa de cada parâmetro na expressão da perda de 

floresta na paisagem. Para isso, foi selecionada a análise Random Forest (BREIMAN, 

2001), um algoritmo capaz de hierarquizar parâmetros em função de uma variável 

preditora. Optou-se pelo uso do Random Forest (RF) devido à sua eficiência para dados 

comprovadamente não-lineares e sua capacidade de relacionar parâmetros de diferentes 

naturezas.  

 O algoritmo do RF gera múltiplas árvores de decisão, que foram utilizadas para 

determinar a classificação ou importância (score) de cada parâmetro hídrico. Cada 

conjunto de árvores passa por um mecanismo de votação denominado bagging, que 

elege a classificação mais votada, atribuindo a ela valor máximo. A hierarquização 

consiste, basicamente, em um problema de separação de superfícies de decisão em um 

espaço cujo número de dimensões é igual ao número de parâmetros de entrada no 

classificador. Dessa forma, o RF é capaz de separar conjunto de dados que não são 

separáveis linearmente. 
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Neste trabalho, o RF foi aplicado considerando a variável preditora como o 

percentual de cobertura florestal e as variáveis-resposta como os parâmetros físico-

químicos. A hierarquização indica quais os parâmetros hídricos mais eficientes como 

indicadores de percentual de cobertura florestal considerando determinado SEh, com a 

subsequente geração de um valor de regressão para cada um dos parâmetros, que foram 

normalizados entre 0 e 1 através do valor máximo. Em ordem crescente de valor, todos 

os parâmetros indicavam a perda de qualidade dos recursos hídricos com a redução da 

quantidade de floresta, com exceção do OD. Desta forma, esse parâmetro foi ajustado 

para que seus valores expressassem o mesmo sentido negativo dos outros (1-valor 

normalizado), ou seja, a perda da qualidade da água ou a perda potencial de SEh. Para 

obtenção do índice de cada SEh para cada classe de cobertura florestal, os parâmetros 

normalizados (pqa) foram multiplicados pelos respectivos valores de relevância (RF, 

entre 0 e 1) identificados por meio do Random Forest e tratados pela somatória simples, 

de acordo com a Figura 2.4.2-1. O SEh em questão foi empregado para exemplificar 

que cada um deles utiliza como base do cálculo um conjunto específico dos parâmetros 

físico-químico-biológicos. Esse procedimento foi realizado para todas as classes de 

cobertura florestal para obtenção dos valores finais e das curvas de SEh em função da 

variável preditora, percentual de cobertura florestal. 
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Tabela 2.4.2-1. Categorias dos SEh avaliados e calculados. Modificado de HACKBART (2016).
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Tabela 2.4.2-2. Parâmetros hídricos indicados para atividades ou controle ambiental que podem ser categorizados como SEh. T: 

temperatura; EC: condutividade; OD: oxigênio dissolvido; TDS: sólidos totais dissolvidos; COLF: coliformes fecais; COLT: coliformes 

totais; ST: sólidos totais em suspensão; TURB: turbidez; PT: fósforo total; NIT: nitrito; NITRA: nitrato; AM: nitrogênio amoniacal. O 

símbolo "X"  indica se o parâmetro foi utilizado para o cálculo dos SEh. Modificado de HACKBART (2016). 

 * Classificação dos SEh baseada no TEEB (2008). 
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Figura 2.4.2-1. Exemplo do funcionamento do 

cálculo de SEh para determinada classe de 

percentual de cobertura florestal representada por 

B(x).  
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3. RESULTADOS 

 

 As 10 microbacias hidrográficas amostradas e as respectivas quantificações de 

cobertura florestal e campo antrópico estão representadas na Figura 3-1. 

 

Figura 3-1. Representação da quantidade e distribuição dos usos e cobertura do solo 

nas microbacias hidrográficas avaliadas.  

 

3.1.  Comportamento dos parâmetros hídricos em relação ao percentual de 

floresta 

  

 A relação dos parâmetros físico-químico-biológicos em função do percentual de 

cobertura florestal das microbacias está apresentada na Figura 3.1-1, com as curvas de 

regressão e os valores de R
2
. A Figura 3.1-2 apresenta os respectivos coeficientes de 

variação (CV) de cada um destes parâmetros. Os p-valores de todas as curvas de ambas 

figuras estão presentes no ANEXO III.   
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Figura 3.1-1. Relação entre os parâmetros físico-químico-biológicos 

e o percentual de cobertura florestal das microbacias hidrográficas. 

Pontos vermelhos são dados obtidos na estação seca (S1 e S3) e 

pontos azuis, dados obtidos na estação chuvosa (S2). Valores 

normalizados entre 0-1. 
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Figura 3.1-2. Coeficiente de variação dos parâmetros físico-

químico-biológicos em função do percentual de cobertura 

florestal das microbacias hidrográficas. Linhas cheias 

representam a amostragem completa enquanto as linhas 

tracejadas representam a amostragem reduzida. 
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 De forma geral, as curvas de tendência evidenciaram que ocorre uma perda de 

qualidade dos recursos hídricos à medida que os sistemas florestados em áreas 

savânicas são substituídos por campo antrópico. Apesar da existência das tendências, 

nenhum dos parâmetros apresentou R
2
 ≥ 0.5 com p ≤ 0.05, ou seja, não houve diferença 

estatisticamente significativa para explicar as tendências de ganhos ou perdas entre os 

diferentes percentuais de floresta (α=5%). Os parâmetros OD, AM e PT foram os 

elementos que apresentaram as melhores relações em função do percentual de floresta, 

(OD, R
2
=0.3384, p=0.004; AM, R

2
=0.4878, p<0.001 e PT, R

2
=0.4033, p=0.001). 

Observa-se também que os parâmetros T, PH e OD foram os que apresentaram mais 

claramente comportamentos distintos nas estações seca e chuvosa diante da perda de 

cobertura florestal. 

 Quanto ao CV (Figura 3.1-2), os parâmetros que apresentaram R
2
 ≥ 0.5 com p ≤ 

0.05 foram EC (R
2
=0.5756, p=0.05, amostragem completa) e PT (R

2
=0.7079, p=0.046, 

amostragem reduzida). A tendência dessas curvas sugere que a perda de cobertura 

florestal conduz às maiores oscilações dos valores destes parâmetros hídricos, o que 

significa maior instabilidade da oferta de SEh. Os parâmetros ST, TURB e NITRA, ao 

contrário do que era esperado, apresentaram maior variabilidade com o aumento de 

cobertura florestal das microbacias, porém nenhuma destas curvas apresentou R
2
 

significativo. 

 Em síntese, as análises de regressão demonstraram que os parâmetros OD, AM e 

PT formam o conjunto de indicadores mais adequado para avaliar o reflexo das 

diferentes quantidades de floresta na água dos tributários das microbacias. Quanto ao 

CV, os parâmetros hídricos mais sensíveis para indicar a instabilidade em que a 

paisagem está sujeita diante da perda de floresta por campos antrópicos foram EC e PT. 
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3.2. Categorização dos parâmetros hídricos para os serviços ecossistêmicos 

hídricos 

  

 Dos parâmetros hídricos que foram classificados e hierarquizados pelo RF 

(Tabela 3.2-1), OD, EC, TDS e COLT apresentaram as maiores pontuações, 

evidenciando melhor relação com o percentual de floresta e exibindo destacada 

importância para a avaliação da oferta de diferentes SEh. Esse resultado difere dos 

melhores indicadores de cobertura florestal apontados pelas análises de regressão da 

Figura 3.1-1. 

 

Tabela 3.2-1. Valores obtidos com o Random Forest para cada um dos sete SEh 

avaliados. PQA: parâmetros hídricos; RF:  valor do Random Forest (0-1). EC: 

condutividade; TURB: turbidez; OD: oxigênio dissolvido; NIT: nitrito; AM: amônia; 

NITRA: nitrato; T: temperatura; COLT: coliformes totais; COLF: coliformes fecais; 

TDS: sólidos totais dissolvidos; ST: sólidos totais em suspensão; PT: fósforo total. 

Diferentes conjuntos de parâmetros hídricos subsidiam o cálculo de cada SEh (cf. 

Tabela 2.4.2-2). 
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3.3. Serviço ecossistêmico hídrico e a conversão de sistemas florestados em  

       campo antrópico  

 

 As Figuras 3.3-1 e 3.3-2 apresentam a oferta de SEh de sistemas florestados em 

áreas savânicas mediante a conversão destas por campo antrópico, evidenciando o 

ganho contínuo da oferta de SEh conforme o aumento do percentual de cobertura 

florestal. Apesar dessas tendências, nenhum dos SEh apresentou R
2
 ≥ 0.5 com p ≤ 0.05, 

(ANEXO IV), sendo que os SEh de Agricultura, Potabilidade e Recreação apresentaram 

os maiores valores de R
2
, e a curva com a soma de todos SEh exibiu R

2
=0.3628 

(p=0.207). O limiar de perda de Cerrado de cada um dos sete SEh variou entre 30% e 

40%, Considerando todos os SEh somados, este limiar foi ao redor de 30%. 
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Figura 3.3-1. Comportamento da oferta de SEh em sistemas florestados de áreas 

savânicas frente à conversão destes em campo antrópico.  
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Figura 3.3-2. Comportamento da oferta de SEh em sistemas florestados de áreas 

savânicas frente à conversão destes em campo antrópico (cf. Tabela 2.4.2-1).  
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4. DISCUSSÃO 

 

 Embora a relação entre a qualidade dos recursos hídricos e o tipo de uso da terra 

tenha sido amplamente utilizada como forma de entender os processos ecohidrológicos 

(AMIRI & NAKANE, 2009; SUTADIAN et al., 2016; AVIGLIANO & SCHENONE, 

2016), são poucos os estudos que identificam os parâmetros hídricos que melhor 

representam as quantidades de vegetação nativa e usos em microbacias hidrográficas 

(PETERS et al., 2007; FLANAGAN & RICHARDSON, 2010; HACKBART, 2012; 

HACKBART, 2016) e os dados apresentados neste trabalho representam uma 

contribuição expressiva para a elucidação desse tema. Eles demonstram tendências 

importantes sobre as perdas de serviços ecossistêmicos provenientes de uma 

amostragem com distribuição regular de classes de cobertura florestal, gerando uma 

representação fidedigna da composição espacial de elementos. Os valores de R2, 

aparentemente não muito expressivos, podem ser considerados relevantes, considerando 

o contexto do estudo, a quantidade reduzida de unidades amostrais e a variância 

observada dentre os parâmetros hídricos.  

Os dados evidenciaram que OD, PT e AM exibiram uma relação forte e 

contundente com a quantidade de floresta (Figuras 3.1-1 e 3.2-1), caracterizando um 

resultado importante, visto que as respostas desses parâmetros sugerem a eutrofização 

de cursos d'água, o que configura uma mudança de regime a medida que se perde 

floresta para campos antrópicos. A principal força-motora dessa mudança de regime é a 

poluição por nutrientes na forma de fósforo, que pode impactar substancialmente SEh 

como Pesca, Recreação e Controle de doenças (ROCHA et al., 2017). TANAKA et al. 

(2016), trabalhando em áreas savânicas em São Paulo, com rios de pequena ordem em 

microbacias hidrográficas com predomínio de campo antrópico, demonstrou EC e 
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nitrogênio total como bons indicadores, resultado ligado à ausência ou redução de mata 

ripária. De certa forma, essa observação é corroborada neste trabalho, uma vez que as 

linhas de tendência destes parâmetros em microbacias com predomínio de campo 

antrópico indicam valores elevados (Figura 3.1-1).  

 O parâmetro TURB não se demonstrou um bom indicador, embora no trabalho 

de HACKBART (2016) essa variável tenha se mostrado como um potente indicador 

para monitoramento de SEh frente à outros parâmetros. Para essa autora, esse parâmetro 

respondeu fortemente às variações de cobertura florestal em microbacias na Mata 

Atlântica.  

 Um resultado que merece atenção foram os baixos valores ou a ausência de 

detecção dos elementos químicos em todo o gradiente de floresta. Este resultado 

também foi encontrado por HACKBART (2016), que o atribuiu às características das 

áreas selecionadas, compostas por bacias hidrográficas de menor ordem. De forma 

complementar, AMIRI & NAKANE (2009),  TERRADO et al. (2010) e ESTEVES et 

al.(2015) retrataram alguns parâmetros químicos como bons indicadores da quantidade 

de cobertura florestal e campo antópico, ao trabalharem em cursos d'água de maior 

ordem. Portanto, a escala espacial utilizada neste trabalho para a investigação da relação 

entre mudança no uso da terra e qualidade da água (WANG et al., 2014) pode ter 

contribuído para a ocorrência dessas divergências. 

 A B70, mesmo com elevada cobertura florestal (70%) e a presença de APP 

dentro dos limites legais, mas com 30% de perdas e apresentando em um relevo mais 

íngreme, exibiu altos valores para TDS, EC, TURB e ST, parâmetros frequentemente 

relacionados com processos erosivos (YU et al., 2016). Esse resultado é provavelmente 

devido a maior declividade onde se localiza o campo antrópico nessa bacia – um dos 

principais fatores que interferem no processo de erosão (ZONTA et al.,2012). Esse caso 
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evidencia a importância da configuração resultante da conversão desses sistemas 

florestados em campo antrópicos (LEE et al., 2009), assim como o relevo da área 

convertida (WANG et al., 2014; YU et al., 2015). 

 A grande amplitude dos dados de EC e PT nas microbacias com percentuais 

entre 0 e 40% de floresta (Figura 3.1-2) aponta esses dois parâmetros como indicadores 

da instabilidade dos recursos hídricos frente às maiores perdas de cobertura florestal. 

HACKBART (2016) encontrou um resultado semelhante para a Mata Atlântica, no 

entanto, TURB, ST e NIT foram os parâmetros com maior amplitude diante da 

conversão de floresta em campo antrópico. Isto pode ser explicado pelo fato que 

microbacias hidrográficas com maior percentual de floresta possuem maior resiliência 

frente à perturbações, ao passo que áreas com interferência humana tendem a ser mais 

instáveis ao longo do tempo, gerando uma oferta oscilatória de SEh. As perturbações as 

quais essas paisagens estão submetidas podem estar contribuindo para a perda de filtros 

naturais e, consequentemente, levando à uma maior instabilidade da paisagem 

(URIARTE et al. 2011; SCHMALZ et al., 2016). 

 Os parâmetros T, PH e OD apresentaram comportamentos notadamente distintos 

na época seca e chuvosa diante da perda da vegetação. O aumento da temperatura da 

água no período chuvoso ocasiona redução da concentração de saturação de oxigênio 

dissolvido. Da mesma forma ocorre para o CO2, o que leva à menores concentrações de 

H2CO3 na água, contribuindo para a elevação dos valores de PH na época úmida 

(SCATENA, 2000; CETESB, 2009). É importante ressaltar que flutuações de 

parâmetros hidrológicos geram oscilações da oferta de SEh em regiões com estações 

bem definidas (SCHMALZ et al., 2016). Considerando que a oferta de serviços costuma 

ser quantificada ou mapeada com o uso de valores anuais, isso pode ocultar a 

variabilidade observada entre estações (KANDZIORA et al., 2013), o que reforça a 
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ideia que a resolução temporal é um fator importante ao avaliar a oferta de serviços 

hídricos. 

 A análise estatística Random Forest permitiu identificar que os parâmetros OD, 

TDS, EC e COLT podem ser utilizados como elementos de referência para avaliação da 

qualidade do SEh em função do percentual de cobertura florestal das microbacias, visto 

que esses elementos apresentaram alta relação com essa variável preditora. Esse 

resultado difere aqueles obtidos através das análises de regressão (Figura 3.1-1). A 

diferença encontrada remete-se ao fato de que o RF enfatiza a atuação de cada variável 

resposta no conjunto dos parâmetros, ao tentar relacioná-los com a quantidade de 

floresta. Certo parâmetro hídrico, em uma análise bidimensional, parece ser relevante 

para explicar essa relação mas, em um contexto multidimensional, que tenta retratar a 

verdadeira complexidade desses fenômenos, esse parâmetro pode apresentar um outro 

valor de importância, relativo a todos os outros (BREIMAN, 2001; BREIMAN, 2004). 

Os resultados do RF mostram que não há um conjunto único de parâmetros hídricos que 

respondem, com o mesmo grau de importância, para os gradientes de floresta e uso 

entre diferentes SEh. No entanto, para prática de planejamento, é mais factível trabalhar 

com informações agregadas, na forma de índices, que facilitam a comunicação pela 

tradução dos resultados em unidades facilmente comparáveis (SANTOS, 2004; 

KANDZIORA et al., 2013; SCHMALZ et al., 2016). 

 É notória a tendência de acúmulo de SEh com maiores percentuais de floresta na 

paisagem, como demonstram as Figuras 3.3-1 e 3.3-2.O limiar de perda encontrado foi 

de 30-40% ou seja, perdas de cobertura florestal maiores do que esta, mediante a 

conversão de Cerrado em campos antrópicos, ocasionam a queda acentuada da oferta de 

SEh. As melhores ofertas de SEh disponíveis começam a ser observadas com a presença 

de 70% de cobertura florestal. Assim, perdas entre 30 e 40% de floresta convertidas em 
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campos constituem um cenário ótimo ou ideal (Figura 4-1) em termos de conservação, 

uma vez que a oferta de SEh não se encontra ameaçada ou com tendências evidentes de 

queda. Entretanto, à medida que o valor de perda de floresta aumenta, começam a ser 

observadas pequenas, porém evidentes, variações na disponibilidade do SEh. A 

supressão de 30 a 50% de floresta, apesar de ainda garantir valores consideráveis de 

SEh, começa a gerar efeitos um pouco mais intensos de perda destes, sendo que, ao 

redor de 50% de perda de cobertura florestal, tem-se um cenário aceitável ou possível 

de ser manejado, em que pressupõe-se que a oferta de SEh ainda é possível de ser 

recuperada para níveis anteriores e mais elevados. A partir desse ponto, a perda de 

floresta começa a ocasionar uma redução mais acentuada de SEh, momento no qual a 

tendência de perda se torna mais evidente e intensa, como demonstra o ganho de 

inclinação da curva apresentada na Figura 4-1. Quando a cobertura florestal atinge 

níveis em torno de 20%, onde se tem apenas 50% do SEh, é criada uma circunstância  

onde a oferta se demonstra mais seriamente sensível à perda de floresta, uma vez que 

pequenas reduções de cobertura florestal passam a ocasionar decréscimos consideráveis 

na oferta em direção à níveis mínimos de SEh. Nesse ponto a condição da microbacia 

hidrográfica pode ser considerada insustentável quanto à oferta de SEh, no sentido em 

que mediante o decréscimo de floresta, a paisagem dificilmente irá se recuperar em 

curto prazo com ações de manejo que visem a restauração da entrega dos SEh. Portanto, 

teoricamente, este pode ser considerado o limite crítico para obter a recuperação dos 

SEh através de alternativas de manejo, que precisam ser conduzidas com o 

embasamento científico de limiares como estes, para que essas ações sejam bem 

sucedidas e sem o desperdício de recursos (CAVA et al., 2016). 
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Figura 4-1. SEh total (soma de SEh) considerando os limites 

para os cenários ideal (linha verde), possível (linha marrom) e 

crítico (linha vermelha). 

 

 Os parâmetros hídricos que atuaram como indicadores neste trabalho diferem 

dos da Mata Atlântica encontrados por HACKBART (2016), mas os limiares de perda 

de cobertura florestal apresentam semelhanças entre os dois biomas. Obviamente, este 

estudo não tem a pretensão de estabelecer um único limiar para ser respeitado em todo 

bioma de Cerrado, mas a importância desses resultados está em subsidiar possíveis 

consequências de decisões que podem ser tomadas em um processo participativo, e que 

podem agravar a perda de SEh a que esses sistemas florestados já estão historicamente 
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submetidos. O percentual de cobertura florestal que deve ser preservado depende muito 

dos objetivos dos tomadores de decisão, ou seja, quais e quanto de cada SEh se deseja 

manter frente a sustentabilidade de atividade antrópicas, o que vai depender do contexto 

de cada paisagem.  

 Uma maior quantidade de réplicas poderia ter contribuído para a geração de 

valores mais elevados de R
2 

das curvas de tendência, com a mitigação de ruídos nos  

dados. A adição de outras variáveis preditoras ou a utilização de modelos mais 

complexos também poderiam auxiliar a elucidação da natureza dessas relações de forma 

mais fidedigna, em trabalhos futuros. Apesar das limitações deste estudo, supõe-se que 

houve uma contribuição significativa para a investigação da sensibilidade dos recursos 

hídricos em sistemas florestados em áreas savânicas, ao reconhecer o papel associado à 

múltiplos SEh frente à conversão da vegetação natural em campos antrópicos. Os 

resultados reforçam a importância da conservação desses remanescentes de Cerrado 

para a manutenção de, no mínimo, sete SEh. Em síntese, alerta-se que os sistemas 

florestados em áreas savânicas no estado de São Paulo, apesar da sua condição de novel 

ecossystem, são capazes de ofertar SEh, cuja constância no espaço-tempo dependerá das 

decisões de planejamento ambiental que forem tomadas para essas áreas. 
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Relação entre os parâmetros físico-químico-biológicos e o 

percentual de cobertura florestal das microbacias hidrográficas. 

Linhas cheias representam a amostragem completa enquanto as 

linhas tracejadas representam a amostragem reduzida. Pontos 

vermelhos são dados obtidos na estação seca (S1 e S3) e pontos 

azuis, dados obtidos na estação chuvosa (S2). Valores 

normalizados entre 0-1.  
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