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RESUMO 

TADEU, Natalia Dias. Avaliação dos impactos hídricos da monocultura de eucalipto no 

trecho paulista da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (BRASIL). 2014. 176f. 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Modificações da cobertura natural dos solos podem ocasionar alterações no ciclo hidrológico, 

que por sua vez podem impactar a disponibilidade de água. Na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (BHPS) vem ocorrendo uma substituição de coberturas vegetais em função da 

expansão de monoculturas de eucalipto. O objetivo desta pesquisa foi verificar os impactos de 

ordem hidrológica sobre a disponibilidade hídrica (quali e quantitativa) no trecho paulista da 

BHPS, em decorrência da implantação da atividade de silvicultura de eucalipto para produção 

de celulose. Para isso, foi utilizado o método de Pegada Hídrica (PH) para avaliar a alocação 

de água da produção de madeira de floresta nativa e de eucalipto, método que vem sendo 

aplicado pelo setor silvícola. Foram empregados também métodos de Balanço Hídrico 

Climatológico, Balanço Hídrico Geral e a abordagem de Serviços Ecossistêmicos para avaliar 

a relação entre a água e as principais coberturas vegetais da bacia (pastagem, floresta nativa e 

eucalipto), de forma a permitir uma análise ampliada e integrada do comportamento 

hidrológico da bacia. Ao analisar os métodos empregados, observou-se que a PH de produtos 

avalia apenas a eficiência do uso da água, o que pode mascarar altos consumos de água em 

função de maior produtividade por hectare. Isto porque se obteve menor valor de PH da 

madeira, em m³ por tonelada para o caso do eucalipto, e maior alocação total de água, em m³ 

por hectare por ano, em comparação à floresta nativa. Os resultados obtidos pela análise de 

Balanço Hídrico Climatológico para as principais coberturas vegetais mostraram que o 

eucalipto apresentou maior evapotranspiração e menor excedente hídrico. Já o Balanço 

Hídrico Geral, analisado mensalmente, permitiu visualizar que as coberturas vegetais 

influenciam o serviço de provisão de água e concorrem pelo uso de água com os demais 

usuários da bacia (naturais e antrópicos) em períodos de menor precipitação. Por fim, 

concluiu-se que são necessárias medições locais para determinação de volumes de 

escoamento (superficial e subterrâneo), infiltração, bem como do processo de lixiviação e 

perdas de solo para apontar de forma mais precisa os impactos hídricos da monocultura de 

eucalipto. 

Palavras Chave: Gestão de recursos hídricos. Impactos hidrológicos. Monoculturas de 

eucalipto. 
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ABSTRACT 

TADEU, N. D. Assessment of water impacts of eucalyptus monoculture in the portion of 

the Basin of the Paraíba do Sul River in São Paulo (BRASIL). Master’s Thesis. Graduate 

Program of Environmental Science, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Modifications in the natural land cover can change the hydrological cycle, which might have 

an impact on water availability. In the river basin of the Rio Paraíba do Sul (RBPS), 

the natural vegetation has been being replaced due to the expansion of eucalyptus 

monocultures. This research assessed the impacts on water availability (both qualitative and 

quantitative), caused by eucalyptus forestry for pulp production in the RBPS part in Sao 

Paulo. The water footprint (WF) method was applied to assess the water used on the cellulose 

production of native forest and eucalyptus, given the use of this method by the industry. Also, 

the Climatic Water Balance, General Water Balance  methods and the Ecosystem Services 

approach were used in order to perform an extended and integrated analysis of the 

hydrological behavior of the basin. By analyzing these methods, it was found that the 

products WF only assesses the efficiency in water use, which can mask high water 

consumption with higher productivity per hectare. This because a smaller value for wood WF 

was observed, in m
3
 per ton for eucalyptus, and higher total water use, in m

3
 per hectare per 

year, compared to the native forest. The results observed by the Climatic Water Balance 

analysis for the main vegetation cover showed that the eucalyptus presented higher 

evapotranspiration and smaller water surplus. The General Water Balance, analyzed on a 

monthly basis, showed that the vegetation has an impact on the water provision service and 

competes for water with other users in the basin (natural and anthropic) in periods with less 

precipitation. Finally, it was concluded that local measurements are required to determine the 

runnof volumes (superficial and subsurface), infiltration, as well as the process of leaching 

and soil loss in order to have a more accurate assessment of the hydrological impacts of the 

eucalyptus monoculture. 

 

Key words: Water resources management. Hydrological impacts. Eucalyptus monocultures. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Embora amplamente estudadas, as relações entre silviculturas e seus impactos de 

ordem hidrológica
1
 ainda geram polêmica e divergência entre especialistas, setores 

industriais, governamentais e movimentos socioambientais. Esta divergência, decorrente de 

uma ampla discussão, será apresentada a seguir, com base na revisão de diversos autores que 

tratam desta temática, focando na natureza dos impactos decorrentes da implantação de 

monoculturas de eucalipto sobre a disponibilidade quali e quantitativa de água em uma dada 

região.  

De forma geral, ocorre uma divisão deste posicionamento em três grandes linhas 

acerca dos impactos quali-quantitativos sobre os recursos hídricos. A primeira refere-se aos 

que defendem os plantios de eucalipto e alegam que estes geram impactos positivos, tais 

como retenção de sedimentos, aprisionamento de nutrientes no solo e diminuição da 

lixiviação, melhora da qualidade da água produzida na bacia hidrográfica, entre outros. Outra 

linha de argumentação se coloca contrária às monoculturas de eucalipto, apontando a 

ocorrência de impactos de ordem hídrica sobre a disponibilidade quantitativa de água, bem 

como piora da qualidade (contaminação devido às práticas agrícolas). Por fim, a terceira linha 

alega que os impactos devem ser observados com base no contexto local e histórico de uso e 

ocupação do solo da região, pois em áreas degradadas a implantação de monoculturas pode, 

comparativamente, implicar em modificações positivas principalmente em relação à qualidade 

da água produzida na bacia. A pergunta que decorre deste debate é justamente se existem 

elementos provindos de diferentes abordagens metodológicas que permitem uma análise 

integrada das informações existentes e uma avaliação mais consistente dos impactos de ordem 

hidrológica associados à monocultura de eucalipto.  

Esta pesquisa, situada nesta arena de debate, busca trazer a contribuição de uma nova 

abordagem para análise do uso da água e avaliação dos impactos sobre os recursos hídricos de 

uma bacia hidrográfica pelas silviculturas de eucalipto para fins de produção industrial de 

celulose. Esta abordagem se diferencia do que vem sendo apresentado até o momento, por 

propor uma associação de métodos de análise que se complementam a fim de determinar as 

modificações provocadas pela alteração da cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica. 

                                                           
1
 Quanto a impactos de ordem hidrológica, neste trabalho se refere a impactos associados a alterações do fluxo, 

distribuição e ciclos da agua em uma bacia hidrográfica, bem como questões associadas à qualidade e quantidade 

de agua gerada e disponibilizada (quali e quantitativamente). 
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Realizou-se nesta pesquisa uma revisão dos métodos que tem sido utilizados para 

analisar impactos hídricos do eucalipto, junto à aplicação de dois métodos de avaliação, 

métodos estes empregados pelo próprio setor industrial, para ajudar a compreender melhor os 

impactos de ordem hídrica desta cultura sobre uma bacia hidrográfica. 

Para buscar responder à problemática colocada, esta dissertação está organizada em 

capítulos que abordam as temáticas associadas ao objetivo deste trabalho. Cada capítulo está 

estruturado em conceitos, métodos e resultados para o estudo de caso, para posteriormente 

serem associados de forma a compor uma relação de complementaridade e permitir a análise 

de forma mais abrangente. 

Inicialmente, no Capítulo 1, apresenta-se a problemática acerca das silviculturas de 

eucalipto e os recursos hídricos, justificativas e objetivos deste trabalho. Ainda neste capitulo, 

são apresentados os principais acontecimentos históricos que marcaram a evolução da 

atividade deste setor produtivo de papel e celulose no país. 

Já o Capítulo 2 trata da apresentação dos métodos de balanço hídrico utilizados por 

diversos estudos que buscaram compreender as interações entre as florestas nativas e 

silvicultura de eucalipto e o comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. Este 

capítulo visa apresentar métodos de modelagem das relações entre cobertura vegetal, solo e 

água que são comumente utilizados para o setor.  

No Capítulo 3, são apresentados um breve histórico do eucalipto cultivado no Brasil e 

em São Paulo e as práticas empregadas nesta atividade (silvicultura), que podem gerar 

possíveis impactos de ordem hidrológica. Por fim, foram analisados estudos para 

levantamento dos impactos da silvicultura de eucalipto sobre os processos hidrológicos. 

No Capítulo 4, são apresentados os conceitos e métodos da Pegada Hídrica (PH), 

destacando os estudos que foram  realizados até o momento nesta temática. Neste capitulo, 

discutem-se os limites do método e a necessidade de complementações para uma avaliação 

mais ampla. Além disso, são pontuados os trabalhos que buscaram, até o momento, ampliar o 

método da PH, incluindo outras variáveis em sua análise.  

No Capítulo 5, são apresentados os conceitos de funções ecossistêmicas (FE) de 

serviços ecossistêmicos (SE), seguido pela apresentação das relações existentes entre a 

cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica e seus processos hidrológicos. Em seguida, são 

pontuados os SE’s provisionados pelo tipo de cobertura vegetal nativa da região estudada e a 

atual discussão acerca das áreas necessárias para que estes sejam preservados. Ainda neste 
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capítulo é apresentado o método de valoração econômica ambiental, como uma das formas de 

avaliação dos serviços ecossistêmicos e ambientais prestados pelas coberturas vegetais. 

No Capítulo 6, são apresentadas as características da região estudada, no caso, o trecho 

paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (BHPS), tais como localização, histórico 

de cobertura vegetal e de uso e ocupação do solo, bem como as características locais das 

principais coberturas vegetais (silvicultura de eucalipto, pastagem e florestas nativas). 

Ainda neste capítulo, são apresentados os métodos selecionados para atender à 

proposta de abordagem desta pesquisa. Inicialmente, são abordados os métodos de 

contabilização da água utilizada pelas coberturas vegetais, sendo estes a Pegada Hídrica e o 

Balanço Hídrico Climatológico. A seguir, são apresentados os métodos de avaliação do 

balanço hídrico geral da bacia, a partir da classificação por tipos de água da Pegada Hídrica, 

para determinar os impactos dos usos da água sobre a disponibilidade hídrica. Por fim, 

apresenta-se o método de valoração para avaliação dos serviços ecossistêmicos e ambientais
2
 

providos pelas coberturas vegetais, a fim de determinar os impactos sobre o serviço 

hidrológico de retenção de lixiviação de nutrientes. 

O Capítulo 7 apresenta e discute os resultados obtidos a partir do emprego dos 

métodos selecionados. Não obstante, com esta discussão, espera-se contribuir para a 

identificação das limitações dos métodos e das necessidades de aprimoramentos para que 

melhores avaliações e análises possam ser feitas a fim de embasar tomadas de decisão para 

fins de gestão da água, bem como sugerir forma e meios de superar alguns destes limites. 

Na Figura 1, está apresentado o esquema da organização para integração dos temas 

abordados nesta dissertação. 

 
Figura 1 – Esquema de organização da dissertação 

                                                           
2
 A diferenciação conceitual dos termos está apresentada no capítulo “Funções e Serviços Ecossistêmicos”. 
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Por fim, são apresentadas as conclusões gerais possibilitadas pelas análises realizadas, 

bem como indicações de futuras pesquisas e investigações ainda necessárias para contemplar 

outros aspectos que não fizeram parte do escopo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E HISTÓRICO 

 

 

O Brasil, no que se refere à disponibilidade dos recursos hídricos, ocupa uma posição 

privilegiada em relação aos outros países do mundo. A vazão média anual dos rios brasileiros 

é de aproximadamente 180 mil metros cúbicos por segundo (m³.s
-1

), o que corresponde a 

cerca de 12% da disponibilidade hídrica mundial (ANA, 2007). Ainda segundo o relatório 

GEO Brasil Recursos Hídricos (ANA, 2007), em relação à distribuição per capita, a vazão 

média é de aproximadamente 33 mil metros cúbicos por habitante anualmente (m³.hab
-1

.ano
-

1
), valor 19 vezes maior que o mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), que seria de 1.700 m³.hab
-1

.ano
-1

.  

Todavia, nem toda a vazão média dos rios está disponível ao longo de todo o ano, bem 

como sua distribuição ao longo do território não acompanha a densidade populacional. Vale 

lembrar ainda que, exceto o rio Amazonas, cujas nascentes provém do derretimento da neve 

das geleiras andinas, todos os demais rios dentro do território brasileiro são fortemente 

influenciados pelo regime de chuvas (ANA, 2007). 

A importância da discussão sob a ótica da água se dá devido ao seu papel como fator 

fundamental para a realização das atividades antrópicas, bem como para a manutenção dos 

ecossistemas e vida no planeta (SALATI et al, 2006). Segundo Rebouças (2006) e Setti et al 

(2001), a qualidade e disponibilidade da água está relacionada a diversos fatores naturais e 

antrópicos e podem variar de acordo com o seu local de origem, armazenamento e circulação, 

formas de uso, ocupação do solo, atividades socioeconômicas desenvolvidas, entre outros. 

Modificações realizadas na cobertura vegetal natural de uma área, sejam elas 

proporcionadas por ações naturais ou antrópicas, afetam o comportamento hidrológico de uma 

bacia hidrográfica, podendo impactar também a disponibilidade quali e quantitativa da água 

(TUCCI & CLARKE, 1997, NEARY et al, 2009). Segundo Tucci & Clarke (1997), a 

cobertura vegetal de uma área possui papel fundamental no balanço hídrico. Pritchett (1979) e 

Neary et al (2009) apontam possíveis relações entre a quantidade de água produzida na bacia 

e sua cobertura vegetal, pois a capacidade de infiltração é maior, assim como o escoamento 

superficial é menor, em solos com cobertura florestal quando comparados a outras superfícies 

desmatadas. Já estudos de Reis (2004), Neary et al (2009) e Mingoti (2009) indicam a relação 

existente entre a qualidade da água produzida em áreas com diferentes proporções de 

cobertura florestal nativa, evidenciando o impacto positivo da preservação da vegetação. 
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Diversos estudos são realizados para avaliar o consumo de água por florestas  nativas e 

monoculturas de eucalipto através do emprego de métodos diversos (LIMA et al, 1996;  

TUCCI & CLARKE, 1997; SOARES & ALMEIDA, 2001; RANZINI & LIMA, 2002; 

ALMEIDA & SOARES, 2003; MORRIS et al, 2004; VITAL, 2007; ALMEIDA et al, 2009; 

LARA et al, 2009; VAN OEL & HOEKSTRA, 2010; LARA et al, 2011; VAN OEL & 

HOEKSTRA, 2012), evidenciando a importância do tema. Entretanto, este trabalho se 

diferencia dos demais por aplicar uma associação de métodos de balanço hídrico, Pegada 

Hídrica e dados gerados por outras pesquisas em um estudo de caso brasileiro, o que permite a 

identificação do uso da água de forma diferenciada da aplicação exclusiva de análise de 

balanço hídrico.  

Nos trabalhos de Van Oel & Hoekstra (2010) e Van Oel & Hoekstra (2012) ocorre 

emprego do método de PH para avaliar o uso da água para a produção de madeira para 

celulose. Estes trabalhos visam a comparação do uso da água para a produção de papel no 

mundo. No entanto, nestes estudos não estão incorporados os possíveis impactos das florestas 

exóticas de eucalipto sobre as bacias hidrográficas nas quais estão inseridas em comparação 

às florestas nativas, dentro da perspectiva de mudança de uso da terra.  

Existem muitos trabalhos que realizam uma avaliação dos impactos hídricos da 

monocultura de eucalipto que utilizam diversos métodos de balanço hídrico, tais como Lima 

(1993), Lima et al (1996), Soares e Almeida (2001), Morris et al (2004), Vital (2007), Viana 

et al (2009) entre outros. Estes trabalhos apontam que os impactos hídricos destes cultivos 

devem ser analisados com base no histórico de uso do solo anterior. De uma forma geral, 

estes trabalhos apontam que pode ocorrer melhora de características hídricas específicas, 

comparadas ao uso anterior do solo. Não obstante, diversos autores consideram que em locais 

onde exista disponibilidade hídrica compatível à demanda hídrica pela monocultura de 

eucalipto, os impactos sobre a disponibilidade de água no solo e sobre o comportamento 

hídrico da bacia não seriam significativos (LIMA, 1993; SOARES & ALMEIDA, 2001; 

ALMEIDA & SOARES, 2003; VITAL, 2007; VIANA et al, 2009). Contudo, autores como 

Oliveira et al (2002) e Morris et al (2004) apontam casos no quais a implantação de 

monoculturas de eucalipto provocam impactos sobre o volume de água percolado e 

armazenado no solo. 

Tendo em vista que atualmente o Brasil é o 4º maior produtor de celulose no mundo 

(BACELPA, 2011), apresentando maior produção no Estado de São Paulo, que representa 

certa de 30% da produção nacional e, especificamente, no trecho paulista da Bacia do Rio 
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Paraíba do Sul (BHPS) concentra-se cerca 15% desta produção (BRACELPA, 2010), torna-se 

relevante avaliar esta discussão.  

As principais cobertuturas vegetais na BHPS são, por ordem de área, 57,6% de 

pastagem, 15,6% de floresta nativa e eucalipto 7,1%. No trecho paulista da BHPS vêm 

ocorrendo a expansão da monocultura de eucalipto de forma mais expressiva sobre áreas antes 

utilizadas para pastagens pela pecuária extensiva devido à instalação de empresas do ramo de 

produção de celulose na região (FREITAS JUNIOR & MARSON, 2009; DIAS et al, 2011). 

Não obstante, a bacia está inserida em uma região hidrográfica (Atlântico Sudeste) que 

apresenta quadro de criticidade quali-quantitativa (ANA, 2012). Este quadro de criticidade 

indica situação de escassez hídrica em função da alta demanda por água (em função de seu 

contingente populacional) e menor disponibilidade relativa (ANA, sd).  

Cabe mencionar também que foi empregada a PH para avaliar a produção de celulose 

de eucalipto e produtos de papel por indústrias localizadas no trecho paulista na bacia do 

Paraíba do Sul, fatos que suscitaram a necessidade de aprofundar a discussão do emprego 

desta metodologia nesta região (FIBRIA, 2011; KIMBERLY-CLARK, 2012; TNC, 2012; 

KC-BRASIL, 2012; FIBRIA, 2013). 

Neste setor econômico, existem ainda outros estudos que buscam estabelecer uma 

comparação entre a eficiência de uso da água entre a produção de madeira, através da 

silvicultura, com outras culturas e até mesmo com a eficiência de uso da água por florestas 

nativas, tais como o de Cânova (2013). Este trabalho não realizou uma análise de PH 

especificamente, mas fez a comparação dos volumes de água necessários para cada unidade 

de massa produzida, sendo que esta unidade é semelhante à unidade da PH de produtos.  

O referido estudo (CÂNOVA, 2013) evidencia um interesse do setor de produção de 

papel em estabelecer comparativos entre florestas nativas e monoculturas de eucalipto 

referentes ao uso da água.  

Uma das grandes lacunas para a melhor gestão de recursos hídricos é a falta de 

informação suficientemente abrangente e integrada das diversas demandas de água de uma 

bacia hidrográfica, bem como do comportamento hidrológico da bacia e sua dinâmica de 

fornecimento de serviços ecossistêmicos hidrológicos
3
. Por essa razão, métodos que busquem 

uma quantificação mais adequada do uso da água em uma bacia são fundamentais para a sua 

gestão. Entretanto, não somente existe uma forte relação entre o uso do solo com a quantidade 

e qualidade da água, e suas diversas demandas, mas também para uma gestão integrada de 

                                                           
3
 Termo apresentado por Willaarts et al (2012). 
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uma bacia hidrográfica há necessidade de se observar o comportamento dinâmico de diversos 

serviços ecossistêmicos hidrológicos associados a estas ocupações.  

Tendo isto em vista, a pergunta norteadora desta pesquisa foi: a atividade de 

silvicultura de eucalipto impacta negativamente a disponibilidade hídrica quali e quantitativa 

no trecho paulista da Bacia hidrográfica da Bacia do Rio Paraíba do Sul? 

Foram testadas as seguintes hipóteses: 

 Ocorre impacto negativo sobre a disponibilidade da água na bacia em 

decorrência do consumo de água verde
4
 que deixa de se tornar água azul, bem como 

pela lixiviação de nutrientes inorgânicos aplicados para fertilização, que afetam outros 

usos da água azul na bacia (consumo humano, dessedentação de animais, irrigação, 

entre outros). 

 A cobertura exótica implica em perdas de serviços ecossistêmicos hidrológicos, 

ou seja, é esperada uma diminuição na qualidade de serviços ecossistêmicos 

relacionados à quantidade e qualidade de água disponibilizada na bacia em função de 

alterações de processos hidrológicos. 

Cabe ressaltar que o método de Pegada Hídrica (HOEKSTRA & HUNG, 2002; 

HOEKSTRA & CHAPAGAIN, 2007) foi aplicado para avaliação do uso de água para 

produção de madeira pela cobertura de floresta nativa devido à sua abordagem distinta do 

método de balanço hídrico tradicional e por ser de interesse do setor econômico na região 

estudada.  

É importante deixar explícito que os resultados não devem ser interpretados com base 

no significado conceitual original de Pegada Hídrica proposto pelos autores citados (op. cit). 

Isto, porque o conceito foi elaborado para analisar a apropriação da água para uso humano 

para a produção de bens e serviços econômicos. Desta forma, a contabilização do volume de 

água utilizado pela floresta nativa através do método de Pegada Hídrica será referida como 

“Pegada Hídrica” natural, pois apenas emprega a formulação de quantificação do uso direto 

e indireto da água para fins de análise da limitação do método. 

Neste sentido, este estudo teve como objetivo verificar os impactos de ordem 

hidrológica da implantação da atividade de silvicultura de eucalipto para produção de celulose 

no trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Para isso, foi empregado os métodos de análise utilizados pelo setor econômico de 

papel e celulose, complementando-os para permitir a compreensão do comportamento 

                                                           
4
 Através da evapotranspiração da água da chuva.  
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hidrológico associado à atividade de silvicultura. Sendo assim, realizou-se: análise de balanço 

hídrico climatológico (Sentelhas et al, 1999) das coberturas vegetais da bacia (eucalipto, 

pastagem e floresta nativa); análise de Pegada Hídrica  da madeira (van Oel y Hoekstra, 2010) 

produzida pela monocultura de eucalipto e floresta nativa da bacia; balanço hídrico geral da 

bacia, utilizando a classificação por tipos de água do método de PH
5
, de forma a permitir 

identificar a disponibilidade hídrica, demandas e quadros de criticidade quantitativa; revisar 

os estudos acerca dos impactos da atividade da silvicultura na bacia e em outros locais; e, por 

fim, utilizou-se também a abordagem de serviços ecossistêmicos para permitir a compreensão 

do comportamento hidrológico, integrar os resultados obtidos anteriormente e avaliar a 

qualidade do serviço ecossistêmico ou ambiental, referente à qualidade da água produzida na 

bacia, associado às coberturas vegetais predominantes. 

 

 

1.1. Histórico do setor de celulose no Brasil 

 

Neste tópico serão abordados, de forma resumida, os principais aspectos e fatos que 

compõe o histórico de desenvolvimento do setor de celulose no Brasil. Ao final, será 

apresentada uma síntese esquemática demarcando alguns dos principais acontecimentos ao 

longo do tempo. 

Sabe-se que a produção de papel no Brasil foi iniciada no século XIX (LOPES & 

CONTADOR, 1998; OSORIO, 2007; OLIVEIRA, 2011), especificamente em 16 de 

novembro 1809, no Rio de Janeiro (SICILIANO, 2003; BRACELPA, 2007). Em São Paulo, a 

atividade surge vinculada a produção cafeeira, impulsionada pelo desenvolvimento industrial 

proporcionado pela imigração europeia para trabalho na cultura de café, que trouxe também 

experiência e conhecimento do processo produtivo do papel (SOTO, 1992; OSORIO, 2007; 

BRACELPA, 2010). 

A indústria brasileira de celulose teve como base capital nacional, não contando com a 

participação de capital estrangeiro (SOTO, 1992; HILGEMBERG, 2001), diferentemente do 

                                                           
5 A água azul pode ser entendida como um indicador do volume de água superficial ou subterrânea alocada para 

a produção de um bem ou serviço econômico. A água verde seria o indicador da água de chuva consumida pela 

fase de produção vegetal de uma cadeia produtiva. Por fim, a água cinza refere-se ao indicador do volume de 

água requerido para que a diluição de um determinado poluente lançado no corpo hídrico de forma que a 

qualidade deste restabeleça seus padrões máximos permitidos, ou seja, até que o poluente seja “neutralizado” 

(HOEKSTRA et al, 2011). 
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que ocorre com outras importantes indústrias manufatureiras do período. Isto porque, grande 

parte das indústrias organizadas com maior participação de capital estrangeiro não resistiu à 

crise do final da década de 1920 (SOTO, 1992).  

As principais empresas iniciaram suas atividades econômicas a partir da 

comercialização do papel importado, migrando para a atividade gráfica e posteriormente à 

fabricação de papel (HILGEMBERG & BACHA, 2000). Neste período, a pasta de madeira 

era em sua maior parte importada (SANTANA, 1999) e a atividade florestal era, até então, 

desenvolvida para outros fins, tais como alimentação de caldeiras, confecção de dormentes 

para vias férreas, e estava completamente desvinculada da produção de celulose (SOTO, 

1992).  

Um dos primeiros empreendimentos de grande importância neste setor foi fundado em 

São Paulo, em 1883. Trata-se da Companhia Melhoramentos, do coronel Antônio Proost 

Rodovalho
6
, que posteriormente deu origem a uma das mais importantes empresas do setor 

produtivo até os dias atuais (SICILIANO, 2003).  

Em 1917, surgiram as primeiras articulações entre os fabricantes de papel no Estado 

de São Paulo para a representação frente às disputas entre produtores e importadores, com o 

objetivo de influenciar o Estado na condução de suas políticas alfandegárias e de proteção ao 

mercado interno. Em 1919, formaliza-se a formação desta organização, e o Centro dos 

Fabricantes de Papel (CFP) é fundado. Com o tempo, esta associação foi transformada na 

Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e celulose (ANFPC) e, posteriormente, foi 

denominada Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA) (SICILIANO, 2003). 

Devido aos efeitos da crise de 1929, o governo proibiu até 1937 a importação de 

máquinas para a instalação de novas fábricas de papel e criou um fundo especial para socorrer 

as empresas em dificuldade. Com isso, ocorreu um processo de concentração da capacidade 

de produção nas maiores empresas existente (CANO, 2007). No entanto, devido à elevação do 

preço da celulose importada, em decorrência da desvalorização da moeda nacional, é 

impulsionado o desenvolvimento da produção nacional de pasta de celulose (HILGEMBERG 

& BACHA, 2000). 

A produção de papel e celulose, próximos ao local da matéria prima foi incentivado 

pelo aumento da demanda por papel. O grupo Klabin, em Monte Alegre (PR) em 1934, 

iniciou a implantação de uma fábrica de papel imprensa, inaugurada em 1946, que também 

                                                           
6
 Latifundiário produtor de café de grande influência em sua época. Destacou-se por sua atuação em diferentes 

setores industriais, que além do setor papeleiro, conta também com a fundação da primeira indústria de cimento 

no Brasil (SICILIANO, 2003).  
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produzia pasta mecânica e celulose semibranqueada, originando o processo de integração 

vertical na indústria (TRAJANO, 1996; SILVA & SILVA, 2005).  

A partir de 1950 ocorreram investimentos no setor produtivo com a criação do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDE, passando a se chamar BNDES em 1982), em 1952, 

durante a era Vargas, com objetivo de promover e incentivar a atividade industrial no país. No 

entanto, durante seus três primeiros anos de surgimento, o banco não realizou financiamentos 

para a indústria de papel e celulose (HILGEMBERG & BACHA, 2000).  

Incentivos políticos foram fornecidos pelo governo de Juscelino Kubstcheck (1956- 

1961) que impulsionou a economia para a substituição de importações, beneficiando o setor 

de papel e celulose (JUVENAL & MATTOS, 2001; OLIVEIRA, 2011). Muitas parcerias 

entre empresas e instituições de pesquisa foram firmadas, bem como diversos estudos 

realizados, a fim de aumentar a competitividade da celulose nacional no mercado 

internacional (OLIVEIRA, 2011). 

Neste período, ocorre a entrada de empresas de capital estrangeiro no país, em 

decorrência das políticas públicas implementadas, atraídos pelos benefícios fiscais sob a 

forma de redução de tributação ou de fornecimento de subsídios para incentivar a instalação 

de suas fabricas no país (SICILIANO, 2003; OLIVEIRA, 2011). Hilgemberg & Bacha (2000) 

apontam que o Brasil, neste período, atendia sua demanda de papel, exceto em papel 

imprensa, mas ainda importava mais de 70% da celulose que necessitava.  

Pouco depois começou a grande preocupação acerca da disponibilidade da matéria 

prima para o suprimento da demanda mundial de celulose, uma vez que as florestas de 

coníferas das regiões temperadas claramente não seriam suficientes. No Brasil, eram 

utilizadas coníferas, tais como o pinheiro do Paraná, para se produzir celulose de fibra longa, 

de forma semelhante aos países do hemisfério norte (OLIVEIRA, 2011). Juvenal & Mattos 

(2001) apontam que também houve investimento de capital estrangeiro no desenvolvimento 

de pesquisas para produção de celulose de boa qualidade a partir do eucalipto. 

Por se mostrar uma alternativa econômica e tecnicamente mais adequada às condições 

climáticas brasileiras, além do crescimento rápido (cerca de 6 a 7 anos), o eucalipto se tornou 

a principal espécie explorada para a produção de celulose de fibra curta (OLIVEIRA, 2011). 

O desenvolvimento da tecnologia do papel de celulose de eucalipto (fibra curta) foi obtido a 

partir de pesquisas realizadas principalmente pela Panamericana Textil, a Suzano e a Papel 

Simão. Em 1957, no Estado de São Paulo, a produção de celulose pelo processo kraft se 
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intensificou a partir da madeira de eucalipto (HILGEMBERG & BACHA, 2000; JUVENAL 

& MATTOS, 2001). 

Em relação à qualidade da polpa produzida, o eucalipto representou uma revolução do 

processo produtivo deste setor no Brasil, pois as demais polpas testadas não mostravam o 

mesmo nível de qualidade obtido, exceto o pinheiro do Paraná. No entanto, a exploração desta 

espécie, limitada à região sul do país, já apresentava intensa exploração pelo setor produtivo 

madeireiro. Seu cultivo também não apresentava benefícios econômicos na época, em função 

do longo período de crescimento da árvore até a idade de corte (JUVENAL & MATTOS, 

2001). 

Em 1960 o Brasil já produzia cerca de 70% de sua demanda aparente de celulose, com 

uma produção baseada principalmente na celulose de fibra curta. Foi neste período que 

surgiram os primeiros excedentes que se destinaram a exportação, porém o país ainda não 

produzia a celulose de fibra longa (HILGEMBERG & BACHA, 2000).  

O BNDE passou a incentivar e apoiar a implantação de fábricas de celulose capazes de 

atingir escalas de produção que gerassem excedentes para exportação. Como resultado desta 

ação, em 1966 surgiu a primeira empresa de grande porte para a produção de celulose de 

mercado para a exportação, a Borregaard S. A., subsidiária de uma empresa norueguesa 

(HILGEMBERG & BACHA, 2000; SICILIANO, 2003). O projeto da Boorregaard previa a 

instalação de uma unidade no Rio Grande do Sul, com uma capacidade de produção de 500 

t.dia
-1

 de celulose de fibra curta a partir do eucalipto (SICILIANO, 2003).  

Em 1967, o Estado decide priorizar os projetos de implantação ou ampliação da 

capacidade de produção de celulose e papel, bem como emite um Decreto que viabilizava a 

implantação e ampliação de maciços florestais, cumprindo as determinações do Código 

Florestal de 1965. O que se observou a partir disso foi a expansão das áreas de cultivo de 

eucalipto e reflorestamento. Ainda em 1967, a Aracruz (atual FIBRIA) iniciou o 

desenvolvimento da tecnologia de reprodução assexuada do eucalipto, o que contribuiu para 

uma melhoria qualitativa no setor florestal brasileiro (HILGEMBERG & BACHA, 2000; 

JUVENAL & MATTOS, 2001). 

O BNDE, por sua vez, estabeleceu que a partir de 1968 os incentivos financeiros do 

banco seriam direcionados a projetos que obedecessem a determinadas escalas mínimas de 

produção (JUVENAL & MATTOS, 2001), de aproximadamente 100 t.dia
-1

, e, 

posteriormente, exigiu também que as empresas demonstrassem capacidade de suprir ao 

menos 50% de sua demanda de madeira (HILGEMBERG & BACHA, 2000).  
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Os autores apontam que o banco visava que fosse reduzido o desperdício de matéria 

prima e energia, desta forma passaram a exigir que o licor negro, subproduto da fabricação de 

celulose, fosse recuperado ao ser considerado matéria prima de energia e produtos químicos. 

Com isso, os projetos com produção menor de 100 t.dia
-1

 poluíam e desperdiçavam licor 

negro, pois não havia justificativa ou incentivo para instalação da caldeira de recuperação do 

licor (HILGEMBERG & BACHA, 2000). 

No inicio da década de 1970, a resolução 11/1972 do Conselho de Desenvolvimento 

Industrial (CDI) fixou novas escalas mínimas para níveis de produção de celulose, papel de 

imprensa, “kraft”, e outros tipos, com expansão prevista para 1000 t.dia
-1

, para que os projetos 

industriais de produção de celulose recebessem incentivos (BRASIL, 1972). Nesta década, 

três grandes empresas começam a operar – Borregaard em 1972; Celulose Nipo Brasileira 

(CENIBRA) em 1973; Aracruz Celulose em 1978 (HILGEMBERG & BACHA, 2000). 

A crise de 1973 faz com que o governo, sob gestão militar de Geisel, opte por investir 

na indústria de base, visando à substituição de importações e ampliação da participação da 

agroindústria nas exportações nacionais
7
. Neste contexto, a celulose passa a ser considerada 

uma commodity, objeto do I Plano Nacional de Papel e Celulose (I PNPC). Esta política 

concede incentivos econômicos (isenção de impostos, créditos, financiamentos, etc) para a 

aquisição de equipamentos que propiciem a ampliação da atividade (SANTOS & SILVA, 

2009; OLIVEIRA, 2011) . 

Também ocorreu incentivo à expansão do setor pelo II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND). O Plano previa a instalação de treze grandes plantas até 1980, 

baseando-se num modelo tripartite com participação do Estado, capital privado nacional e 

capital privado estrangeiro, no entanto, somente cinco destes projetos chegaram a ser 

instalados com maior participação do Estado (PALADINO, 1985 apud HILGEMBERG & 

BACHA, 2000). Já na década de 1980, a indústria brasileira já operava com equipamentos 

compatíveis com a tecnologia mundial e integração com a produção florestal. Nesta época, a 

indústria brasileira, segundo Hilgemberg & Bacha (2000), atendia à sua demanda por 

produção de matéria prima florestal. 

A década de 1980 representa a consolidação da indústria de celulose e papel no Brasil. 

Foi neste período que ocorreram em peso investimentos em modernização e ganho de 

produtividade, com a expansão da capacidade industrial. Com o II PNPC, foram previstos 

investimentos de cerca de 6 bilhões de dólares para a ampliação da produção de celulose e 

                                                           
7
 Neste período, intensificou-se o apoio do Estado à produção de commodities e marcou uma fase de mudança da 

estrutura agrária do país, promovendo também a concentração da propriedade da terra (CAMPOS, 2012). 
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pouco mais de 3 bilhões para a ampliação da produção de papel (SOTO, 1992; JUVENAL & 

MATTOS, 2001).  

As principais indústrias do setor de celulose instalaram-se em São Paulo a partir da 

década de 1980, sendo elas a Fábrica de Papel Paulista de Salto, a Companhia 

Melhoramentos, a Companhia Fabricadora de Papel (que originou o grupo Klabin), a fábrica 

de papelão Simão e Companhia (posteriormente originando o grupo Simão e adquirida pela 

VCP), a Indústria de Papelão Limeira S. A. (que deu origem ao grupo Ripasa), entre outras 

(SOTO, 1992; SANTANA, 1999; HILGEMBERG & BACHA, 2000). 

Em 2001, o Brasil ocupou a posição de 11º maior produtor de papel e 10° maior 

consumidor, representando cerca de 2% do consumo e produção global (JUVENAL & 

MATTOS, 2001). Quanto às exportações de celulose, o Brasil apresentou grande crescimento, 

quando comparado aos demais países, dentre eles Canadá e EUA, no período de 1989 e 2002 

(BIAVASCHI, 2008).  

A autora (BIAVASCHI, 2008) destaca ainda que ao considerar a agregação de valor 

da fase de produção de papel, o Brasil, neste período analisado, pode ser caracterizado como 

um grande exportador de matéria prima barata para a alimentação dos parques industriais de 

outros países industrializados. Dados referente ao ano de 2010
8
 são apresentados a seguir na 

Tabela 1.1.1. 

Tabela 1.1.1 – Maiores produtores mundiais de celulose e papel referente ao ano de 

2010. 

CELULOSE PAPEL 

País mil toneladas País mil toneladas 

1º - EUA 50.351 1 º - China 102.500 

2º - China 18.198 2 º - EUA 74.375 

3º - Canadá 17.073 3 º - Japão 26.083 

4º - Brasil 13.977 4 º - Alemanha 22.630 

5º - Suécia 11.672 5 º - Suécia 11.417 

6 º - Finlândia 10.237 6 º - Coréia do Sul 11.333 

7 º - Japão 8.642 7 º - Canadá 10.751 

8 º - Rússia 7.519 8 º - Finlândia 10.694 

9 º - Indonésia 6.710 9 º - Brasil 10.260 

10 º - Chile 5.155 10 º - Indonésia 10.247 

Fonte: BRACELPA (2013). 

Para o ano de 2012, foram previstos no programa de investimentos do setor uma 

produção de 11,5 milhões de toneladas de papel e 14,4 milhões de toneladas de celulose, 

sendo deste total, 2 milhões de toneladas de papel e 7,4 milhões de toneladas de celulose 

                                                           
8
 O mais atual até o momento da consulta em janeiro de 2014. 
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destinados à exportação (SOARES et al, 2010). Como se pode ver no ranking mundial de 

2012, a produção estimada não foi atingida, contudo a produção destinada a exportação foi 

superada, pois no ano de 2012 o Brasil exportou 8.513 mil toneladas de celulose enquanto o 

consumo interno foi de 5.875 mil toneladas. No caso da produção de papel, a produção 

também não atingiu a marca estimada, contudo a previsão de destinação à exportação foi 

atendida, pois do total produzido 9.562 mil toneladas foi destinada ao consumo interno e 

2.052 mil toneladas a exportação (BRACELPA, 2013). 

Em relação ao ano de 2013, contudo o que se tem publicado até o momento pela 

BRACELPA (BRACELPA, 2013) seria a produção de janeiro a novembro que apontam uma 

produção total de 13.729 mil toneladas de celulose e 9.557 de papel, destes 8.533 mil 

toneladas de celulose e 1.703 mil toneladas de papel foram destinadas a exportação. Estes 

dados apontam um aumento da exportação de celulose, quando comparada ao mesmo período 

de 2012, e menor exportação de papel (BRACELPA, 2013).  

Ainda segundo dados deste relatório publicado pela BRACELPA, o Brasil importou 

411 mil toneladas de celulose e 1.396 mil toneladas em 2012. Comparado ao ano de 2011, se 

percebe que houve um aumento de importação de celulose (de 392 mil toneladas em 2011), 

apesar do aumento de produção e exportação, e uma redução da importação de papel (de 

1.455 mil toneladas em 2011) seguidos pelo aumento de produção e redução de exportação 

(BRACELPA, 2013). Com isso, se percebe uma tendência do aumento de produção de 

celulose até os dias atuais, voltadas à exportação e a tendência brasileira de exportação de 

matéria prima com menor valor agregado. 

Um resumo esquematizado com  marcos históricos do desenvolvimento da atividade 

produtiva do papel e celulose no país, em forma de linha do tempo, apresentados nesta revisão 

pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Linha do tempo apresentando síntese de marcos do histórico do papel e celulose no Brasil (1809 a 

2013). 
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CAPÍTULO 2 - MODELOS DE BALANÇO HÍDRICO 

 

 

 

 

 

No manual de Pegada Hídrica (HOEKSTRA et al, 2011) é indicada a utilização do 

CropWat, software que realiza a quantificação do balanço hídrico de culturas utilizando, entre 

outros, o método de Penman-Monteith. Esta indicação não foi aplicada neste trabalho em 

função das limitações do software em relação ao tempo de cultivo da silvicultura do eucalipto.  

Visando cobrir esta necessidade, bem como realizar uma análise comparativa dos 

balanços hídricos das coberturas vegetais analisadas neste trabalho, foram levantados outros 

métodos que permitissem a consideração de maior tempo de cultivo. Existem diversos 

métodos para realização de análise do balanço hídrico de um local. A seguir serão mais bem 

detalhados os métodos mais frequentemente utilizados para avaliação de balanço hídrico de 

silviculturas, tais como a equação de Penman-Montheit, Thornthwaite & Mather (1955), o 

método de balanço de massa
9
 e as planilhas desenvolvidas por Sentelhas et al (1999), que 

utiliza o método de Thornthwaite & Mather (1955). 

 

2.1. Equação de Penman-Monteith 

 

O método de Penman-Monteith refere-se ao uso de uma equação para computar a água 

evaporada por uma cobertura vegetada. Foi proposta e desenvolvida por John Monteith a 

partir da combinação do balanço de energia e da fórmula aerodinâmica de Howard Penman 

(HOWELL & HEVETT, 2004). Desta combinação (FAO, 1998; COLLISCHONN & TISSA, 

2008), obteve-se a seguinte equação para a determinação da taxa de evaporação da água 

(evapotranspiração): 

 

 

                                                           
9
 Método muito utilizado nos estudos sobre balanço hídrico de florestas nativas atlânticas e de silvicultura de 

eucalipto revisadas neste trabalho. 

Tendo em vista a revisão das relações entre cobertura vegetal e comportamento 

hidrológico de uma bacia, a necessidade contabilização do balanço hídrico da área de 

estudo e de levantar dados de evapotranspiração para alimentar as fórmulas estabelecidas 

por Hoekstra et al (2011) para a quantificação da Pegada Hídrica verde, foram revisados 

uma série de métodos de quantificação do balanço hídrico. Neste capitulo serão 

apresentados os modelos de balanço hídrico mais empregados para análise de balanço 

hídrico de silviculturas, bem como suas facilidades e dificuldades para aplicação. 
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λET = ( 
∆ (Rn – G) + ρacp 

(es  - ea) 

) 

1 ra 

∆ + γ ( 1 + 

rs 

) 

ρw 

ra 

(01) 

 

Sendo, 

Rn – radiação liquida (MJ.m
-2

.s
-1

) 

G – fluxo de calor no solo (MJ.m
-2

.s
-1

) 

(es  - ea) – déficit de pressão do ar (kPa) 

ρa – densidade média do ar a uma pressão constante (kg.m
-3

) 

ρw – densidade média da água (kg.m
-3

) 

cp – calor específico do ar (1,013.10
-3

 MJ.kg
-1

.ºC
-1

) 

∆ - declividade da curva de pressão de vapor na saturação (kPa.ºC
-1

) 

γ - constante psicrométrica (0,66) 

rs –  resistência da cultura à transferência de vapor (s.m
-1

) 

ra – resistência aerodinâmica (s.m
-1

) 

 calor latente de vaporização (-) 

Os valores das variáveis para alimentar a equação 01 podem ser obtidos a partir de: 

= (2,501− 0,002361×T) 

(02) 

Sendo, 

T – Temperatura do ar a 2 m da superfície (ºC) 

ρa = 3,486 
PA 

275 + T 

(03) 

Sendo, 

PA – pressão atmosférica (kPa) 
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∆ = 

 ( 
17,27 T 

) 237,3 + T 

4.098 . 0,6108  

237,3 + T 

(04) 

ea = [ 
 

( 
17,27 T ) ] UR 237,3 + T 

0,6108  100 

(05) 

 

Sendo, 

UR = Umidade relativa do ar (%) 

 0,0016286 
PA 

 

(06) 

Rn = Ssup (1 – α) 

(07) 

Sendo, 

Ssup - valor medido da radiação que atinge a superfície (MJ.m-2.s-1) 

α – albedo (-) 

Collischonn & Tussi (2008) apontam que pode ocorrer casos nos quais existem apenas 

dados de horas de insolação. Neste caso, a radiação que atinge a superfície será uma fração da 

máxima energia, de acordo com a época do ano, latitude e o tipo de cobertura vegetal do solo. 

A insolação máxima em um ponto da superfície será obtido a partir de: 

N = 24 
s 

  

(08) 

Sendo, 

N – numero de horas de insolação (horas) 

s – ângulo do sol ao nascer (varia com a época do ano) 

O ângulo de inclinação do sol ao nascer poderá ser obtido por: 

arccos(− tan tan 

(09) 
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Sendo, 

- latitude - positiva do Hemisfério Norte e negativa no Hemisfério Sul (graus) 

- declinação solar 

= 0,4093 sin 


J – 1,405  

(10) 

 Sendo, 

J – Dias contados a partir de 1º de janeiro 

Segundo Collischon & Tassi (2008), a resistência aerodinâmica é inversamente 

proporcional à altura dos obstáculos que o vento enfrenta, sendo estes os responsáveis pela 

geração de turbulência. Desta forma, esta variável pode ser obtida de duas formas: 

ra = 6,25 [ ln ( 
10 ) ] 

2  

 Um,10 Z0  para h < 10 metros 

(11) 

 

ra = 
94  

um,10 para h > 10 metros 

(12) 

 

Sendo, 

um,10 – velocidade do vento a 10 metros de altura (m.s
-1

) 

Z0 – rugosidade da superfície (m) 

h – altura média da cobertura vegetal (m) 

A rugosidade da superfície corresponde a um décimo (10%) da altura média da 

vegetação (COLLISCHONN & TISSA, 2008).  

 

 

2.2. Método de Thornthwaite & Mather (1955) 

 

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955), 

determina o regime hidrológico local sem a necessidade de medidas diretas das condições do 

solo. Se constituindo em uma das maneiras de monitoramento da variação de armazenamento 
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de água no solo (CAMARGO, 1971 apud SENTELHAS et al, 1999; PEREIRA et al., 1997 

apud SENTELHAS et al, 1999). 

O balanço hídrico de Thornthwaite & Mather (1955), quando empregado de maneira 

sequencial possibilita ainda a quantificação das necessidades de irrigação em uma cultura 

(CAMARGO & PEREIRA, 1990 apud VIEIRA, 2011) e a relação do rendimento das culturas 

com o déficit hídrico (JENSEN, 1968; DOORENBOS & KASSAM, 1994 apud VIEIRA, 

2011). O balanço hídrico climatológico é uma das ferramentas mais utilizadas na estimativa 

da deficiência e do excedente hídrico, da retirada e reposição de água do solo e da quantidade 

de água armazenada no mesmo (VIEIRA, 2011).  

Para a estimativa da evapotranspiração real pelo emprego do método de Thornthwaite 

& Mather (1955), é necessária a obtenção primeiramente da evapotranspiração potencial. Para 

isso, emprega-se a equação de Thornthwaite (1948) a seguir (MARTIN, 2007; 

COLLISCHONN & TASSI, 2008). 

 

E = 16 ( 
10T 

) 

a 
ni  NDi 

I  N1  30 

(13) 

Sendo, 

E - evapotranspiração potencial mensal (mm.mês
-1

) 

T – temperatura média mensal (ºC) 

I – índice de calor mensal 

a – função cúbica de I 

n – insolação (h.dia
-1

) 

N – comprimento do dia (h.dia
-1

) 

ND – número de dias do período analisado 

I = 

12 

( Tm ) 

1,514
 

∑  

m=1 5  

(14) 

Sendo,  

Tm a temperatura média de cada um dos 12 meses. 

 

a = (6,75.10
-7

 . I
3
) – (7,71.10

-5
 . I

2
) + (1,792.10

-1
 . I) + 0,49239 

(15) 
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O Balanço Hídrico Normal de Thornthwaite & Mather (1955), por sua vez será obtido 

a partir da determinação de algumas variáveis apresentadas a seguir. Se a evapotranspiração 

potencial subtraída da precipitação diária for menor que zero, deve-se calcular o “negativo 

acumulado” (MARTIN, 2007). Após o calculo dos valores acumulados de precipitação menos 

evapotranspiração estima-se o armazenamento, dado por (PEREIRA, 2005; MARTIN, 2007): 

  
| 

(P – ETP)1 | 
ARM1 = CAD 

CAD 

   

(16) 

Sendo,  

CAD – capacidade de água disponível (mm) 

P – precipitação mensal (mm) 

ETP – evapotranspiração potencial (mm) 

Resultando em: 

  
| 

(P – ETP)2 | 
ARM2 = ARM1  

CAD 

   

(17) 

Segundo Pereira (2005), no caso de ocorrer um ou mais meses com (P – ETP) > 0, 

com valores insuficientes para levar o ARM ao valor da CAD, a equação da rotina normal 

será: 

ARMn = ARM n-1 + (P – ETP)n 

(18) 

Porém, caso ocorra outro mês com (P – ETP) < 0, utiliza-se a equação 16 (Eq. 16) sem 

necessidade de calcular o valor acumulado do período anterior. A evapotranspiração real 

(ETR) será obtida a partir do cálculo de alteração do armazenamento atual subtraído do 

anterior (MARTINS, 2007). 

(P – ETP) < 0 , ETR = P + |ARM2 – ARM1| 

(P – ETP) ≥ 0 , ETR = ETP 

(19) 
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2.3. Balanço de massa 

 

Já o balanço hídrico de massa do solo considera as características do solo em 

armazenar umidade, considerando modificações em sua cobertura vegetal (BROOKS et al, 

2003). A representação dos processos de entrada e saída de água de uma bacia hidrográfica 

apresentados por Lima (2008) pode ser observada na Figura 3. 

 
Figura 3 – Processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica (LIMA, 2008). 

Sendo, 

P- precipitação medida no aberto = P. total 

T- transpiração 

Ic- interceptação pelas copas 

Ip- interceptação pelo piso 

Eo- evaporação do solo e de superfícies líquidas 

Et- evapotranspiração (total de perdas por evaporação) 

Q- deflúvio (escoamento superficial) 

∆s- variação do armazenamento da água do solo 

L- vazamento freático 

Pp- percolação profunda (vazamento por falhas na rocha) 

Rs- escoamento superficial (em canais ou para superfície) 

Rss- escoamento sub-superficial 

Rb- escoamento básico (água subterrânea) 

f- infiltração 

Pc- precipitação direta nos canais 

U- vazamento (água que flui por fora do leito) 
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Com base na Figura 1, e de forma simplificada, para um determinado período de 

tempo, a equação do balanço hídrico, segundo Lima (2008) poderá ser expressa por: 

P = (T + Ic + Ip + Eo) + Q + ∆s ± L + U 

(20) 

Considerando uma bacia hidrográfica ideal, na qual todos os fluxos positivos e 

negativos possas ser controlados experimentalmente e não ocorram perdas por percolação 

profunda (PP) ou vazamentos (L ou U), condições sob as quais, qualquer bacia pode ser 

utilizada como área experimental para estudos de hidrologia florestal (LIMA, 2008), a 

equação acima pode ser simplificada para: 

P - ET - Q ± ∆s = 0 

(21) 

Segundo Anido (2002), o balanço hídrico envolve a quantificação dos componentes do 

sistema, visando o melhor entendimento de seu comportamento e baseia-se no principio de 

conservação de massa, sendo analisado pelos insumos, ou entradas de água, e pelas saídas de 

água do sistema (PEREIRA ET AL. 1997; TUCCI, 2000; ZAKIA,1987 apud ANIDO, 2002). 

Isto pode ser contabilizado de forma resumida a partir da seguinte equação hidrológica 

fundamental:  

Qe - Qs = dV/dt 

(22) 

Sendo,  

Qe = vazão de entrada 

Qs = vazão de saída 

dV = variação de armazenamento de água 

dt = intervalo de tempo 

Segundo Pereira et al (1997), as possíveis entradas no sistema incluem a chuva, o 

orvalho, o escoamento superficial, a drenagem lateral e a ascensão capilar, enquanto que as 

possíveis saídas incluem a evapotranspiração, o escoamento superficial, a drenagem lateral e a 

drenagem profunda . 

Já Donato et al (2007), aponta que para a realização do balanço hídrico pode-se 

considerar a ausência de vazamentos pelo substrato rochoso e que não ocorra fluxos laterais 

para fora ou para dentro da local de análise. Desta forma, como o balanço hídrico considera 

ciclos anuais, a variação de armazenamento de água no solo tende a zero (HEWLETT & 
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NUTTER, 1969 apud DONATO et al, 2007). Isto ocorre, pois há um equilíbrio da água 

armazenada no solo durante o ano, permitindo obter o balanço hídrico pela equação 

simplificada: 

P = Q + ET 

(23) 

Sendo, 

P= precipitação 

Q= deflúvio 

ET = evapotranspiração 

Outra forma de calcular o balanço hídrico do solo seria através do método apresentado 

por Pereira et al, 1997: 

P + I = Dq + ET + DP + ES 

(24) 

Sendo, 

P- Precipitação 

I- Irrigação 

Dq- Variação da umidade no solo 

ET- Evapotranspiração 

ES- Escoamento (deflúvio) 

 

2.4. Planilhas de Balanço Hídrico (BH) desenvolvidas por Sentelhas et al (1999) 

 

O método de balanço hídrico climatológico de Thornthwaite e Mather (1955) foi 

adaptado para sua utilização de forma simplificada a partir do programa "BHnorm", que 

implica na utilização de planilhas elaboradas por Rolim et al (1998) e Sentelhas et al (1999). 

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955), determina 

o regime hidrológico local sem a necessidade de medidas diretas das condições do solo.  

Pode ser considerado como uma das maneiras de monitoramento da variação de 

armazenamento de água no solo. Este balanço hídrico pode ser contabilizado a partir através 

consideração do suprimento natural de água ao solo da demanda atmosférica, pela 
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evapotranspiração potencial (ETP
10

), e com um nível máximo de armazenamento ou 

capacidade de água disponível (CAD) apropriada ao estudo em questão. Para a alimentação 

do modelo são requeridos dados de Precipitação total mensal (P), temperatura média (T) e 

CAD apropriado para a cultura ou cobertura florestal. Este balanço hídrico fornece 

estimativas da evapotranspiração real (ETR
11

), da deficiência hídrica (DEF), do excedente 

hídrico (EXC) e do armazenamento de água no solo (ARM), podendo ser elaborado desde a 

escala diária até a mensal (CAMARGO, 1971 apud SENTELHAS et al, 1999; PEREIRA et 

al., 1997 apud SENTELHAS et al, 1999). 

Este método é uma das ferramentas mais utilizadas para a estimativa do excedente e 

deficiência hídrica, da reposição e da retirada da água do solo e da quantidade de água 

armazenada no mesmo (SENTELHAS et al, 1999). Segundo Tubelis e Nascimento (1992 

apud SENTELHAS et al, 1999), o balanço hídrico contabiliza a precipitação perante a 

evapotranspiração potencial, levando em consideração a capacidade de armazenamento de 

água no solo. Segundo Sentelhas et al (1999), esta é a máxima quantidade de água, utilizável 

pelas plantas, que pode ser armazenada na zona radicular das mesmas.  

Como o balanço hídrico, segundo Thornthwaite & Mather (1955 apud SENTELHAS 

et al, 1999), é mais utilizado para fins de caracterização da disponibilidade hídrica de uma 

região em bases climatológicas e comparativas, a seleção da CAD pode ser realizada em 

função do tipo de cultura ao qual se quer aplicá-lo do que do tipo de solo. Assim, 

independentemente do tipo de solo, pode-se adotar valores de CAD geralmente observados 

para a cultura de interesse (PEREIRA et al, 1997 apud SENTELHAS et al, 1999).  

A aplicação do método de Sentelhas et al (1999) permite verificar quando a água 

proveniente da chuva não será suficiente para atender à demanda do vegetal e obter o balanço 

hídrico climatológico para coberturas vegetais distintas em um mesmo tipo de solo. 

 

 

 

                                                           
10

 Capacidade máxima de perda de água na forma de vapor, em uma dada condição climática, por um meio 

contínuo de vegetação, que cobre toda a superfície do solo estando este na capacidade de campo ou acima desta. 

Inclui a evaporação do solo e transpiração de uma vegetação  de uma região específica em um dado intervalo de 

tempo (CIIAGRO, sd) 
11

 Soma de todas as formas de transferência de água para a atmosfera através da evaporação pela superfície e 

transpirada pelas plantas nas condições atuais de parâmetros atmosféricos, umidade do solo e condições da 

cultura. 
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2.5. Considerações deste capítulo 

 

Tendo visto os métodos de balanço hídrico apresentado, cabe ressaltar que o método 

empregado neste trabalho será o de Thornthwaite & Mather (1955) a partir da aplicação do 

“BHnorm” de Rolim et al (1998) e Sentelhas et al (1999). O método foi selecionado por 

permitir a determinação do regime hidrológico local sem a necessidade de medidas diretas das 

condições do solo, bem como sua ampla aplicação para a determinação das componentes de 

balanço hídrico, tais como evapotranspiração e excedente hídrico, que terão importância neste 

estudo. 

Alguns dos estudos que serão apresentados na revisão de impactos hídricos da 

silvicultura e de serviços ecossistêmicos também avaliaram balanços hídricos e uso da água 

por coberturas vegetais empregando os métodos apresentados neste capítulo. Existe certa 

variância entre os resultados obtidos a partir da quantificação do balanço por diferentes 

métodos e por isso, a comparação entre estes resultados deve ser realizada de forma cautelosa. 
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CAPÍTULO 3 – A SILVICULTURA DE EUCALIPTO E SEUS IMPACTOS 

HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

  

3.1. Histórico da silvicultura de eucalipto no Brasil 

 

Não se sabe ao certo quando ocorreu a introdução do eucalipto no Brasil (VIANA, 

2004). O gênero Eucalyptus, originário da Austrália, foi inicialmente cultivado em larga 

escala no Brasil pelo silvicultor brasileiro Edmundo Navarro de Andrade, através da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro no estado de São Paulo (ABRAF, 2009).  

Ferraro (2010) ressalta que a origem da silvicultura moderna não pode ser conferida 

exclusivamente ao silvicultor e sua experiência com a Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro, pois se tratou, antes de tudo, de uma ação coletiva, até mesmo mundial, no qual a 

burguesia cafeeira desempenha forte papel no contexto de crise de superprodução de café ao 

buscar alternativas de sobrevivência. No entanto, o referido autor (op. cit) aponta que 

Navarro se destaca ao implantar nos Hortos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

uma silvicultura imbuída de princípios da agricultura moderna. 

As experiências de Navarro de Andrade tiveram início na primeira década do 

século XX, entre 1904 e 1909, no horto de Jundiaí, nas quais o silvicultor realizou diversas 

comparações entre espécies nativas, tais como a peroba, jequitibá, cabriúva, e espécies 

exóticas, dentre as quais se destaca o Eucalyptus globulus. Em seus ensaios, a espécie 

exótica se sobressaiu para a finalidade desejada e Navarro passou a importar sementes de 

variadas espécies, selecionando áreas de características ecológicas semelhantes às da 

Austrália, a fim de aprimorar a produção (ABRAF, 2009). 

Neste capítulo são apresentados os principais acontecimentos históricos que marcaram a 

evolução da atividade de silvicultura de eucalipto no Brasil e em São Paulo. Em seguida, 

são apresentadas as principais características da produção de madeira pela silvicultura 

que podem implicar em impactos de ordem hidrológica. Por fim, apresenta-se uma revisão  

do que diversos autores têm apontado como impactos sobre os processos hidrológicos nas 

áreas onde estes são cultivados. 
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Os plantios em larga escala de eucalipto no Brasil tiveram impulso nas décadas de 

1960 e 1970, com o incentivo fiscal propiciado aos plantios florestais associados ao 

investimento por parte das indústrias de celulose, papel e siderurgia (HILGEMBERG & 

BACHA, 2000; ABRAF, 2009), como já citado anteriormente. 

 

3.2. Aspectos técnicos da produção da madeira de eucalipto 

 

Para a realização da análise da apropriação de água pela produção do eucalipto, faz-se 

importante apresentar uma breve revisão quanto ao ciclo da produção da madeira de 

eucalipto, desde a fase inicial do processo. Esta revisão visa apontar as atividades necessárias 

para o cultivo das espécies de eucalipto e as características desejadas para o produto final.  

A importância desta revisão não é apenas contribuir para a discussão final do trabalho, 

mas também apresentar e pontuar os processos necessários que podem gerar impactos sobre 

os recursos hídricos, bem como os processos que definem o perfil produtivo do setor. 

 

3.2.1. Plantio 

 

Para possibilitar a implantação florestal são necessárias operações tais como o preparo 

do solo, plantio e os tratos culturais, até que a floresta esteja estabelecida. No preparo do solo, 

as operações gerais podem envolver a construção de estradas e aceiros, o desmatamento 

prévio da área, combate às formigas, controle de ervas daninhas, revolvimento do solo, entre 

outras técnicas que se façam necessárias, de acordo com as características da região (COUTO 

et al, 2002). 

O plantio das mudas pode ser caracterizado pela colocação das mudas no campo. Esta 

ação pode ser realizada por meio mecanizado, manual ou semi mecanizado, de acordo com os 

recursos financeiros disponíveis, topografia do campo e disponibilidade de equipamentos e 

mão de obra (SILVA et al, 2003). Ainda segundo estes autores (op. cit), o plantio mecanizado 

ou semi mecanizado é realizado nos locais, nos quais a topografia plana permite a utilização 

de tratores para o emprego de plantadoras traquinadas. O sistema semi mecanizado é 

denominado desta forma por ter as operações de tratos culturais e preparo do solo realizadas 
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de forma mecanizada, enquanto o plantio é realizado de forma manual. Já o plantio manual é 

mais utilizado em áreas declivosas ou em situações nas quais o uso de máquinas é inviável. 

Para a realização do plantio pode ser realizada uma avaliação nutricional para a 

determinação de uso de fertilizantes minerais (SILVA & BELLOTE, 2003). Segundo Valeri 

et al (1985), que realizou uma análise do tratamento de Eucalyptus grandis com aplicação de 

N, K e micronutrientes aponta que a adubação básica mostrou-se essencial para o 

desenvolvimento desejável das plantas, maior resistência destas à geada e maior crescimento 

das árvores e maior produção volumétrica de madeira. A aplicação de nutrientes será 

apresentada a seguir. 

 

 

3.2.2. Aplicação de nutrientes minerais e outros produtos químicos 

 

Silva & Bellote (2003) apontam que os nutrientes comumente aplicados para adubação 

em espécies florestais são o N, P, K e em menor frequência o B e o Zn. Já o Ca e Mg são 

aplicados apenas no momento da calagem, durante a preparação do solo, antes do plantio e na 

rotação de culturas. Bellote (2003) aponta que pode ocorrer a necessidade de realização de 

uma adubação de manutenção, em torno de 2,5 e 3 anos de idade, com o objetivo de fornecer 

K, Ca e Mg para as plantas. 

A seguir, no Quadro 3, são apresentadas as recomendações de Gonçalves (2005) sobre 

quantidade de adubo (N, P e K) que deve ser aplicada como fertilizante de acordo com 

algumas características do solo.  

Adubação Nitrogenada (N) Adubação Fosfatada (P) Adubação Potássica (K) 

Característica do 

solo (matéria 

orgânica - g/dm³) 

Quantidade 

aplicada (N 

- kg/ha) 

Característica 

do solo (teor de 

argila) 

Quantidade 

aplicada (P2O5 

- kg/ha)* 

Característica 

do solo (teor de 

argila) 

Quantidade 

aplicada (K2O 

- kg/ha)** 

0 – 15 60 < 150 40 < 150 30 

16 – 40 40 150 – 350 70 150 – 350 40 

> 40 30 > 350 100 > 350 60 

Quadro 1 – Recomendações de adubação para cultivo de eucalipto (GONÇALVES, 2005)
12

.  
* Baseado em solo com extração de 3 a 7 ppm de fósforo. 

** Baseado em uma concentração de K
+
 trocável de 0,6 a 1,5 mmolc/dm³ 

 

 

                                                           
12

 Para mais indicações de quantidades a serem aplicadas sob outras condições e características do solo, consultar 

Gonçalves (2005). 
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3.2.3. Outras práticas do processo de silvicultura 

 

Outra ação que pode estar associada à fase de plantio seria o sulcateamento ou 

coveamento, plantio de mudas, irrigação das covas e replantio (COUTO et al, 2002). Em 

relação à irrigação, Simões (1989) aponta que em plantios fora de época, a irrigação pode ser 

necessária para aumentar a taxa de sobrevivência das mudas. Essa irrigação é realizada 

através do auxílio de carreta pipa, que distribui cerca de 1 a 3 litros de água no solo por muda, 

em uma única aplicação. 

O espaçamento entre as mudas, no momento do plantio é outro fator importante para a 

qualidade e quantidade de madeira produzida. O objetivo do espaçamento é obter a produção 

máxima possível, com a melhor qualidade e o menor custo econômico (MARTINS, 2008).  

Martins (2008) realizou uma análise de desempenho e custo econômicos de diferentes 

espaçamentos para a colheita em uma fazenda da VCP, localizada na região de Jacareí. A 

coleta de dados de produtividade foi realizada em condições reais de operação, em dois 

povoamentos de eucalipto com diferentes espaçamentos, sendo eles: 6; 7,5; 9; 12; e 18 m
2
 por 

árvore. O autor (op. cit) conclui que maiores espaçamentos estão associados a menores custos 

de colheita e melhor desempenho da colheita realizada com uso de Harvester
13

. 

A preocupação com a produtividade de madeira e qualidade, não se dá apenas em 

decorrência da maior produção de celulose, mas também em função da qualidade do produto 

final. Para a utilização da madeira de eucalipto na produção celulósica, Silva (2011) aponta 

que a madeira proveniente de áreas com maior produtividade apresentam maior qualidade e 

melhor desempenho, influenciando a qualidade do produto final. Esta conclusão é baseada na 

análise do emprego de madeira de Eucalyptus grandis e urophylla para a produção de 

celulose pelo processo kraft. 

Nos tratos silviculturais, Couto et al (2002) destacam ainda que podem ser realizadas 

as práticas de desrama e desbaste. A primeira tem o objetivo de eliminar os nós formados na 

madeira através da inserção de galhos e ramos. Já a segunda prática visa a redistribuição do 

potencial de crescimento do povoamento, além de utilizar o material comercializável 

produzido (SIMÕES, 1989; COUTO et al, 2002). 

Outra característica que precisa ser observada para o cultivo do eucalipto é a 

capacidade de água disponível no solo (CAD).  Souza et al (2006) aponta que para espécies 

                                                           
13

 Método de colheita de eucalipto mecanizado com equipamento que realiza corte e descasco no próprio local de 

colheita. 
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florestais a CAD varia de 150 a 300 mm, adotando o valor médio de 200 mm que foi 

observado para plantios de eucalipto variando de 3 a 8 anos. Almeida & Soares (2003), em 

seu estudo no Espírito Santo, em uma área que apresenta cobertura vegetal de Eucalyptus 

grandis e Mata Ciliar, encontraram valores de 200 mm para a capacidade máxima de 

armazenamento de água do solo para os primeiros 2,5 metros de profundidade. 

 

3.3.  Silvicultura de eucalipto e seus impactos  

 

Não somente no Brasil, mas em todo o mundo, as plantações de eucalipto levantam 

uma ampla e controversa discussão acerca de seus impactos sobre o ambiente. Neste 

trabalho são abordados apenas os aspectos e impactos de natureza hídrica, ou seja, apenas os 

efeitos das alterações que afetem os processos hidrológicos da bacia hidrográfica.  

Posto isto, inicialmente se aponta que as perdas de solo e nutrientes, provocadas 

pelos processos erosivos, podem levar a degradação da qualidade da água em função da 

ocorrência de lixiviação de nutrientes e carreamento de sedimentos. É estimado que cerca de 

80% da degradação da qualidade da água de uma bacia esteja associada a processos erosivos 

(ANDERSON et al, 1976).  

Lima (1993), Lima et al (1996), Soares e Almeida (2001), Morris et al (2004), Vital 

(2007), Viana et al (2009) apontam que os casos das monoculturas de eucalipto devem ser 

analisados com base no histórico local de uso e ocupação do solo e as condições prévias de 

conservação do solo. Em casos de áreas sem cobertura vegetal ou com cobertura de 

pastagens ou agricultura, as plantações florestais de eucalipto podem contribuir para a 

recuperação de algumas características hidrológicas de uma bacia, tais como a redução de 

processos erosivos e redução de lixiviação de nutrientes.  

No entanto, Lima (1993; 2011), aponta para que as plantações florestais contribuam 

para a recuperação das condições hidrológicas de bacias degradadas, a fim de melhorar a 

qualidade da água produzida, é necessário que a floresta tenha um determinado tempo de 

estabelecimento e deve contar com a adoção de controle de processos de escoamento 

superficial, erosão e ciclagem de nutrientes. 

Lima et al (1996) analisaram a qualidade da água do corpo hídrico principal de uma 

microbacia, localizada no Município de Itatinga (SP), reflorestada com eucalipto desde 

1944, e os resultados obtidos indicaram, com base na concentração dos sedimentos em 
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suspensão, uma perda média anual de solo de 0,28 ton.ha
-1 14

. Os autores (op. cit.) concluem 

que a bacia com cobertura vegetal de floresta plantada estudada apresentou escoamento 

superficial conservativo e dentro do intervalo de concentração natural dos componentes 

analisados na água do córrego principal.  

Outro estudo realizado na mesma microbacia, em Itatinga (SP), também investigou 

as relações entre uma plantação de eucalipto de 50 anos a 16 anos sem intervenção de 

práticas de silvicultura quanto à qualidade da água produzida. A investigação foi conduzida 

por 6 anos antes do corte raso e após o corte. Verificou-se que após o corte, os parâmetros 

de qualidade mais afetados foram o de turbidez, cor e produção de sedimento em suspensão, 

todos associados aos processos erosivos relacionados à retirada da cobertura do solo, 

redução do processo de interceptação da água da chuva e aumento do deflúvio (CAMARA 

& LIMA, 1999).  

Alguns trabalhos apontam que a preservação da mata ciliar, o corte gradual com a 

retirada apenas do lenho e sem uso intenso de máquinas, a manutenção da serapilheira e a 

consideração das características hidrológicas locais para o manejo, podem contribuir para a 

redução dos impactos sobre os processos erosivos e lixiviação de nutrientes do solo, que 

acabam por impactar a qualidade dos recursos hídricos (LIMA et al, 1996; CAMARA & 

LIMA, 1999; RANZINI & LIMA, 2002). 

Lima (1993) ressalta que a prática de plantações florestais de rápido crescimento, em 

regimes de rotação intensiva para abastecimento industrial de madeira, ao contrário das 

florestas de eucalipto de maior idade, conduziria à degradação da qualidade da água. Isto, em 

função da adoção de práticas de silvicultura, tais como preparo de solo, regime de corte raso, 

fertilização mineral, entre outras práticas de manejo que propiciam a exposição e degradação 

do solo, permitindo a lixiviação de nutrientes e contaminação dos corpos hídricos. 

A concorrência entre o uso da água pelas espécies de eucalipto e outras espécies seria 

outro impacto a ser levantado. Este fator estaria relacionado, dentre outras formas que serão 

abordadas mais a frente, ao consumo de água no solo, de maneira a tornar indisponível o 

recurso para o consumo das demais espécies da mesma região. Este assunto é discutido por 

uma série de autores, no entanto, suas conclusões variam de acordo com os estudos realizados 

(LIMA, 1993; MORRIS et al, 2004; VITAL, 2007). 

                                                           
14

 Estudos revisados no tópico de Valoração Econômica dos SES e SAs indicam uma alta variação desta taxa 

pois foram encontrados valores de perda de solo que variaram de 0,135 t/ha/ano, para monoculturas de eucalipto 

com cerca de 9 anos, no Estado do Rio Grande do Sul (OLIVEIRA, 2011), até cerca de 200 t/ha/ano, para o caso 

de silvicultura em ciclo de produção industrial, no Estado do Espírito Santo (VENTURIN, 2011). 
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 Em relação ao regime hídrico, o eucalipto poderia acarretar no ressecamento do solo 

em locais, nos quais a faixa de precipitação anual seja inferior a 400 mm.ano
-1

 (VITAL, 

2007). Neste caso, a plantação pode utilizar as reservas de água contidas no solo, podendo 

ainda prejudicar o crescimento de outras espécies. Diversos autores (LIMA, 1993; SOARES 

& ALMEIDA, 2001; ALMEIDA & SOARES, 2003; VITAL, 2007; VIANA et al, 2009), no 

entanto, alegam que em locais nos quais ocorra maior precipitação pluviométrica, de forma a 

atender a demanda hídrica da plantação florestal, a silvicultura receberia mais água do que o 

necessário para seu consumo, e não provocaria o ressecamento do solo.  

A partir desta argumentação, Vital (2007) aponta que os impactos sobre a água 

subterrânea e cursos d’água dependerão da região na qual a plantação estiver inserida, bem 

como da distância entre as plantações e do nível do lençol freático. Percebe-se, entretanto, que 

o autor deixa de considerar outros usos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na 

bacia hidrográfica, uma vez que não será o único usuário do recurso.  

Desta forma, não estão sendo consideradas as demandas pelos outros usuários da 

bacia (antrópicos e não antrópicos) que, junto a alteração da capacidade de infiltração e 

percolação de água que afetarão a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, 

determinando, por exemplo, a disponibilidade de água para o consumo pela atividade 

agrícola. Contudo, é possível destacar que, com base nas informações levantadas neste 

trabalho (VITAL, 2007), a concorrência entre o uso da água por espécies nativas e exóticas 

dependerá fortemente das características pluviométricas da região na qual estiverem inseridas.  

Soares & Almeida (2001) e Almeida & Soares (2003) indicam que em condições de 

baixa disponibilidade de água no solo, as árvores de eucalipto apresentam um eficiente 

controle estomático, bem como elevada perda de folhas a fim de evitar a transpiração. Neste 

estudo, tanto a floresta plantada, como a floresta nativa apresentam comportamento 

semelhante, inclusive consumindo água do solo nos períodos de menor precipitação. Cabe 

ressaltar, que este estudo foi realizado na região de Aracruz no Estado do Espirito Santo, 

região que apresenta precipitação pluviométrica de aproximadamente 1.350 mm.ano
-1

 

(SOARES & ALMEIDA, 2001), considerada alta se comparada à média de precipitação anual 

de outras regiões do país.  

Neste caso, o consumo de água do eucalipto é semelhante ao da floresta nativa do 

Estado do Espirito Santo, segundo as conclusões apresentadas pelos autores (SOARES & 

ALMEIDA, 2001; ALMEIDA & SOARES, 2003), portanto as características locais 
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(características climáticas, pedológicas, condições edáficas, hidrológicas e fitogeográficas
15

) 

propiciam um ambiente de menor vulnerabilidade a impactos em relação à disponibilidade 

quantitativa da água para a implantação desta cultura vegetal. Obviamente que esta 

observação não está considerando outras dimensões de impactos ambientais, como aqueles 

associados aos usos sociais da água na bacia hidrográfica (comunidades locais, população, 

demais atividades econômicas, entre outros) e àqueles relacionados à qualidade da água 

produzida pela bacia. 

Isto parece fazer sentido ao observar os impactos analisados em regiões que 

apresentem outras características, como por exemplo, o caso da Península Leizhou, na China 

(MORRIS et al, 2004) e áreas de cerrado, no Estado de Minas Gerais (LIMA, 1993; 

OLIVEIRA et al, 2002).  

Visando entender este impacto, Morris et al (2004) conduziu um estudo na Península 

Leizhou, na China, em uma região na qual a precipitação anual varia entre 1300 mm e 1800 

mm e o solo é arenoso e com baixa capacidade de armazenamento de água 
16

. Neste caso, o 

estudo indica a possibilidade das plantações de eucalipto afetar excessivamente os recursos 

subterrâneos  quando as plantações, tanto de eucalipto como das outras atividades agrícolas, 

esgotam a água armazenada no solo na zona radicular durante a estação seca e extraem parte 

da água da chuva que infiltraria no solo durante a estação chuvosa.  

No Brasil, Lima et al (1990) apresenta uma comparação entre o balanço hídrico de 

vegetação natural de cerrado, no Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, com 

plantações de Eucalipto e Pinus, ambas com cinco anos de idade. No esquema elaborado pelo 

autor pode ser observado, na Figura 4, que ocorre maior precipitação efetiva (parcela da 

precipitação que infiltra no solo) no caso da vegetação nativa, porém é observado maior 

volume de drenagem em função da maior ascensão capilar das silviculturas. Ainda neste 

trabalho, são apontadas que as perdas de água do perfil do solo são maiores no caso das 

silviculturas.  

A partir destes resultados, Lima (1993) discute a eficiência do uso da água pela 

floresta de eucalipto para produção de madeira. A produção de madeira da vegetação nativa 

de cerrado é expressivamente mais baixa que a produção de madeira das silviculturas. No 

                                                           
15

 Características que permitem o estabelecimento dos domínios morfoclimáticos de Ab’Saber (1977; 2003). 
16

 A definição de “baixa capacidade de armazenamento de água no solo” foi apontada pelos próprios autores do 

artigo Morris et al (2004). 
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entanto, citando Adlard (1987 apud LIMA, 1993), ele ressalva que este não deve ser o 

argumento para justificar o maior consumo de água pelas silviculturas de eucalipto. 

 

Figura 4 – Representação esquemática do balanço hídrico do solo comparativo entre vegetação nativa de 

cerrado, de Minas Gerais, e plantações de Pinus e Eucalipto, ambas com 5 anos (LIMA et al, 1990) 

Em outra região do Vale do Jequitinhonha (MG), que tem seu clima caracterizado 

como semiárido, apresentando precipitação anual de 800 mm, e em uma área de solos álicos, 

ácidos e de baixa fertilidade natural, foi realizado um estudo sobre os impactos das plantações 

de eucalipto sobre a recarga subterrânea. Neste local, ocorreu a substituição direta da 

vegetação nativa de cerrado por plantações de eucalipto. Esta alteração na cobertura vegetal 

ocasionou um aumento da evapotranspiração, e consequentemente, na redução de cerca de 

164 mm.ano
-1

 da recarga da água subterrânea. Esta redução, por sua vez, acarretou em 

redução do fluxo dos rios temporários da região, impactando a população local que utiliza esta 

água superficial (OLIVEIRA et al, 2002). 

Este estudo (OLIVEIRA et al, 2002) compara seus resultados com aqueles obtidos 

por Lima et al (1990), apontados anteriormente, e destaca a diferença no índice de 

precipitação média anual das duas regiões estudadas. O primeiro estudo (LIMA et al, 1990), 

realizado na região de Grão Mogol, apresenta precipitação anual média de 1.121mm, 

enquanto a região estudada por Oliveira et al (2002) apresenta média de 800 mm. A Figura 5 

apresenta a representação esquemática elaborada por Lima et al (1990), com os resultados 

obtidos no estudo de Oliveira et al (2002). 
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Figura 5 – Representação esquemática do balanço hídrico do solo comparativo entre vegetação nativa de 

cerrado, de Minas Gerais, e plantação de Eucalipto (adaptado de OLIVEIRA et al, 2002) 

Com base nos dados apresentados por Oliveira et al (2002), a perda de água de 

recarga representa, quando considerada a área de plantações de eucalipto da região, a 

diminuição de cerca de 46.550 m³.ano
-1

, em uma área que apresenta escassez hídrica. O autor 

(op. cit) extrapola esta análise para outra região do Vale do Jequitinhonha que apresenta maior 

área de reflorestamento com eucalipto e conclui que a perda de recarga seria da ordem de 

9,78.10
8
 m³.ano

-1
. 

A evapotranspiração é outro fator do balanço hídrico bastante estudado quando se 

pretende avaliar o consumo de água de uma cobertura vegetal. Muitos autores (SOARES & 

ALMEIDA, 2001; ZHANG et al, 2001; ALMEIDA & SOARES, 2003; LIMA, 2011) 

apontam que as florestas plantadas de eucalipto apresentam taxa de evapotranspiração 

semelhantes às de outras florestas nativas. 

Neste sentido, Soares & Almeida (2001) e Almeida & Soares (2003), já citados 

anteriormente, no estudo realizado em área de floresta atlântica, no Estado do Espirito Santo, 

realizam medições de balanço hídrico nas florestas plantadas e nativas da região e afirmam 

que as taxas de evapotranspiração obtidas para a plantação do eucalipto são muito próximas 

daquela obtida para a floresta nativa. O consumo de água na fase inicial de crescimento da 

floresta plantada pode ser inferior ao da floresta nativa e a razão entre as taxas de 



51 

 

evapotranspiração e precipitação mostraram que existe certo equilíbrio entre a perda de água 

(evapotranspiração) e a sua entrada (precipitação). 

Estes autores (op. cit) realizaram as análises apontadas também no estudo de Vital 

(2007), que ressaltou que a avaliação do uso da água por uma floresta estaria associada à 

relação existente entre as taxas de precipitação e evapotranspiração. Os resultados obtidos por 

Almeida e Soares (2003), após a avaliação da perda de água do sistema por ambas as 

coberturas florestais, apontam, mesmo que próximos, maiores valores para o caso do 

eucalipto. 

Lima (2011) aponta um estudo realizado por Zhang et al (2001), que analisam dados 

de cerca de 250 estudos experimentais em bacias hidrográficas e indica que não existem 

diferenças significativas entre o comportamento da evapotranspiração de bacias com 

diferentes coberturas vegetais, ou seja, desde a cobertura de pasto até a cobertura florestal 

apresentam comportamentos semelhantes.  

Neste sentindo, o autor (op. cit.) afirma que o balanço hídrico é governado mais 

fortemente por condições climáticas do que pela cobertura vegetal
17

. Na Figura 6, é possível 

observar a relação entre a evapotranspiração anual e a precipitação anual obtidos em um 

estudo experimental em uma bacia do PROAMB, programa de monitoramento ambiental, do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, comparados à curva do comportamento entre 

estas variáveis propostas pelo estudo de Zhang et al (2001). 

 

Figura 6 – Relação entre a evapotranspiração anual de diversas coberturas vegetais e a precipitação anual, com 

curva da relação proposta por Zhang et al (2001).  

                                                           
17

 Existem estudos, como o de Almeida et al (2009), citado neste trabalho, que apontam que o uso e ocupação do 

solo, bem como os tipos de coberturas vegetais de uma bacia podem influenciar significativamente o balanço 

hídrico, ao indicar alterações das RH em função da proporção de florestas nativas e outras coberturas vegetais na 

bacia. 
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Em relação aos aspectos hidrológicos das silviculturas, Lima et al (2011) ressaltam 

que o problema de consumo de água é apenas uma parte de um problema maior, que deve 

ser analisada não apenas em quanto à quantidade de consumo per si, mas também quanto ao 

nível de consumo, considerando a disponibilidade natural da água na região. Neste contexto, 

cabe adicionar que não somente a disponibilidade quantitativa de água da região deve ser 

considerada, como também as demais demandas da bacia, bem como a disponibilidade 

qualitativa para atender a estas. 

Outra questão a ser levantada refere-se à diferença entre os resultados obtidos de 

acordo com o método aplicado para a estimativa deste fator do balanço hídrico. No trabalho 

realizado em Itatinga, no Estado de São Paulo (SP), Lima et al (1996) realizaram um estudo 

experimental com duração de três anos em uma microbacia “reflorestada” com eucalipto (de 

cerca de 50 anos) e indicaram que a precipitação média anual (P) foi de 1.635 mm, o 

escoamento superficial média anual (Q) foi de 551 e a evapotranspiração média anual (P – Q) 

foi de 1.084 mm.  

Com base em dados históricos, sabe-se que a normal climatológica (1991 – 2003) 

para a evapotranspiração potencial
18

, nesta região é de 920 mm.ano
-1

, obtidos a partir do 

método de Thornthwaite (LIMA et al, 2008). Ainda em Lima et al (2008), são apontadas 

diferenças semelhantes a esta entre os valores estimados para a evapotranspiração obtida a 

partir dos dois métodos, o de balanço hídrico do solo (P – Q) e Thornthwaite, para outros 

locais monitorados. Com isso, pode-se observar que diferenças nos valores de 

evapotranspiração podem ser referentes ao método empregado para sua estimativa. 

Assim como já pontuado anteriormente em relação ao aspecto de armazenamento de 

água no solo, a evapotranspiração também é indicada como um fator que varia de acordo com 

a região na qual a plantação de eucalipto estiver inserida, e, portanto se distinguirá da 

vegetação nativa de áreas que apresentem médias menores de precipitação anual, bem como 

outras condições edáficas, características pedológicas, entre outras (NOSETTO et al, 2005; 

TATSCH, 2006, CAVALCANTE, 2011).  

Em áreas de campo limpo ou pastagens, por exemplo, bem como qualquer outro tipo 

de vegetação aberta, o florestamento pode ocasionar uma redução de aproximadamente 20%, 

da produção de água de uma bacia hidrográfica em termos gerais, enquanto as perdas 

evaporativas podem dobrar, devido à interceptação maior da água da chuva pelas copas das 

árvores (CALDER, 1986; LIMA, 1993). 

                                                           
18

 A evapotranspiração potencial seria a máxima perda de água para a atmosfera, em forma de vapor, que ocorre 

com uma vegetação em crescimento, sem restrição de água no solo (AGRITEMPO, sd). 
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Nosetto et al (2005) realiza a comparação entre a forma de uso da água pela 

vegetação natural dos Pampas da área central da Argentina, em áreas de transição de solos 

argilosos para arenosos, e com plantações de eucalipto. Seus resultados apontam que as 

plantações de eucalipto, em média, perdem cerca de 80% de água a mais por processos 

evaporativos. A evapotranspiração anual observada para as duas coberturas foi de 

aproximadamente 630 mm.ano
-1

 para a vegetação nativa de Pampa e 1.150 mm.ano
-1

 para o 

eucalipto. O autor (op. cit.) aponta que a substituição direta dos pastos naturais pelo eucalipto 

provoca alterações no ciclo hidrológico da região e, considerando a tendência de constante 

substituição de pastos naturais por silvicultura, são necessários estudos quanto a modificações 

nos processos hidrológicos e climáticos regionais, em função da maior perda de água pela 

vegetação. 

Tatsch (2006) realiza um estudo comparativo entre as plantações de eucalipto, cana 

de açúcar e áreas de cerrado, visando identificar a influência dos padrões de mudança de uso 

do solo sobre mudanças climáticas locais. Os resultados apontam que existe uma grande 

oscilação nos valores obtidos para a evapotranspiração do eucalipto e que este se destaca em 

relação às demais coberturas vegetais analisadas (cana de açúcar e cerrado), sendo esta mais 

pronunciada no período úmido. 

Outro estudo, realizado por Mendes (2011), em Eldorado (RS), na sub bacia de 

Arroio dos Ratos, compara o balanço hídrico de dois manejos de plantios de eucalipto, 

empregando espaçamentos entre indivíduos de 1.666 árvores.ha
-1

 e 1.111 árvores.ha
-1

, em 

substituição a áreas de pastos e conclui que ocorre maior perda de água, via 

evapotranspiração, após a substituição. Esta perda por evapotranspiração é mais intensa no 

caso do cultivo de 1.666 árvores.ha
-1

. Esta maior perda de água, via evapotranspiração, 

apresenta impactos sobre a produção de vazão anual (produção de água de uma bacia). 

Outro fator do balanço hídrico analisado por diversos autores seria o escoamento 

superficial. Tucci & Clarke (1997) analisam a literatura focada na relação entre as 

silviculturas de eucalipto e a água. Inicialmente um estudo realizado em 1967, por Hibbert, 

que estudou 39 bacias experimentais no mundo, com diferentes coberturas vegetais, buscou 

estabelecer as relações existentes analisando as taxas de desmatamento e retirada da cobertura 

vegetal com o aumento do escoamento rápido e vazões de corpos hídricos (BOSCH & 

HEWLETT, 1982).  

Dentre os principais apontamentos, o estudo indica que a redução da cobertura 

florestal está associada ao aumento da vazão média dos rios, bem como o estabelecimento de 
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cobertura florestal (ou de espécies arbóreas) em áreas de vegetação esparsa, acabam por 

diminuir a vazão média (BOSCH & HEWLETT, 1982). 

O estudo de Bosch e Hewlett (1982) ampliou a análise de Hibbert, para 94 bacias 

hidrográficas, ao adicionar mais 55 bacias experimentais. Este estudo confirmou as 

afirmações de Hibbert, quanto à relação da cobertura florestal e as vazões médias, indicando 

que esta avaliação não é possível quando o desmatamento for inferior a 20% por não 

apresentar efeitos quantificáveis. Os referidos autores fizeram outras importantes 

contribuições ao apontarem que a retirada de cada 10% de uma cobertura vegetal de coníferas 

ou eucaliptos
19

 ocasiona um aumento de aproximadamente 40 mm na vazão anual. Da mesma 

forma, a retirada de cada 10% de floresta decidual e vegetação arbustiva provoca um aumento 

de 10 a 25 mm na vazão anual.  

Sato et al (2007) e Sato (2008) realizam estudos para determinar as respostas geo 

hidrológicas da substituição das áreas de pastagens, utilizada pela pecuária, por plantações de 

eucalipto. Este estudo é realizado no médio Vale do Paraíba do Sul e aponta que apesar da 

maior produção de serapilheira, com retenção de água semelhante à produzida por florestas 

ombrófilas densas da região, o comportamento entre a infiltração e escoamento, tanto do 

pasto, como da silvicultura, foram semelhantes. As taxas de escoamento superficial e relação 

entre escoamento e precipitação da silvicultura foram semelhantes àquelas observadas áreas 

de pastos (SATO et al, 2007; SATO, 2008). 

O trabalho de Cavalcante (2011), realizado em Eldorado (RS), que compara manejo de 

plantio de eucalipto e pastos não naturais indica que ocorre diminuição do escoamento 

superficial após a substituição de pastos por plantações de eucalipto. Seus resultados apontam 

também que as menores taxas de escoamento são observadas quando o eucalipto está na faixa 

etária entre 3 e 4 anos e que o maior espaçamento entre os indivíduos, contribui para maiores 

taxas de escoamento.  

Da mesma forma, o Trabalho de Baumhardt (2010), que compara o comportamento 

hidrológico de coberturas de pastagens naturais de Pampa com plantações de eucalipto, na 

região de Campanha (RS) em campos naturais de Pampa utilizados para pecuária, mostram 

que em média ocorre menor escoamento superficial nas áreas plantadas com eucalipto. Os 

autores (op. cit) indicam que este fator pode, também, estar associado à maior interceptação 

por parte da silvicultura e pela menor capacidade de infiltração das áreas de campos naturais, 

utilizadas para pastagem pela atividade pecuária. 

                                                           
19

 Os autores não apontam se as coberturas de eucalipto e coníferas são naturais ou plantada, porém grande parte 

das bacias estão localizadas em zonas temperadas. 
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Estudos conduzidos no Chile, em bacias semelhantes localizadas na região das 

florestas tropicais de Valdívia, mostram resultados distintos destes obtidos por Sato et al 

(2007) e Sato (2008). Lara et al (2009) e Lara et al (2011), por sua vez realizaram uma análise 

histórica da evolução das taxas de florestas nativas
20

 e silviculturas com espécies exóticas, 

dentre elas o eucalipto, em 6 bacias hidrográficas do Chile. O estudo mostrou uma forte 

correlação positiva entre a razão entre o escoamento superficial (“quickflow”
21

), precipitação 

(Q/P) e a porcentagem de cobertura florestal nativa, enquanto que para a cobertura vegetal de 

espécies plantadas esta correlação foi negativa. As relações obtidas no estudo podem ser 

observadas na Figura 7. 

 
Figura 7 – Relação entre o escoamento superficial e a precipitação observada em 6 bacias hidrográficas do Chile 

e a porcentagem de cobertura vegetal por tipo (LARA et al, 2009; LARA et al, 2011)  

Outro resultado observado pelo estudo foi que áreas com florestas nativas apresentam 

maior vazão observada nos rios na estação seca (verão). Para isso se observou a relação 

vazão/precipitação, observando o efeito da sazonalidade. Sendo assim, a análise realizada 

neste estudo aponta que a substituição das florestas naturais por silviculturas (eucalipto e 

pinus) afeta a produção quantitativa de água desta bacia, ou em outras palavras, impactam o 

serviço ecossistêmico de provisão de água ao longo do tempo (LARA et al, 2011). 

Os dados acima levantados apontam que a presença ou ausência de cobertura florestal 

apresenta influência no escoamento superficial de bacias hidrográficas, podendo impactar a 

produção de água destas, como pode ser observado nos estudos conduzidos por Bosch e 

Hewlett (1982). Os estudos de Sato et al (2007) e Sato (2008) mostram que existe semelhança 

                                                           
20

 As florestas nativas deste estudo referem-se a uma variação de espécies que seguem o gradiente bioclimático 

da região. Existem domínios de áreas com formações vegetais abertas do tipo esclerófila, florestas caducifófias 

do gênero Nothofagus e florestas latifoliadas perenifólias, que formam as “florestas sempre verdes” (valdivianas) 

(LARA et al, 2012).  O clima da região norte é considerado temperado com influência mediterrânea, 

caracterizado por verões secos, com precipitação entre 1700  a 4500 mm/ano (LARA et al, 2009). 
21

 Escoamento total com a subtração do escoamento base. 
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entre as taxas de escoamento e relação entre escoamento e precipitação ao comparar 

plantações de eucalipto e pastos na Bacia do Rio Paraíba do Sul.  

Já estudos realizados em outros locais, como no caso daqueles conduzidos no Estado 

do Rio Grande do Sul (BAUMHARDT, 2010; CAVALCANTE, 2011) mostram 

comportamentos distintos entre as coberturas vegetais naturais, pastos e eucalipto. O mesmo 

ocorre no estudo conduzido no Chile (LARA et al, 2009; LARA et al, 2011), pois os autores 

concluem que ao longo do tempo ocorre perda de produção de água pelas bacias 

Os estudos de Lara et al (2009; 2011) mostram que a vegetação nativa desta região 

apresenta maior produção rápida de água (maior escoamento superficial), bem como maior 

produção de água em períodos secos, associados ao escoamento lento (sub superficial). 

Segundo a revisão teórica de comportamento hidrológico (apresentadas anteriormente) e 

estudos realizados em outros locais, florestas são responsáveis por menor escoamento 

superficial, associado ao consumo de água que aumenta a capacidade do solo de infiltração. 

Estes estudos conduzidos no Chile, no entanto, apontam que a plantação de eucalipto e pinus 

provocam uma redução da produção de água ao observar redução do escoamento superficial e 

da vazão dos rios nos períodos secos. Estes resultados, que indicam maior consumo de água 

pelas monoculturas das espécies exóticas, conduzem ao questionamento do comportamento 

vegetal associado às profundidade de raízes e sua relação com a percolação e recarga de 

aquíferos, bem como fluxo de escoamento sub superficial. 

Balbinot et al (2008), após revisar diversos trabalhos, aponta que as coníferas podem 

interceptar maior volume de água precipitado que as florestas folhosas, bem como a 

interceptação tende a aumentar com a idade do povoamento florestal. Rogerson (1968 apud 

BALBINOT et al, 2008) aponta que uma redução de 4,5 m².ha
-1

 da área basal do povoamento 

florestal, pode aumentar cerca de 2% da precipitação interna (água proveniente da 

precipitação que atinge o solo).  

Bruijnzeel (1990), ao analisar os impactos da retirada de coberturas florestais ou 

arbóreas sobre o regime de chuvas, ressalta que a modificação da cobertura florestal de uma 

região, afeta a evapotranspiração. Neste sentido, Morris et al (2004) aponta que a cobertura de 

silvicultura de eucalipto poderia estar contribuindo para um aumento da umidade atmosférica 

local, da Península Leizhou, na China, no qual o estudo foi realizado.  

Esta relação entre os níveis de precipitação e alteração de cobertura vegetal provoca 

uma grande divergência entre os diversos autores que tratam do assunto. No entanto, de 

acordo com as premissas teóricas de formação de precipitação pluviométrica (KOBIYAMA et 
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al, 2006) é esperado que quanto maior a alteração da cobertura vegetal (em tipo e escala) em 

áreas de formação de chuvas convectivas, maior será o impacto sobre o regime de formação 

de chuvas. 

Cabe ressaltar que os impactos mencionados neste tópico, assim como a proposta de 

análise desta pesquisa, estão focados na questão hídrica. Desta forma, muitos outros impactos 

ambientais, sociais e econômicos deixam de ser citados aqui. Isto não quer dizer que estes 

foram ignorados, no entanto, em função da necessidade de delimitação de um escopo não 

foram considerados neste momento. Porém, tendo em vista que a questão hídrica, ambiental, 

social e econômica são indissociáveis, será brevemente apresentados outros impactos, visando 

levantar questões para pesquisas futuras. 

 

3.3.1. Outros impactos das monoculturas de eucalipto 

 

Apenas a fim de citação, cabe apontar que existem outros impactos e conflitos 

envolvendo as monoculturas de eucalipto e a questão hídrica. Martinez-Alier (2007) cita 

alguns relacionados às praticas de silvicultura, justificadas pela argumentação da redução da 

pressão sobre as florestas naturais. Neste caso, o autor destaca o processo de conversão de 

florestas naturais em plantações de eucalipto na Tailândia promovidos pelo Departamento 

Estatal de Florestas na Tailândia, para produção de papel pelas indústrias japonesas instaladas 

no território. Neste caso, a alteração teve impactos ambientais e sociais sobre comunidades 

camponesas da região. 

Outro exemplo de conflitos socioambientais, que provocam as situações de injustiças, 

seria o caso das monoculturas de Eucalipto no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que 

ocorrem nas terras de chapadas. Estas terras são concedidas pelo Estado à exploração privada, 

no entanto, eram originalmente ocupadas por comunidades locais e tradicionais destinados à 

criação extensiva de gado e atividades extrativistas (ZHOURI & ZUCARELLI, 2008).  

Dentre diversos conflitos socioambientais estabelecidos neste contexto, os autores (op. 

cit) apontam que os moradores da região enfrentam situações de escassez hídrica, provocada 

após a instalação das monoculturas de eucalipto na região, além da degradação da qualidade 

da água, devido às diversas consequências associadas às práticas agrícolas que provocam 

processos erosivos, lixiviação de nutrientes e agroquímicos, etc.  
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Ainda segundo Zhouri & Zucarelli (2008), os moradores da região interviram no 

desmatamento de vegetação nativa de Mata Atlântica da região, realizado para a instalação 

das monoculturas de eucalipto, e exigiram que fosse realizada uma avaliação da capacidade 

de recarga hídrica da chapada, bem como dos impactos sobre as nascentes de corpos hídricos 

no caso da continuidade dos desmatamentos. 

Outro caso de conflito socioambiental, também envolvendo monoculturas de eucalipto 

e a região estudada (trecho paulista do Vale do Paraíba do Sul), seria o caso da contaminação 

de solo e recursos hídricos por uso de agroquímicos para manejo da silvicultura. Segundo 

resultados do estudo (FIOCRUZ & FASE, sd), esta extensa monocultura é responsável por 

impactos sobre a qualidade ambiental, bem como pelo êxodo rural, provocado pela 

desocupação de agricultores familiares e trabalhadores rurais empregados na atividade 

leiteira.  

Estes e outros impactos não serão explorados neste trabalho, pois o recorte de análise 

focará apenas nos impactos de ordem hídrica, no entanto, cabe destacar que não se faz uma 

ordem de valores de impactos. 

 

3.4.  Considerações do capítulo 

 

Se buscou apresentar os padrões de produção adotados para a análise, bem como 

evidenciar os possíveis impactos destas práticas que serão analisados a seguir com o emprego 

dos métodos de contabilização do uso da água e avaliação de serviços ecossistêmicos. 

Dentre as principais práticas, pode-se destacar o processo de preparação do solo para 

plantio de mudas, bem como a aplicação de nutrientes inorgânicos. Em relação as quantidades 

necessárias de nutrientes, neste trabalho foram adotadas apenas a referência de Gonçalves 

(2005) para nitrogênio.  

Tendo em vista a quantidade de água utilizada para a irrigação, por vezes não sendo 

necessária, não serão considerados estes volumes na contabilização do uso da água. Em 

relação ao uso da água armazenada no solo pelas silviculturas, optou-se por utilizar um valor 

médio, também empregado por outros autores consultados (ALMEIDA & SOARES, 2003; 

SOUZA et al, 2006). Já em relação às especificidades apresentadas em relação à qualidade e 

caraterísticas desejadas da madeira para produção de celulose, serão definidos posteriormente, 

no tópico de materiais e métodos, os valores adotados. 
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Com base na discussão sobre os impactos de ordem hidrológica, o que se pretende 

apontar é que no caso das plantações de eucalipto, estes variam de intensidade de acordo com 

a região no qual as plantações estão inseridas. Neste sentido, percebe-se que quanto mais 

distante do comportamento hídrico da floresta nativa local, maior parece ser o impacto das 

monoculturas de eucalipto sobre o ciclo hidrológico da bacia. Mas estas observações ainda 

carecem de uma análise mais detalhada quanto a medições locais de balanços hídricos e 

padrões hidrológicos, o que não foi foco desta pesquisa. 

No caso de plantações de eucalipto para produção industrial de celulose, com práticas 

que conduzam a compactação e redução da capacidade de infiltração, implicarão em 

alterações de características do solo que podem afetar qualidade e quantidade de água da 

bacia. Outra questão que deve ser ressaltada, pois foi retomada por diversos autores, é que 

mesmo nos casos, nos quais a plantação de eucalipto apresente comportamento hidrológico 

semelhante ao da vegetação nativa local, são necessárias adoções de práticas de manejo que 

visem à mitigação dos impactos causados.  

Dentre estas medidas, os diversos autores ressaltam o maior espaçamento entre 

indivíduos, como forma de redução do consumo de água e perdas por evapotranspiração; a 

formação de serapilheira após o corte, como medida de redução dos processos erosivos do 

solo; a realização do corte rotativo, ao invés do corte raso, de forma a reduzir a lixiviação e 

erosão; redução do uso de maquinários, como forma de redução dos processos erosivos. 
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CAPÍTULO 4 - A PEGADA HÍDRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito da Pegada Hídrica (PH), introduzido por Hoekstra e Hung (2002) e 

desenvolvido posteriormente por Hoekstra e Chapagain (2007), permite uma análise da 

apropriação da água para consumo humano por meio de diversos usos (MEKONNEN & 

HOEKSTRA, 2010a; 2010b). Cabe, no entanto, pontuar que inicialmente a proposta de 

criação do método de PH, utilizando dados médios globais, visava sensibilizar os 

consumidores para redução do consumo através da informação aproximada dos volumes de 

água associados na produção de diversos tipos de produtos (CHAPAGAIN & TICKNER, 

2012). Posteriormente, o método passou por diversos ajustes, sendo atualmente proposto para 

ser usado como um indicador de uso direto e indireto da água (HOEKSTRA, 2003). 

A PH de um produto pode ser definida como o total de água alocada em sua produção, 

mensurado no local onde o produto é atualmente produzido (HOEKSTRA & CHAPAGAIN, 

2007). Ela pode ser calculada para qualquer tipo de uso da água, tais como a utilização por 

grupos de consumidores (indivíduos, famílias, bairros, cidades, estados, nações) ou para 

produtores (organizações públicas, indústrias, setores econômicos) (ALDAYA & 

HOEKSTRA, 2010). Para sua mensuração, é realizada uma divisão da água utilizada em três 

categorias: água azul, água verde e água cinza. 

Segundo Hoekstra et al (2011), a água azul pode ser definida como um indicador do 

volume de água superficial ou subterrânea alocada para a produção de um bem ou serviço. 

Para sua contabilização, de uma forma geral, é levado em conta o volume de água captado de 

algum corpo hídrico (rios, lagos e aquíferos) para utilização no processo produtivo e que pode 

ser perdido por evaporação, somado ao volume que não retorna ao corpo hídrico de origem 

(emissários submarinos, etc) e, ainda ao volume de água que não retorna ao corpo hídrico de 

Neste capitulo são apresentados o conceito de Pegada Hídrica (PH) e suas aplicações no 

setor de produção de celulose. Com isso pretende-se evidenciar como este método vem 

sendo utilizado e os tipos de estudos que se realizaram para este setor econômico. As 

limitações do método de análise do uso da água também são apresentadas, bem como 

algumas formas de contornar os principais problemas ou alertar para a cautela da análise 

de resultados. Por fim, são apresentadas as experiências de ampliação do método, de 

forma a considerar mais fatores de análise e superar algumas das limitações citadas 

anteriormente. 
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origem no mesmo período do qual foi captado (represas, cisternas, outras formas de 

armazenamento de água, etc). 

A água verde seria o indicador da água de chuva envolvida na fase de produção 

vegetal de uma cadeia produtiva, como exemplo pode-se citar o processo agrícola ou de 

silvicultura. Refere-se ao volume de água precipitado que é estocado no solo em função da 

cultura vegetal cultivada (armazenamento de água no solo), à agua contida no próprio vegetal 

(água incorporada) e à água transferida para a atmosfera através a evapotranspiração (água 

perdida por vapor), ou seja, toda a água que é utilizada pelo vegetal e que não percola para o 

solo e recarrega corpos hídricos (HOEKSTRA et al, 2011). 

Por fim, a água cinza refere-se ao indicador do volume de água requerido para que a 

poluição de um processo possa ser assimilada. Ela é definida como o volume de água 

utilizado para a diluição dos poluentes, baseando-se no limite máximo estabelecido por 

legislação (ou qualquer outro critério para limite adotado) e da qualidade natural do corpo 

hídrico em questão (HOEKSTRA et al, 2009). Com a definição dos padrões máximos 

permitidos para o determinado poluente, bem como sua ocorrência natural no ambiente 

aquático, pode-se determinar o volume de água necessário para a diluição do efluente líquido 

lançado no corpo hídrico para que a concentração máxima permitida seja respeitada. 

De modo geral, por considerar a quantidade de água utilizada para a diluição de um 

efluente, visando sua neutralização, o conceito de PH Cinza insere uma análise do uso de água 

indireto, que dependendo do padrão de qualidade de água adotado (standard) pode permitir a 

adoção de práticas de gestão que possibilitem a redução da poluição de recursos hídricos. 

 

4.1. Aplicações do método de análise de Pegada Hídrica 

 

De uma forma geral, os estudos realizados em todo o mundo que utilizam o método de 

Pegada Hídrica têm se focado principalmente na análise do setor agrícola (HOEKSTRA & 

HUNG, 2005; CHAPAGAIN et al, 2006a; CHAPAGAIN et al, 2006b; HOEKSTRA & 

CHAPAGAIN, 2007; MEKONNEN & HOEKSTRA, 2010a; ALDAYA et al, 2010; 

BULSINK et al, 2010; MEKONNEN & HOEKSTRA, 2011). Muitos destes trabalhos, além 
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de quantificar as águas verde, azul e cinza dos principais produtos agrícolas no local onde são 

cultivados, focam a atenção para a análise da água virtual
22

. 

Sobre o setor industrial também são encontrados trabalhos que tratam do tema, dentre 

os quais se podem destacar: Gerbens- Leenes e Hoekstra (2009); Ercin et al (2009); Van Oel e 

Hoekstra (2010); IFC, LimnoTech, Jain Irrigation Systems and TNC (2010); TCCC and TNC 

(2010) e Chapagain e Orr (2010) e Ercin et al (2011a; 2011b).  

Cabe ressaltar que poucos trabalhos que contabilizam a PH da produção de 

silvicultura, papel e celulose foram realizados no mundo. Dentre os trabalhos publicados pela 

Water Footprint Network
23

, serão apontados a seguir os trabalhos de Van Oel e Hoekstra 

(2010), UPM-kymmene (2011) e Van Oel & Hoekstra (2012). 

 

4.1.1. Pegada Hídrica do setor de papel e celulose 

 

Van Oel & Hoekstra (2010) e Van Oel & Hoekstra (2012) apresentam um estudo 

sobre a análise da PH do papel e produtos de papel produzidos nos países que apresentam 

maior produção de celulose no mundo. A análise realizada neste estudo contempla a fase de 

silvicultura e industrial do processo produtivo e seu escopo considera apenas o uso consuntivo 

de água verde e água azul. Não é contabilizada, nem considerada a água cinza envolvida em 

qualquer fase do processo produtivo. 

As informações utilizadas nessa análise partiram de bases de dados globais, que 

apresentam médias para cada país considerado, disponibilizados pela Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Desta forma, cabe ressaltar que não foram 

consideradas características locais ou regionais, que podem se diferenciar da média do país.  

No caso do Brasil, o estudo utilizou dados de evapotranspiração para eucalipto em 

áreas tropicais e subtropicais, sendo a média de 1.048 e 965 mm.ano
-1

, respectivamente FAO 

(2001; 2009 apud HOEKSTRA et al, 2010). A produtividade de madeira de eucalipto por área 

considerada foi de 45 m³.ha
-1

.ano
-1

 (FAO, 2006 apud HOEKSTRA et al, 2010). A fração de 

                                                           
22

 “Água virtual” ou “Virtual water” (do inglês, mais amplamente citado) é um termo cunhado em 1993, durante 

um seminário realizado na SOAS (School of Oriental and African Studies) da Universidade de Londres para 

referir-se ao volume de água contido nos produtos. Este termo chegou a ser substituído por “embedded water”, 

porém este ultimo não obteve o mesmo impacto que o primeiro (ALLAN, 2003). O termo água virtual refere-se 

à água necessária à produção de commodities. 
23

 Site da rede da WFN - http://www.waterfootprint.org/ 
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água (ou umidade) da madeira foi de 0,4 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de 

madeira (0,4 m³ água.m
-
³ madeira) (GONZALEZ-GARCIA et al, 2009 apud HOEKSTRA et 

al, 2010; NCASI, 2009 apud HOEKSTRA et al, 2010). 

Dentre os principais resultados, o estudo apontou que a PH da madeira produzida no 

Brasil, a partir de eucalipto em zonas tropicais e subtropicais foi de 233 e 214 m³ água.m
-
³ 

madeira, respectivamente. A PH do papel para impressão, tamanho A4, está estimada entre 

300 a 2.600 m
3
.t

-1
 para os diversos países analisados (VAN OEL & HOEKSTRA, 2010).  

Os autores (op. cit.) concluem que o maior consumo de água está relacionado à fase de 

silvicultura, necessária para a obtenção da madeira da qual se extrai a celulose. Este estudo 

(op. cit.) aponta ainda que, a PH global de papel pode ser reduzida se forem selecionados os 

locais de maior eficiência de produção de madeira em termos de água. Com isso, os países 

apontados como “mais eficientes” na produção de papel seriam a Espanha, França e Brasil. 

Outra discussão levantada neste artigo é a relação entre a Holanda e os países 

produtores de papel e celulose em relação ao fluxo de água virtual. Na Figura 8 estas relações 

são apresentadas em um esquema mapeado. 

 

Figura 8 – Água virtual importada pela Holanda (adaptado de VAN OEL & HOEKSTRA, 2010; VAN OEL & 

HOEKSTRA, 2012) 

Neste mapeamento, percebe-se que a relação entre os países produtores do setor na 

América do Sul considerados no escopo do estudo é fundamentalmente de exportação de 

matéria prima (celulose).  
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O estudo realizado por UPM-kymmene (2011) utiliza a mesma metodologia proposta 

em Van Oel & Hoekstra (2010). O escopo de sua análise contempla a PH da fase de 

silvicultura e industrial (cadeia de suprimentos e operação direta da UPM na Alemanha na 

atividade de produção do papel e derivados). A cadeia produtiva considerada contempla as 

unidades de UPM Kaukas (Finlândia), UPM Pietarsaari (Finlândia) e UPM Fray Bentos 

(Uruguai) que são as três maiores fornecedoras de celulose para a UPM Nordland Papier 

(Alemanha). Diferencialmente da análise da PH do setor produtivo realizada por Van Oel & 

Hoekstra (2010), o estudo da UPM-kymmene (2011), além de considerar a água cinza 

consumida no processo, apresenta um esforço na análise adicional, proposta por Hoekstra et al 

(2011), denominada como “Sustentabilidade da Pegada Hídrica”.  

Esta análise propõe considerar os demais usos do mesmo tipo de água na região (bacia 

hidrográfica, município, ou qualquer outra delimitação geográfica) que estiver sendo 

analisado e inferir qual o impacto da utilização deste tipo de água pela atividade sobre a 

disponibilidade da mesma (Hoekstra et al, 2011). 

A análise da água verde utilizada pela silvicultura é aplicada para analisar o eucalipto 

cultivado nas unidades do Uruguai e florestas boreais “semi naturais”
24

 da Finlândia. Os 

resultados indicam que a evapotranspiração obtida para as florestas boreais da Finlândia foi de 

3.600 m³.ha
-1

.ano
-1

 (equivalente a 360 mm.ano
-1

), enquanto que no caso das silviculturas em 

regiões subtropicais no Uruguai foi de 9.300 m³.ha
-1

.ano
-1

 (equivalente a 930 mm.ano
-1

). A 

maior produtividade de madeira, no entanto, foi observada no caso das silviculturas de 

eucalipto no Uruguai. Com isso, os resultados indicam que comparativamente com as 

florestas boreais da Finlândia, a PH verde do eucalipto produzido no Uruguai é menor. 

Foram realizadas análises do uso da água azul e cinza nas outras fases da cadeia 

produtiva utilizando o método proposto por Hoekstra et al (2011). Com isso, os resultados 

indicam que 99% da PH total do processo está associada a cadeia de suprimentos, enquanto 

que 1% seria referente a fase das operações diretas industriais da UPM Nordland Papier mill. 

A PH cinza da fase industrial direta representa cerca de 80% da PH total da fase industrial, 

composta pela soma da PH azul e PH cinza. O componente considerado para a análise da agua 

cinza e contabilização desta Pegada Hídrica foi o AOX (Compostos Orgânicos Halogenados 

Adsorvíveis ou, em inglês, Adsorbable Organic Halogen).  

Os resultados quantitativos obtidos pela empresa, segundo o relatório de UPM-

kymmene (2011), não informam muito sobre os reais impactos da produção de papel sobre os 

                                                           
24

 Florestas mistas de espécies nativas e exóticas (UPM-KYMMENE, 2011). 



65 

 

recursos hídricos locais. Como forma de suprir esta deficiência, realizam a aplicação da 

avaliação de “Sustentabilidade da Pegada Hídrica”, método determinado por Hoekstra et al 

(2011). Como análise de sustentabilidade, um estudo complementar apontou que devido a 

certificação florestal (FSC e PEFC
25

) utilizada, as práticas da silvicultura são sustentáveis
26

. 

Em relação aos impactos de ordem hídrica da silvicultura no Uruguai, o relatório aponta que a 

precipitação local do país (cerca de 1.200 mm.ano
-1

) suporta a demanda por água das espécies 

cultivadas, utilizando estudo de Lima (1997), sobre os impactos potenciais do eucalipto e suas 

implicações sobre os recursos hídricos, para embasar sua discussão.  

Em relação à água azul, UPM-kymmene (2011) aponta que no caso da UPM Nordland 

o “nível de escassez” hídrica avaliado foi de 42%, da UPM Pietarsaari foi de 23%, da UPM 

Kaukas e Fray Bentos foram menores que 0,005%. Cabe ressaltar que o “nível de escassez” 

hídrica azul acima de 100% indica situação de insustentabilidade da Pegada Hídrica azul, 

como definido por Hoekstra et al (2011), o que, por sua vez indica insustentabilidade do uso 

deste tipo de água. 

Já no caso da água cinza, a análise de sustentabilidade apontou que a UPM Nordland e 

UPM Kaukas atingiram um “nível de poluição da água” de aproximadamente 10%, a UPM 

Pietarsaari não possui PH cinza por lançar seus efluentes em águas marinhas (emissários 

submarinos
27

) e a UPM Fray Bentos apresentou um nível de 0,5%. Assim como a análise de 

sustentabilidade da água azul, níveis acima de 100% indicam insustentabilidade do uso da 

água cinza.  

Baseados nesta análise o relatório (UPM-KYMMENE, 2011) aponta que as atividades 

analisadas, desde a fase florestal ou silvícola até o processamento final dos produtos de papel, 

podem ser consideradas sustentáveis. 

4.2. Experiências de inserção da variável econômica no indicador de Pegada Hídrica 

A contabilização da Pegada Hídrica tem sido amplamente empregada para a 

quantificação do uso da água para a produção de distintos produtos e bens econômicos em 

                                                           
25

 FSC – (Forest Stewardship Council) 

  PEFC – (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) 
26

 Cabe ressaltar que este estudo não levou em consideração qualquer outra dimensão de analise de impacto 

ambiental ou socioambiental. Tampouco considerou, comparativamente, que a produção finlandesa, realizada em 

sistema agroflorestal (misto com espécies nativas e exóticas) poderia implicar em menor impacto do que a 

produção realizada no Uruguai que apresenta maior eficiência de uso da água, ainda que a utilize em maiores 

volumes totais. 
27

 Emissários submarinos são considerados na contabilização de PH azul e ignorados para a contabilização de 

PH cinza pelo método estabelecido por Hoekstra et al (2011). 
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todo o mundo. Na Espanha, a PH tem sido explorada para a quantificação da água utilizada 

em escala de bacias hidrográficas e províncias, de todo o país. Cabe ressaltar, que a PH está 

inserida como um instrumento oficial de planejamento do uso da água na politica pública 

hídrica espanhola (LLAMAS et al, 2009; MAPFRE, 2010; ORDEN ARM/2656/2008; DE 

STEFANO & LLAMAS, 2013). 

A inserção da PH na gestão pública da água na Espanha ocorre em um contexto de 

busca por indicadores e índices de sustentabilidade, para possibilitar uma análise integrada 

das questões hídricas nacionais. Na Espanha, o Ministério de Meio Ambiente e Meio Rural e 

Marinho (MMA e MRM) incentivou os estudos de determinação da PH das atividades 

econômicas do país, de suas Comunidades Autônomas (CC.AA) e de suas Demarcações 

Hidrográficas, de forma a introduzir um indicador integrado sobre o consumo e uso dos 

recursos hídricos desde a perspectiva de sustentabilidade e com objetivo de contribuir para a 

gestão do meio físico hídrico (MMA y MRM, 2011).   

Com base na análise inicial da quantificação da água realizada para as diversas bacias 

(MMA Y MRM, 2011), Garrido et al (2010) apresentam a proposta de ampliação do método 

da Pegada Hídrica, considerando também aspectos econômicos relacionados aos recursos 

hídricos. Este método foi aplicado para algumas análises do uso dos recursos hídricos na 

Espanha, das quais se pode citar o trabalho de Salmoral et al (2011) que realiza uma análise 

da PH estendida da Bacia Hidrográfica de  Guadalquivir, o trabalho de Aldaya & Llamas 

(2008) sobre a análise da PH da bacia do Guadiana e o trabalho de Dumont et al (2011) que 

apresenta a aplicação do método de análise de PH estendida para o caso das águas 

subterrâneas em Campo de Dalías. 

Os aspectos econômicos considerados no método estendido referem-se ao valor da 

água utilizada (água azul superficial e subterrânea) que possibilitam a criação de um novo 

indicador, denominado por Garrido et al (2010) como análise de “Pegada Hídrica Estendida”.  

É considerada também a rentabilidade econômica dos produtos produzidos por cada unidade 

de volume de água utilizada. Esta análise denominada “produtividade aparente da água” é 

dada em unidades monetárias por volume de água ($.Volume
-1

). No caso dos estudos citados 

(ALDAYA & LLAMAS, 2008; SALMORAL et al, 2011; DUMONT et al; 201) a unidade 

utilizada é de €.m
-
³. 

Com as experiências de aplicação do método estendido (GARRIDO et al, 2010) são 

possíveis análises ampliadas em relação àquelas que poderia se realizar com a aplicação 

somente do método tradicional. No estudo de Aldaya & Llamas (2008) os autores apontam 
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que a observação da produtividade aparente da água acabam evidenciando diferenças entre as 

práticas voltadas a eficiência entre o uso da água azul superficial e subterrânea. Este resultado 

leva à discussão das práticas de eficiência do uso da água que são utilizados no caso de 

exploração dos recursos subterrâneos em função de seu maior custo para uso que poderiam 

também ser aplicadas para o caso do uso de águas superficiais.  

Já, no estudo de Salmoral et al (2011), além das conclusões acerca do uso mais 

eficiente da água subterrânea em comparação ao uso da água superficial, na bacia do 

Guadalquivir, é apontado que a agricultura é o maior consumidor de água verde e azul da 

bacia. Este setor econômico, junto à pecuária e pesca, representam 7% do PIB da bacia e 12% 

dos empregos. Com base nestes resultados, os autores apontam que o maior uso da água verde 

e azul está relacionado a atividades de baixa rentabilidade econômica, quando comparadas a 

outros setores como o de turismo e industrial. 

Os autores (op. cit.) elaboram um esquema ilustrativo do balanço hídrico da bacia 

hidrográfica do Guadalquivir que pode ser observada na Figura 9. 

 
Figura 9 – Balanço Hídrico baseado na análise de PH e PH estendida realizada na Bacia do rio Guadalquivir 

(SALMORAL et al, 2011) 

Contudo, o estudo discute que apesar da análise de PH e PH estendida apresentarem 

resultados que indicariam a conveniência de exploração de atividades economicamente mais 

rentáveis, ressalta-se também a necessidade de consideração dos aspectos ambientais e sociais 

relacionados ao contexto analisado (SALMORAL et al, 2011).  

Esta experiência de ampliação do método, que acaba por levantar dados e informações 

adicionais para embasamento das análises de uso da água, confirma a necessidade de 

melhorias e ampliações do método de PH para que sejam contemplados aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. 
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4.3. Limitações do Método de Pegada Hídrica 

 

A metodologia da PH, segundo Hoekstra et al (2011), pode ser aplicada com a 

finalidade de identificação do período ou local nos quais a captação e consumo de água se 

torna insustentável, por ser considerada abusiva ou economicamente ineficiente. Neste 

sentido, seria possível ainda apontar ou prever a ocorrência de conflitos pelo uso da água, 

subsidiando assim a tomada de decisão para a gestão da água.  

Esta observação citada acima faz sentido quando considerada a análise da 

disponibilidade hídrica quali e quantitativa do contexto no qual a atividade estudada estiver 

inserida. A análise de PH, desconectada de um contexto, implica somente na contabilização 

de um número que não pode indicar nem auxiliar na gestão de uma bacia hidrográfica. 

Poderia servir para uma avaliação parcial dos diferentes usos para o processo produtivo. 

Outra questão que poderia ser levantada seria em relação ao tipo de sustentabilidade
28

 

mencionada, uma vez que nem toda a dimensão ambiental é considerada, tampouco aspectos 

sociais ou econômicos. 

O método possui ainda uma série de limitações. Para exemplificar algumas destas 

limitações, Mekonnen & Hoekstra (2011) levantam alguns pontos sobre as incertezas 

relacionadas às estimativas dos diferentes tipos de água considerada pelo método da PH, em 

seu estudo, e alertam para uma interpretação cuidadosa quando a metodologia for aplicada 

para as várias escalas. De modo geral, os autores apontam para a necessidade de 

generalização de dados e, muitas vezes pela falta dos mesmos, faz-se necessária uma série de 

suposições e simplificações, o que  diminui o nível de confiabilidade do resultado. 

A problemática apontada por Mekonnen & Hoekstra (2011) acerca da generalização, 

suposição e simplificação referem-se ao quanto o resultado final refletirá o quadro real 

analisado. Por vezes, algumas generalizações, como a utilização de médias globais, por 

exemplo, acabam gerando dados, descontextualizados que não permitem maiores análises e 

não fornecem muitas informações úteis a gestão do uso da água. 

Os trabalhos que aplicaram o método para analisar a apropriação da água pelo setor 

industrial, de uma forma geral, buscaram apontar a PH de produtos variados (industriais e 

                                                           
28

 O termo sustentabilidade isento de definição pode referir-se às mais diversas dimensões de análise. Neste 

sentido, independente do conceito que se utilize faz-se necessária a definição do que está sendo considerado no 

escopo de análise. 
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agrícolas, quando relacionados à produção industrial) em diversos países, no entanto 

utilizaram variações metodológicas que acabam por torná-los incomparáveis entre si.  

Desta forma, ressalta-se que a comparação entre os resultados podem conduzir a uma 

análise limitada e com possíveis disparidades entre os resultados obtidos e a realidade, pois se 

sabe que os resultados se referem a determinado método produtivo e calculados com métodos 

diversos, por autores diferentes. No entanto, é possível observar a quantidade de água alocada 

para suas produções e desta forma permitir medidas que visem maior eficiência no uso da 

água em cada fase do processo. 

Aldaya et al (2010) apontam que mesmo que a análise de PH forneça um quadro 

transparente para a identificação de alternativas e potenciais usos mais adequados do recurso 

hídrico, de forma a obter uma alocação mais eficiente da água e dos recursos econômicos da 

região, esta oferece uma visão parcial do problema. Desta forma, faz-se necessária a inclusão 

de ferramentas complementares para ampliar o escopo de análise de forma a permitir a 

consideração de fatores ambientais
29

, com ênfase nos aspectos ecológicos, sociais e 

econômicos. 

Mesmo sem ser parte do objetivo deste trabalho, pareceu relevante analisar uma 

discussão levantada em diversos trabalhos que abordam fluxos de água virtual, importação e 

exportação de PH, por evidenciar o posicionamento adotado que, mesmo que indiretamente, 

permeia esta pesquisa. A consideração da disponibilidade hídrica, com base em conceitos de 

água verde e azul, de algumas áreas, para incentivar a produção e importação de produtos 

produzidos em locais de maior disponibilidade hídrica não deve ser entendida com a solução 

ao problema e suas consequências. Com base nas críticas ao conceito de Pegada Hídrica 

realizadas por Merret (2003), não parece adequada sua utilização sem as devidas 

considerações do contexto local, como fatores ambientais, ecológicos, sociais, políticos e 

econômicos.  

A simples importação de produtos de locais com maior disponibilidade hídrica, como 

pontua Merret (2003), não resolveria o problema de escassez de água nos diversos locais, 

como por exemplo, na África e Oriente Médio, uma vez que a distribuição dos produtos não 

ocorre de forma equitativa e a adoção desta prática, como solução ao problema, acaba por 

                                                           
29

 Sanchez (2008) define o termo “ambiente” como amplo, multifacetado e maleável. Amplo por considerar tanto 

aspectos naturais (físicos e ecológicos) como sociais (econômicos, culturais, etc), multifacetado por poder ser 

apreendido por diversas perspectivas e maleável por sua capacidade de ampliação e redução de acordo com a 

necessidade de análise. 
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tirar o foco da preocupação com a gestão hídrica destes locais, sem, contudo resolver os 

conflitos gerados pela escassez. 

Neste sentido, é importante pontuar que tanto os conceitos de água virtual como o de 

Pegada Hídrica estão inseridos dentro de um raciocínio econômico de eficiência de alocação 

de recurso, sem a devida contextualização ambiental e social. Neste sentido, segundo 

Empinotti & Warner (2012), a água é vista como uma vantagem econômica, capaz de 

influenciar estratégias políticas e práticas do comércio internacional
30

. 

Boelens & Vos (2012) também chamam a atenção para os riscos de naturalização dos 

conceitos de “eficiência” e “produtividade” pelos gestores, formuladores de políticas e 

especialistas em gestão da água. Como impactos da adoção destas premissas, sem 

contextualização social, poderia conduzir a um quadro de privação de pequenos produtores 

rurais de direitos de uso da água, impactos sobre manejos de uso da água local com impactos 

sobre produção (através de imposição normatizada de práticas “mais sustentáveis” de uso da 

água) e, por fim, o estabelecimento de padrões e normas podem favorecer um ciclo definido 

como “poder-saber” dominantes. Neste sentido os autores (op. cit) discutem as relações 

políticas e econômicas associadas à formulação de saberes, que embasam normas que 

favorecem a seus formuladores. 

Outro ponto a ser considerado seria o da não internalização dos impactos 

socioambientais gerados nos locais de maior disponibilidade hídrica. Como já apresentado, a 

proposta sugerida por Tony Allan (ALLAN, 2003) e discutida por diversos outros estudos, 

seria que a solução de escassez hídrica local poderia ser amenizada através da não produção 

local, uma vez que o recurso é escasso, mas sim da importação de outros locais que 

apresentem maior disponibilidade.  

Quanto a isso, faz-se necessário algumas observações. A solução apresentada acima 

pode implicar no direcionamento de produtos com alta demanda hídrica para exportação, em 

detrimento do consumo local por parte da população e destinação do uso da água para 

manutenção do fluxo de serviços ecossistêmicos. O método de análise não contempla e nem 

apresenta mecanismos de evitar que ocorram injustiças ambientais
31

. 
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 Empinotti & Warner (2012) também discutem limitações da adoção do conceito de água virtual para resolução 

de problemas associados à escassez hídrica, tais como a indução de produção agrícola impulsionada  em países 

de maior disponibilidade hídrica, gerando impactos sobre os estilos de vida camponeses e de pequenos 

agricultores. 
31

 Por injustiças ambientais, compreendem-se as vítimas que não só são excluídas do chamado desenvolvimento, 

mas assumem todo o ônus dele resultante (ZHOURI, 2008).  Acserald et al (2009) adicionam ainda que 

injustiças ambientais seriam o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam maior carga de danos 

ambientais sobre populações de baixa renda, grupos étnicos discriminados, povos tradicionais, bairro de 
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Acreditar que apenas ações focadas na redução da poluição e do consumo de água é 

embrenhar-se em uma das correntes do ecologismo denominada, por Martinez-Alier (2007), 

como “credo da ecoeficiência
32

” ou “evangelho da ecoeficiência”. Em outras palavras, chama-

se a atenção para não se acreditar que somente a aplicação da avaliação da PH e sua utilização 

para a promoção de práticas que promovam uma melhor eficiência (quali e quantitativa) no 

uso da água, em locais de maior disponibilidade, isoladamente de uma análise e consideração 

adequada do contexto, sejam suficientes para garantir que não sejam gerados impactos 

ambientais e sociais, bem como injustiças ambientais.  

Vários exemplos de injustiças ambientais são citados por Martinez-Alier (2007), nos 

quais grupos sociais são afetados pelos impactos ambientais negativos gerados por atividades 

de empresas ou por projetos promovidos pelo Estado. Dentre os exemplos, Martinez-Alier 

(2007) cita alguns relacionados às praticas de silvicultura, justificadas pela argumentação da 

redução da pressão sobre as florestas naturais. Como já citado anteriormente, o método de 

Pegada Hídrica não contempla os desdobramentos socioambientais dos impactos sobre o uso 

dos recursos hídricos, porém esta limitação não será explorada neste trabalho, devido à 

necessidade de definição do escopo de análise focado apenas nos impactos de ordem hídrica, 

que serão explorados mais a frente. 

 

4.4.  Considerações do capítulo 

 

Neste tópico, inicialmente foram apresentados os conceitos e aplicações do método de 

PH. Como se pôde perceber, este método apresenta um diferencial em relação aos demais 

                                                                                                                                                                                     
operários, bem como sobre populações marginalizadas e vulneráveis. Já por Justiça Ambiental, designa-se a 

garantia de que: (i) nenhum grupo social (racial, étnico ou de classe) seja submetido à parcela desproporcional de 

consequências ambientais negativas de atividades econômicas, decisões e programas políticos, assim como a 

ausência de políticas; (ii) acesso justo e equitativo, direto e indireto a recursos ambientais do país; (iii) amplo 

acesso à informações relevantes sobre uso de recursos naturais, sobre destinação de rejeitos, sobre a localização 

de fontes de riscos ambientais, bem como processos participativos e democráticos de definição de Políticas, 

Planos e Programas; (iv) favorecer a constituição de movimentos sociais, sujeitos coletivos de direitos e 

organizações populares para a construção de modelos alternativos de desenvolvimento, de forma a assegurar a 

democratização do acesso aos recursos naturais e sua sustentabilidade (ACSERALD et al, 2009). 
32

 Corrente do movimento ecologista com viés economicista, embasado no discurso de “desenvolvimento 

sustentável”, “modernização ecológica” e “boa utilização” dos recursos visando crescimento econômico. 

Preocupa-se com o manejo sustentável dos recursos naturais e com a minimização dos impactos da produção de 

bens. Dentro desta corrente, por exemplo, é possível destacar a parceria entre Shell e WWF para o plantio de 

eucalipto em diversos locais do mundo, sob a argumentação de que desta forma se reduziriam as pressões sobre 

os bosques naturais (MARTINEZ-ALLIER, 2007). 
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métodos de quantificação e análise de uso da água por sua classificação em função de sua 

fonte (água verde, azul e cinza).  

Sua aplicação como método de análise neste trabalho é importante especificamente 

por este diferencial, uma vez que permite a separação do uso da água da chuva dos demais 

tipos de água da bacia hidrográfica. Esta separação por tipos de água, por sua vez, auxilia na 

compreensão do comportamento hídrico da bacia de acordo com o uso e ocupação do solo. 

Tendo em vista os estudos realizados no setor de produção de papel e celulose, pode-

se constatar que as análises não chegam a considerar o impacto sobre a disponibilidade da 

água na bacia, ou as modificações do comportamento hidrológico natural da bacia. No caso 

do estudo realizado pela indústria finlandesa, que aponta que a madeira produzida a partir de 

eucalipto cultivado no Uruguai possui menor PH, quando comparada à madeira de suas 

florestas boreais, e alega que a PH verde está dentro do intervalo de precipitação anual da 

região deixa de considerar a sazonalidade e distribuição da água ao longo desta área, bem 

como a demanda hídrica pelos demais usuários da bacia (população, comunidades, 

ecossistemas e demais setores econômicos). 

Quanto a este aspecto, cabe mencionar que estes trabalhos revisados não apresentam 

como a atividade de silvicultura praticada para a produção de madeira para celulose pode 

impactar a disponibilidade de água da bacia, bem como os demais usuários dos recursos 

hídricos (antrópicos e naturais). 

Dentre as limitações do método de PH apontadas, pôde se verificar que as 

generalizações de dados, como no caso de adoções de médias, tornam-se delicadas e, por 

vezes, impossibilitam a comparação dos resultados que empregam escalas ou métodos 

distintos. Ainda que se empreguem métodos compatíveis, a comparação de valores de PH não 

é desejável, pois os valores de PH por si só não explicitam os impactos associados ao uso da 

água em uma determinada região ou bacia hidrográfica. 

Em função desta observação, destaca-se que os resultados obtidos ao final deste estudo 

e dos estudos revisados anteriormente (VAN OEL & HOEKSTRA, 2010; UPM-KYMMENE, 

2011; VAN OEL & HOEKSTRA, 2012) não são passíveis de comparação, pois foram 

utilizadas fontes, escalas e generalizações distintas. 

Outro fator relevante que se mostra como uma limitação do método de análise, 

apontado por diversos autores, seria a não consideração de aspectos importantes para a 

tomada de decisão para a gestão da água, principalmente em escala de bacia. Este trabalho, 

não visa contemplar todas essas demandas de melhorias do método, uma vez que não 
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considera a dimensão social, cultural, econômica e tampouco todas as dimensões físicas e 

ecológicas do impacto da silvicultura, no entanto, busca ampliar a forma de análise e alertar 

para a necessidade de consideração de aspectos associados à perda de qualidade dos serviços 

ecossistêmicos hidrológicos da bacia. 

O método de PH estendida proposto por Garrido et al (2010), apresenta uma 

interessante análise que poderia ser aplicada de forma a verificar potenciais locais de 

produção econômica. Ainda que se torne importante ressaltar que outras dimensões não foram 

consideradas, o que acaba por implicar também em limitações nas análises para embasar 

decisões políticas de gestão que podem gerar impactos e conflitos socioambientais, como já 

discutido anteriormente. 

O trabalho de Salmoral et al (2011) apresentou uma interessante análise de balanço 

hídrico a partir do método de PH que será adotada semelhantemente neste trabalho, tendo em 

vista o objetivo de análise aqui proposto. Desta forma, será possível a visualização 

esquemática do uso da água pelas diferentes coberturas vegetais da bacia. 

Para concluir esta discussão levantada, e relembrando que não se trata do foco da 

análise proposta por este trabalho, é importante que sejam consideradas a inclusão de outros 

aspectos que possam gerar impactos sobre outras dimensões ambientais
33

 à análise de PH.  

Cabe apontar que pouco foi trabalhado neste sentido até o momento, pelo que se pode 

levantar da bibliografia publicada sobre as diversas formas de utilização da PH. Com isso, 

levanta-se a demanda de trabalhos que visem discutir, questionar, ampliar e complementar a 

análise de PH de forma a transpor as medidas de melhoria da eficiência do uso da água, para 

fins de gestão dos recursos hídricos, para, com isso, a não gerar ou intensificar impactos 

socioambientais
34

 e ou socioculturais. 

                                                           
33

 Aqui compreendidas a partir da definição de Sanchez (2008), no qual o ambiente pode ser entendido em suas 

dimensões físicas (hidrológicas, climáticas, etc), ecológicas e sociais (econômicas, políticas, culturais, etc). 
34

 Em Boellens & Vos (2012), podem ser observados aspectos relacionados à utilização de indicadores de 

medição de eficiência de uso da água e possíveis consequências da internalização destes conceitos em Políticas 

Públicas e Gestão Pública da Água. A gestão da água, bem como de uso e ocupação do solo, determinadas a 

partir da definição de práticas e modelos de produção “sustentáveis” foram analisadas sob o conceito de Justiça 

Hídrica e alertam para os riscos associados à imposição de modelos produtivos e econômicos sobre práticas 

tradicionais, de subsistência e de abastecimento alimentar interno das Nações.  
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CAPÍTULO 5 - FUNÇÕES E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

 

 

 

 

 

De forma geral, há diversas interpretações ao se empregar os termos Serviços 

Ecossistêmicos e Funções Ecossistêmicas (DE GROOT et al, 2002). Neste trabalho, parte-se 

da premissa que é necessário o emprego correto das terminologias, pois estas implicam em 

conceitos distintos. Sobretudo, a diferenciação se mostrará essencial para a compreensão das 

estruturas ecossistêmicas, associadas às coberturas vegetais, com o fornecimento dos SEs. 

 

5.1. Conceitos e definições 

 

A compreensão dos conceitos associados aos serviços ecossistêmicos fornecidos pelas 

coberturas vegetais é de extrema relevância para este trabalho, uma vez que implicará na 

compreensão dos componentes e dos processos ecológicos responsáveis por seus fluxos. Para 

iniciar a conceituação, cabe ressaltar que existe diferenciação entre os conceitos de funções 

ecossistêmicas e serviços ecossistêmicos (DE GROOT et al, 2002; DALY & FARLEY, 

2004). Sua diferenciação é fundamental para a compreensão de como são formados os 

serviços ecossistêmicos utilizados pelo homem.  

Dentro dos sistemas ecológicos ocorre uma estreita relação entre processos e 

estruturas ecossistêmicas (componentes do ecossistema), que interagem entre si e se traduzem 

em Funções Ecossistêmicas (FE). Daly & Farley (2004) definem estrutura ecossistêmica 

como sendo todos os indivíduos e comunidades (animais e vegetais) que compõem o 

ecossistema, junto aos recursos abióticos (combustíveis, minerais, etc). Eles destacam ainda 

que diversos ecossistemas possuem milhares de estruturas ecossistêmicas ou elementos 

estruturais, cada um deles possuindo seu grau de complexidade, que atuam e interagem de 

São apresentados neste capítulo os conceitos de funções ecossistêmicas (FE) e serviços 

ecossistêmicos (SE), seguido pela apresentação das relações existentes entre a cobertura 

vegetal de uma bacia hidrográfica e seus processos hidrológicos. Em seguida, são 

pontuados os SE’s provisionados pelo tipo de cobertura vegetal nativa da região estudada 

e a atual discussão acerca das áreas mínimas necessárias para que estes sejam 

preservados. Por fim, são abordados métodos de Valoração Ambiental, como uma forma 

de avaliação dos serviços fornecidos pelas vegetações.  
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forma a produzir o todo (ecossistema), que seria mais do que a somatória de todas as partes 

individuais.  

Esta interação resulta no surgimento do fenômeno emergente, inerente a associação 

de agentes em um sistema complexo. Para estes autores, este fenômeno emergente dos 

ecossistemas poderia ser compreendido como sendo as FE, que incluem transferências de 

energia, ciclagem de nutrientes, regulação climática, regulação de gases e o ciclo da água 

(DALY & FARLEY, 2004). As FE, por conseguinte, geram os Bens e Serviços 

Ecossistêmicos (SE) (DE GROOT et al, 2002). 

De Groot et al (2002), diferencia as FE de bens e SE e separa as funções em quatro 

categorias como se observa no Quadro 2.  

1. Função de regulação: capacidade de ecossistemas naturais e seminaturais 

regularem processos ecológicos essenciais e sistemas de suporte à vida através de 

ciclos biogeoquímicos e outros sistemas biosféricos.  

2. Função de Habitat: ecossistemas naturais fornecem refúgio e habitat para 

reprodução de plantas e animais selvagens, contribuindo para a diversidade 

genética, conservação biológica e processos evolutivos. 

3. Função de produção: fotossíntese e absorção de nutrientes pelos autótrofos 

convertem energia, dióxido de carbono, água e nutrientes numa variedade de 

estruturas de carboidratos, que por sua vez são usados por produtores secundários 

para produzir uma ampla variedade de biomassa (viva). Esta ampla variedade de 

estruturas de carboidratos fornece muitos bens ecossistêmicos para o consumo 

humano, desde alimentos, material para combustíveis até recursos genéticos. 

4. Função de informação: provém a oportunidade de reflexão, enriquecimento 

espiritual, desenvolvimento cognitivo, o que permite a manutenção da saúde 

humana e do meio natural, uma vez que atualmente o homem possui consciência do 

contexto no qual está inserido, direcionando suas ações de maneira a conservar o 

meio natural. 

Quadro 2 - Classificação das funções ecossistêmicas de de Groot et al (2002). 

Esta hierarquização possui uma lógica subjacente, pois as duas primeiras são 

essenciais para a manutenção dos processos naturais e seus componentes, e sendo assim, são 

imprescindíveis para a viabilidade dos outros dois grupos de funções. As funções 

ecossistêmicas, assim conceituadas, fornecem uma base empírica para a classificação dos 

aspectos dos ecossistemas naturais (potencialmente) passíveis de serem usados por humanos 

(DE GROOT et al, 2002). A seguir, na Figura 10, são apresentadas alguns dos serviços que 

podem ser providos pelas categorias de funções apontadas por De Groot et al (2002): 
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Figura 10 – Classificação de Funções Ecossistêmicas. (SOSA & TADEU, 2010). 

Assim como para De Groot et al (2002), o relatório da Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio (MEA, 2005) define que os serviços ecossistêmicos seriam os benefícios humanos 

provindos dos ecossistemas. Sua avaliação, no entanto, busca analisar o impacto das 

alterações dos ecossistemas sobre o bem estar humano, ressaltando que os ecossistemas vêm 

sendo modificados não apenas em sua estrutura e sistemas (tais como habitats), mas também 

as funções e processos. Distintamente de De Groot et al (2002), a classificação refere-se aos 

serviços ecossistêmicos e é subdivida em categorias que são apresentadas no Quadro 3. 

  

Serviços de provisão: estes serviços seriam os produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas para a utilização humana. Como exemplo deste serviço tem-se a 

obtenção de alimentos, madeira, etc. 

Serviços de regulação: seriam os benefícios humanos obtidos pelos processos de 

regulação dos processos ecossistêmicos, como por exemplo a regulação da qualidade 

do ar. 

Serviços culturais: seriam os benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas que 

proporcionam um enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, 

recreação e experiências estéticas. 

Serviços de suporte: esta categoria engloba todos os serviços necessários para a 

produção de todos os outros serviços ecossistêmicos. 

Quadro 3 - Classificação de serviços ecossistêmicos estabelecidos pelo relatório de Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio (MEA, 2005). 

REGULAÇÃO 

Regulação de gás, regulação climática, 

regulação de distúrbios, etc 

FUNÇÕES SERVIÇOS 

Proteção UVb, devido ao O3 

Manutenção da qualidade do ar 

Proteção contra tempestades 

Prevenção de enchentes 

HABITAT 

Berçário e Refúgio de espécies 

Manutenção da diversidade biológica e genética 

Manutenção de espécies comercializáveis 

PRODUÇÃO 

Alimentos, recursos ornamentais, recursos 

genéticos 

Fornecimento de caça, pesca, etc 

Fornecimento de combustíveis e energia 

Fornecimento de medicamentos 

INFORMAÇÃO 

Informação estética, recreação, informação 

histórica, etc 

Aproveitamento estético  

Utilização para propósitos religiosos ou 

culturais 

Ecoturismo 
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Esta classificação pode ser observada também de forma esquematizada na Figura 11. 

 

Figura 11 – Classificação de Serviços Ecossistêmicos (SOSA & TADEU, 2010). 

Neste trabalho, para fins de compreensão dos componentes e processos que 

produzem os serviços ecossistêmicos abordados, será empregada a definição de De Groot et al 

(2002), que define que as estruturas e componentes ecossistêmicos (bióticos e abióticos) 

interagem entre si, gerando as FEs, que por sua vez originam os benefícios humanos diretos e 

indiretos, denominados SEs. 

Não obstante, alguns autores trabalham a definição e diferenciação dos conceitos de 

“serviços ecossistêmicos” e “serviços ambientais”
 35

 (WUNDER et al, 2008; AMAZONAS, 

2009; TADEU et al, 2011). Neste trabalho, esta diferenciação não será explorada, no entanto 

será adotada aquela proposta em Tadeu et al (2011), na qual, “serviço ecossistêmico” refere-

se aos benefícios humanos provenientes dos ecossistemas naturais e “serviços ambientais” aos 

benefícios provindo das ações humanas de recuperação ou manutenção de propriedades 

ecossistêmicas que geram os benefícios humanos. 

Com isso, a seguir serão apresentados alguns processos que propiciam a geração de 

serviços ecossistêmicos proporcionados pela cobertura florestal natural e, posteriormente, as 

relações entre as estruturas ecossistêmicas relacionadas à função do ciclo hidrológico, 

especificamente no tocante às interações entre a cobertura vegetal e os processos hidrológicos. 

 

 

 

                                                           
35

 Para verificar a diferença entre os termos Serviço Ecossistêmico e Serviço ambiental consulte os trabalhos 

desenvolvidos por Wunder et al (2008), Amazonas (2009) e Tadeu et al (2011). 

SERVIÇOS DE PROVISÃO 

Comida 

Água 

Fibra e Madeira 

Combustíveis 

SERVIÇOS DE REGULAÇÃO 

Regulação climática 

Purificação da água 

Regulação de doenças 

 

SERVIÇOS CULTURAIS 

Estético 

Educacional 

Espiritual 

Recreação 

 

SERVIÇOS DE SUPORTE 

Produção primária 

Ciclagem de nutrientes 

Formação de solos 
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5.2.  Relação entre cobertura florestal e processos hidrológicos de uma bacia 

hidrográfica 

 

As interrelações entre uma bacia hidrográfica e a sua cobertura vegetal são de difícil 

caracterização e variam de acordo com formações geográficas, clima e de manejo (REIS, 

2004). A bacia hidrográfica pode ser entendida como um sistema físico, no qual ocorre a 

entrada de água (através da precipitação) e saída (através do escoamento superficial por seu 

exutório). Neste sistema, a evapotranspiração e infiltração seriam perdas intermediárias 

(TUCCI, 2002). Os processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica possuem duas direções 

predominantes de seu fluxo, sendo estes o fluxo vertical e o fluxo longitudinal (TUCCI & 

CLARKE, 1997). O fluxo vertical, segundo estes autores, seria representado pelos processos 

de precipitação e evapotranspiração, enquanto que o fluxo longitudinal seria representado 

pelo escoamento superficial, rios e escoamento subterrâneo. 

As modificações na cobertura vegetal das bacias hidrográficas, sejam elas por razões 

naturais ou antrópicas, influenciam o seu comportamento hidrológico, produzindo os mais 

diversos impactos sobre o ambiente e a disponibilidade da água (TUCCI & CLARKE, 1997; 

NEARY et al, 2009). Tucci & Clarke (1997) apontam que a vegetação possui papel 

fundamental no balanço de água e energia de uma bacia. Parte inicial da precipitação é retida 

pela superfície da folhagem da vegetação e evapora. Quanto maior a superfície de folhagem, 

maior a retenção de água precipitada. 

Após a evaporação da água interceptada sobre a superfície das folhas, a vegetação 

passa a perder umidade através da transpiração da água retirada do solo, por suas raízes, 

permitindo maior infiltração da precipitação que atravessa o dossel. A precipitação que 

atravessa a superfície de folhagem atinge o solo de duas formas: 1) atravessando a vegetação 

(cerca de 85% da precipitação incidente); ou 2) escorrimento através dos troncos (cerca de 1 a 

2% da precipitação incidente)  (TUCCI & CLARKE, 1997). 

Parte da água que atinge o solo a partir da precipitação pode escoar superficialmente 

ou infiltrar-se no solo, de acordo com a capacidade de infiltração deste no determinado 

momento. Após a infiltração, a água pode percolar e recargar o aquífero ou gerar um 

escoamento subsuperficial ao longo de canais internos do solo até atingir um curso de água 

superficial (CALDER, 1992; ZILBERMAN, 1997; TUCCI, 2002; TUNDISI, 2003; VON 

SPERLING, 2005; HELLER & PÁDUA, 2006; LIMA, 2008; NEARY et al, 2009). Se a água 
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chegar ao aquífero, esta será armazenada. No subsolo, esta é transportada até os rios, criando 

condições de perenidade nos períodos de longa estiagem. No caso de baixa capacidade de 

armazenamento e transporte de água subterrânea, com grandes afloramentos rochosos e alta 

evaporação, não é mantida a perenidade dos rios, como no caso da região de cristalino no 

Nordeste brasileiro
36

 (TUCCI, 2002). 

A água no solo, de forma geral, apresenta-se ao longo de seu perfil. Para entender 

isso, classifica-se o perfil em zona aerada e zona freática (ou zona saturada). A zona aerada, 

por sua vez, pode ser subdividida em zona das raízes, zona intermediaria e franja capilar. A 

água existente na zona saturada pode ser referida como água subterrânea. Nesta zona, os 

poros do solo se apresentam quase que totalmente preenchidos por água (LIMA, 2008).  Esta 

classificação pode ser observada de forma esquematizada na Figura 12. 

 
Figura 12 – Perfil de distribuição da água no solo (adaptado de LIMA, 2008) 

Na zona de aeração ocorre predomínio de forças capilares e a pressão é menor que a 

pressão atmosférica. A água contida nesta zona é denominada água do solo e é caracterizada 

                                                           
36

 Em geral, no território brasileiro, predomina a perenidade dos rios à exceção da Região Nordeste (ANA, 

2007). 
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por apresentar presença de ar e água entre seus interstícios. Esta zona apresenta espessura 

variada de acordo com o local, podendo estar ausente (ex: áreas alagadiças) ou apresentar 

centenas de metros (ex: montanhas). De uma forma geral, esta zona apresenta em média 30 

metros de profundidade (LIMA, 2008). 

Ainda segundo Lima (2008), a franja capilar é formada pela ascensão capilar da água 

subterrânea, constituindo a umidade capilar do solo. Esta zona é mais pronunciada em solos 

de textura mais fina e nos locais onde a franja capilar encontra-se em áreas menos profundas, 

o sistema radicular da cobertura vegetal podem alcançá-la, propiciando o movimento 

ascendente contínuo da água subterrânea. A água pode apresentar também movimentação 

devido às forças gravitacionais, definindo o processo de percolação. À quantidade máxima de 

água capilar que é retida no solo se dá o nome de capacidade de campo, que, por sua vez, 

representa a capacidade máxima de armazenamento de água no solo e dependerá 

fundamentalmente de sua textura e estrutura. 

A infiltração
37

 de água no solo varia de acordo com o tipo, bem como com o uso e 

ocupação do solo. Segundo Pritchett (1979) e Neary et al (2009), geralmente solos com 

cobertura florestal, de forma geral, apresentam maior capacidade de infiltração e menor 

escoamento superficial, enquanto solos com superfície desprotegida podem sofrer 

compactação, diminuindo sua capacidade de infiltração e aumentando o escoamento 

superficial. Calder (1992) indica que o processo de intensificação do uso agrícola afeta o 

escoamento total, devido a alteração do processo de evapotranspiração (que retira agua do 

solo, permitindo maior infiltração) levando a uma alteração da velocidade do escoamento em 

decorrência do aumento do escoamento superficial.  

As bacias com cobertura vegetal florestal nativa geralmente produzem água de 

melhor qualidade (REIS, 2004; NEARY et al, 2009), reduzindo os custos envolvidos nos 

processos de purificação para consumo (REIS, 2004). Segundo o relatório a respeito da 

importância das florestas para o abastecimento de água para consumo elaborado pelo Banco 

Mundial e pela Organização Não Governamental (ONG) World Wild Fund for Nature 

(WWF), grande parte da água destinada ao consumo humano provém de áreas com cobertura 

vegetal natural.  

                                                           
37

 Este processo define a entrada de água no solo, trata-se, portanto de um processo de superfície, ao contrário da 

percolação que trata da movimentação de água dentro do perfil, sendo assim, caraterizada como um processo 

interno. A “capacidade de infiltração” seria a taxa máxima de absorção de água do solo sob determinadas 

condições (LIMA, 2008). 
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O relatório aponta que existe uma forte conexão entre a qualidade da água das bacias 

hidrográficas e a cobertura vegetal natural (florestas naturais), pois geralmente as bacias 

hidrográficas florestadas naturalmente produzem água de melhor qualidade do que aquelas 

ocupadas por atividades industriais, agricultura, ocupação urbana, que tendem a aumentar os 

níveis de poluição dos corpos hídricos (WORLD BANK & WWF, 2003).  

O relatório apresentado pelo Banco Mundial e pela ONG WWF (WORLD BANK & 

WWF, 2003), ressalta que explicitar a conexão entre cobertura vegetal e qualidade da água 

produzida por uma bacia não é uma tarefa fácil. Existem inúmeras, e até mesmo 

desconhecidas ou pouco estudadas, interações e fenômenos associados a este tema. Este é um 

debate que permanece entre ecologistas, economistas dos recursos naturais e hidrólogos. 

 Entretanto, cabe ressaltar que diversos autores concordam que as florestas, de 

maneira geral, tendem a contribuir com a regulação da erosão do solo e redução da carga de 

sedimentos para os rios, via escoamento superficial, quando comparadas a solos sem 

coberturas vegetais (LIMA, 1993; 2008; 2011; REIS, 2004; ZOLIN et al, 2005; THOMAZ, 

2007; MINGOTI, 2009; NEARY et al, 2009).  

A erosão é apontada como um sério problema por ocasionar a perda de nutrientes do 

solo, tanto em decorrência da perda de capacidade de retenção de água, quanto por sua 

degradação estrutural, além das perdas diretas de nutrientes por lixiviação e carreamento de 

partículas.  

Segundo Lima (2008) e Neary et al (2009), a vegetação florestal poderia atuar como 

“filtro” para proteção do solo contra escoamento superficial e erosão. Este termo refere-se às 

características já apontadas anteriormente pela cobertura vegetal de reduzir o impacto da 

precipitação sobre o solo, bem como influenciar a capacidade de infiltração e percolação de 

água neste, fatores que contribuiriam para um menor escoamento superficial, carreamento de 

partículas e lixiviação de nutrientes. 

Mingoti (2009) analisa a produção de sedimentos em microbacias, com diferentes 

relevos, cultivos (pastos, cana, fruticultura, eucalipto), tamanhos e localização de cobertura 

florestal nativa (vegetação atlântica e de cerrado), na bacia hidrográfica do rio Corumbataí 

(SP). Sua análise é feita com base no cumprimento do antigo código florestal
38

 (instituído 

                                                           
38

 Revogada pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, modificada pela Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e 

regulamentada pelo Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012.  Com base na análise comparativa de Juras & 

Ganem (2012), a nova lei flexibiliza e reduz as áreas preservadas ao determinar, por exemplo, a adoção das 

faixas de APP a partir do leito regular (ao contrário do nível mais alto, determinado pela lei de 1965), redução da 

faixa de APP para reservatórios artificiais, isenção de necessidade de RL para propriedades com até 4 módulos 
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pela Lei 4.771 de 15 de Setembro de 1965), até então em vigor no período de realização de 

sua pesquisa. Seu estudo aponta que o efeito da cobertura florestal na redução da erosão anual 

varia de acordo com a declividade média da microbacia. As reduções significativas da taxa de 

erosão são observadas apenas em casos, nos quais, a largura da Área de Preservação 

Permanente (APP
39

) é duas vezes maior do que aquela prevista pela legislação. O tamanho da 

Reserva Legal (RL
40

) influencia diretamente a taxa de redução erosão, desta forma, quanto 

maior a RL, menor a erosão observada. O estudo aponta ainda que a largura de APP deveria 

ser determinada com base na consideração da declividade da microbacia, enquanto a RL 

deveria estar localizada ao longo da APP, pois desta forma seria potencializado o efeito de 

redução da erosão. 

Uma pesquisa realizada em área naturalmente coberta por vegetação de Mata 

Atlântica, no Parque Estadual dos Três Picos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, 

visando estabelecer critérios de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) sob o princípio 

do Protetor Recebedor, define relações entre a cobertura vegetal e a produção de água das 

bacias da região (STROBEL et al, 2006). Neste sentido, os autores apontam que a Unidade de 

Conservação (UC) contribui, em alguns casos, com 70% a 100% da “produção” de água 

disponibilizada para a bacia. 

Para estabelecer esta relação, os autores estimaram contribuições médias, através da 

taxa de escoamento superficial de água para corpos hídricos superficiais e taxa de infiltração 

para corpos hídricos subterrâneos. O objetivo da pesquisa foi estabelecer critérios e valores a 

serem cobrados pelos agentes econômicos usuários do recurso à UC por seu papel como 

produtor do serviço ecossistêmico de provisão de água (STROBEL et al, 2006). 

Existem ainda outros estudos que abordam as interações entre as coberturas vegetais, 

solo e a quantidade de água produzida que serão apresentados no tópico referente aos 

impactos das silviculturas de eucalipto. De antemão, pode-se destacar os trabalhos de Lara et 

al (2009; 2011) que apontam a relação entre a produção de água nas bacias com cobertura 

florestal nativa do Chile, comparadas com a produção de água das bacias com maior 

proporção de silviculturas. Outros trabalhos como os de Baumhardt (2010) e Cavalcante 

                                                                                                                                                                                     
fiscais, permissão de cômputo de APP no cálculo percentual de RL (além do que já era permitido pela lei 

revogada), entre outras medidas. 
39

 Definida, na lei revogada, como área necessária a proteção dos recursos hídricos, à margem de corpos 

hídricos, topos de morros, encostas, áreas de restingas, bordas de tabuleiros ou chapadas e em altitudes 

superiores a 1.800 metros (Lei Federal no 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei no 7.803, de 

1993). 
40

 Definida, na lei revogada, como 80% da área da propriedade localizada na Amazônia Legal, 35% da 

propriedade localizada em Cerrado na Amazônia Legal e 20% da propriedade em qualquer outra região do país 

(incluído pela Medida Provisória nº 2.166, de 24 de agosto de 2001). 
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(2011), por sua vez, apontam os efeitos da produção de água pela substituição de áreas de 

pastos e campos naturais (Pampa) por silviculturas. 

Estes últimos trabalhos citados (BAUMHARDT, 2010; CAVALCANTE, 2011) 

dialogam com Lima (2008), que aponta que uma cobertura florestal tende a reduzir o nível de 

água do solo mais do que quando comparada a outras coberturas vegetais esparsas. Sob a 

cobertura florestal, a depleção de água armazenada no solo é maior, no entanto, durante as 

estações chuvosas, a recarga do solo também pode ser mais elevada no caso das florestas em 

função do aumento da capacidade de infiltração do solo. 

Outro trabalho que busca explorar esta relação foi realizado por Almeida et al (2009) 

que realizaram um estudo de caso no córrego do Galo, em uma bacia hidrográfica de 

aproximadamente 970 km², com cobertura vegetal de floresta de Mata Atlântica, onde 

predominam a cobertura de Floresta Ombrófila Densa e Aberta. Para a análise da resposta 

hidrológica anual (RH
41

) da bacia, os autores calcularam a razão entre a vazão média anual 

(m³.s
-1

) e o total anual precipitado (mm).  

Por fim, Almeida et al (2009) apontaram como resultado uma alta correlação positiva 

entre os diferentes níveis de cobertura vegetal de remanescentes de floresta natural e a RH da 

bacia. Os autores apontam que foi possível observar alterações da RH em função do tipo de 

cobertura florestal ao longo do tempo, em função da introdução de silviculturas na região. Isto 

indica que a vazão média anual do referido corpo hídrico sofre forte influência quantitativa 

em função da cobertura florestal. O estudo mostrou que nesta bacia, as maiores áreas de 

remanescentes florestais atlânticos estão relacionados a maior RH. 

Linhares (2006) também realiza um estudo para detectar influências de resposta 

hidrológica entre o desmatamento de Floresta Amazônica, na bacia do Rio Ji-Paraná, em 

Rondônia, comparado à Bacia do Rio Sucunduri, no Amazonas, que apresenta melhor estado 

de conservação de sua vegetação. Os resultados deste estudo indicaram ausência de tendência 

temporal entre desmatamento e RH para a floresta amazônica. No entanto, uma análise anual 

evidenciou a que tanto a RH como taxas de incremento de deflúvio estão associadas à 

dinâmica das taxas de desflorestamento na Bacia do Rio Ji-Paraná. A retirada da floresta 

provocou uma rápida resposta nos valores de escoamento superficial, possivelmente devido à 

diminuição dos processos de interceptação e infiltração de água no solo (LINHARES, 2006). 

                                                           
41

 Resposta Hidrológica (RH) seria a razão entre a vazão de um determinado período de tempo de um corpo 

hídrico e a precipitação deste mesmo período a fim de eliminar as variações da vazão em decorrência da variação 

da precipitação (ALMEIDA et al, 2009). Desta forma, as variações de vazões observadas serão referentes a 

outros fatores, como o uso e ocupação do solo, por exemplo. 
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Carriello (2005), por sua vez, apresenta uma análise ampliada acerca da resposta 

hídrica de todo o território brasileiro. Seus resultados indicam que, tanto o clima, quanto a 

vegetação são importantes fatores na produção da RH. As diferenças observadas entre as 

distintas coberturas vegetais ocorrem devido às suas diversas características físicas e 

fisiológicas que interferem em fatores como a interceptação, evaporação da água da chuva e 

até mesmo a retirada de água do solo (como no caso das grandes formações vegetais do país). 

Dentre seus resultados, pode-se destacar que as maiores correlações entre índice de 

vegetação e RH foram obtidas para as áreas de clima semiárido e semiúmido, que 

caracterizam as regiões do Nordeste, Centro Oeste e parte da região Sudeste do Brasil. Na 

região Centro Oeste, e parte da região amazônica, a correlação obtida foi negativa, 

possivelmente em função da alta evapotranspiração da floresta que reduz o volume de 

escoamento.  

Os resultados referentes à Resposta Hídrica Observada (RHO)
42

, que implicam em 

observações a longo prazo, indicaram que as regiões de clima semiárido, que possuem 

vegetação mais resistentes a restrições hídricas, apresentaram menores respostas. Já regiões 

nas quais predominam vegetação de Floresta Ombrófila (Floresta Amazônica e Atlântica) a 

resposta é alta (CARRIELLO, 2005). 

A mudança no regime de chuvas é outro tema que vem sendo debatido ao longo da 

história por diversos autores, sem, contudo se chegar a um consenso. Bruijnzeel (1990) 

aponta, de forma cautelosa, a redução da taxa de precipitação de acordo com o desmatamento 

de florestas tropicais, tais como a amazônica. No entanto, aponta que esta é uma relação que 

pode ser alterada após o desmatamento ou modificação da cobertura florestal. 

Almeida et al (2009), na mesma linha, destacam a diminuição das taxas 

fotossintéticas e de evapotranspiração no caso de modificações do uso do solo (caracterizado 

pela retirada da cobertura florestal nativa), esta última, podendo provocar modificações das 

taxas de precipitação se ocorridas em larga escala. Os autores apontam que caso ocorram 

mudanças do regime de chuvas seria possível ocorrer alterações do regime de vazões e desta 

forma alterar a resposta hidrológica (RH) de uma bacia hidrográfica. 

Conceitualmente sabe-se que existem três processos básicos de formação de 

precipitação pluviométrica, sendo: (1) precipitação convectiva – seria a precipitação 

provocada por processos comuns no verão por estar associadas ao movimento vertical de 

massa de ar quente e úmida, que se resfria, condensa e precipita; (2) precipitação orográfica – 

                                                           
42

 Que utiliza dados de vazão de um período histórico de 1970 – 2000 e de precipitação de 1900 – 2000. 
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ocorre a elevação de massa de ar úmida, provocando queda de temperatura, condensação e 

precipitação; (3) precipitação frontal (ou por frentes) - quando ocorre ação frontal (fria ou 

quente). Uma frente fria provoca o soerguimento da massa mais aquecida e úmida 

provocando chuvas de maior intensidade, já frentes quentes provocam chuvas de menor 

intensidade (KOBIYAMA et al, 2006).  

Tendo em vista essa breve revisão dos processos de formação de chuvas, pode-se 

inferir que a alteração de cobertura vegetal poderá alterar o regime de chuvas especialmente 

em regiões onde governam os processos de precipitação convectiva.  

 

5.3.  Serviços Ecossistêmicos relacionados aos recursos hídricos fornecidos pela 

cobertura vegetal natural do solo 

 

A cobertura florestal natural oferece uma ampla variedade de serviços 

ecossistêmicos. Diversos são os autores que visam estudar os serviços oferecidos pela 

cobertura vegetal do complexo de biomas que formam o que se chama de forma generalista 

por “Mata Atlântica”.  

A seguir, na Tabela 3.3.1, serão organizados alguns dos autores que apontaram ou 

identificaram alguns dos serviços ecossistêmicos fornecidos pela cobertura vegetal natural da 

Mata Atlântica relacionados aos recursos hídricos, de forma direta ou indireta. 
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Tabela 2.3.1 – Serviços ecossistêmicos oferecidos pela Mata Atlântica 

Funções ecossistêmicas e Serviços ecossistêmicos Referência 

Manutenção da qualidade da água 

Arcova & Cicco (1999); World Bank & WWF (2003); 

Forti (2003); Reis (2004); Bacellar (2005); Cicco et al 

(2007); Balbinot et al (2008); Ditt et al (2010) 

Retenção de sedimentos e nutrientes 

Arcova & Cicco (1999); World Bank & WWF (2003); 

Forti (2003); Reis (2004); Bacellar (2005); Camphora 

& May (2006); Ditt et al (2010) 

Provisão e suprimento de água 

World Bank & WWF (2003); Reis (2004); Bacellar 

(2005); Silvano et al (2005); Camphora & May 

(2006); Cicco et al (2007); Almeida et al (2009)  

Manutenção do regime de chuvas Cabral et al (1999 apud LINO & DIAS, 2003) 

Filtro e tratamento de poluição (autodepuração) 
World Bank & WWF (2003); Reis (2004); Lima 

(2008); Camphora & May (2006) 

Sequestro de carbono Bacellar (2005); Britez et al (2007); Ditt et al (2010) 

Regulação atmosférica e climática 
Silvano et al (2005); Camphora & May (2006); 

Balbinot et al (2008) 

Regulação de nutrientes 
Domingos et al (1997); Forti (2003); Gama-Rodrigues 

et al (2008); Sheer (2009)  

Controle biológico e Manutenção da biodiversidade Camphora & May (2006) 

Retenção de solo e controle de erosão 
Arcova & Cicco (1999); Bacellar (2005); Silva et al 

(2005); Ditt et al (2010) 

Manutenção da qualidade dos solos 
Forti (2003); Camphora & May (2006); Balbinot et al 

(2008); Gama-Rodrigues et al (2008) 

De uma forma geral, a síntese acima buscou mostrar uma série de estudos que 

levantam e indicam serviços ecossistêmicos providos pela floresta relacionados de forma 

direta ou indiretamente aos recursos hídricos. A seguir, serão brevemente detalhados alguns 

dos serviços ecossistêmicos que vêm sendo estudados em relação às áreas mínimas 

necessárias, relacionados aos recursos hídricos. 

 

5.4.  Áreas de floresta nativa necessárias à manutenção de alguns Serviços 

Ecossistêmicos relacionados direta ou indiretamente aos recursos hídricos  

 

Como já visto, a vegetação possui papel fundamental no balanço de água e energia 

de uma bacia. Reis (2004) realizou uma análise da relação entre a porcentagem de cobertura 

florestal de uma bacia hidrográfica e dos custos associados ao tratamento de água por 

Estações de Tratamento de Água (ETA) da rede de saneamento. A autora (op. cit.) encontrou 

fortes relações entre a cobertura vegetal sobre mananciais de captação de águas para 

abastecimento doméstico e os custos de tratamento da água, bem como a qualidade desta.  
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Dentre os mananciais estudados, aqueles com cobertura vegetal inferior a 15% da 

área da bacia apresentaram maiores variações na turbidez média entre o período seco e o 

chuvoso. Tal fato traz implicações em relação ao custo do tratamento da água dos mananciais 

estudados em uma relação de causalidade (REIS, 2004). Esta pesquisa (op. cit.) mostra 

claramente o serviço ecossistêmico da cobertura vegetal natural na manutenção da qualidade 

da água sendo afetado pela redução da cobertura vegetal natural.  

Cabe ressaltar, que existem outros trabalhos citados ao longo deste que explicitam a 

relação entre floresta e qualidade da água que também explicitam como a floresta presta este 

serviço ecossistêmico. No entanto, como o foco deste tópico seria a revisão das áreas mínimas 

para garantir o fornecimento destes serviços, apenas o trabalho de Reis (2004) conseguiu 

estabelecer uma proporção mínima de floresta preservada em uma bacia associada a este 

serviço ecossistêmico nas condições específicas de sua área de estudo. 

Lara et al (2009) e Lara et al (2011), realizam uma semelhante análise, em um 

período prolongado, considerando a evolução das taxas de florestas nativas e reflorestamento 

com espécies exóticas, dentre ela o eucalipto, em 6 bacias hidrográficas na região de Valdivia, 

no Chile. O estudo mostrou uma forte correlação positiva entre a razão da vazão dos rios, 

precipitação (Q/P) e a porcentagem de cobertura florestal nativa. A cada 10% de floresta 

nativa, observou-se um incremento de 5,8% no serviço de provisão de água nos rios da região 

das florestas tropicais temperadas do Chile (LARA et al, 2009). 

Outro serviço, indiretamente associado aos recursos hídricos, seria o de manutenção 

da biodiversidade. Muitos são os estudos para a determinação de uma fração mínima a ser 

preservada para garantir que este serviço não seja perdido de forma irreversível. A Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB, 2002) determinou metas para o ano de 2010, que 

apontavam a necessidade de preservação de pelo menos 10% da área de cada uma das regiões 

ecológicas do mundo e de 50% das áreas de maior importância ecológica do mundo, visando 

à proteção da biodiversidade vegetal (apenas). Cabe ressaltar, no entanto, que os vegetais 

possuem alta importância biológica, pois são recursos fundamentais para a estabilidade 

climática e balanço de gases. Milhares de espécies selvagens possuem significativa 

importância econômica e cultural, provêm alimentos, medicamentos, combustíveis, 

vestimentas, entre outros. Além destes usos diretos, os vegetais possuem uma variedade de 

benefícios indiretos, tais como a provisão de habitats para animais de todo o mundo, dentre 

muitas outras funções (CDB, 2002). 
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A determinação da porcentagem ou área do território que necessita ser preservada para 

a garantia da manutenção da biodiversidade é muito variável, pois cada espécie possui uma 

área mínima requerida para sua manutenção e preservação. Estudos apontam uma ampla faixa 

que varia de 10 a 75% da área do território que necessitariam ser preservados para este fim 

(WECD, 1987; NOSS & COOPERRIDER, 1994; CDB, 2002; SVANCARA et al, 2005). 

Hoekstra et al (2011) aponta que a preservação de 10 a 15 % do total de um território 

não seria suficiente para garantir a proteção da biodiversidade. Para estes autores (op.cit.), ao 

se determinar um valor que poderia ser utilizado amplamente, no caso de não existirem dados 

mais adequados a especificidade local, este ficaria na ordem de 25 a 50% do território, 

variando de acordo com as necessidades de cada ecossistema. 

Metzger (2010) analisa as proporções estabelecidas para RL e APP pelo antigo Código 

Florestal Brasileiro (instituído pela Lei 4.771 de 15 de Setembro de 1965) e aponta que estas 

proporções indicadas (20% como Reserva Legal em área de Mata Atlântica) apresentam 

embasamento e fundamentação científicos, porém em alguns casos ainda existiria a 

necessidade de superação das áreas mínimas definidas para as APPs. As conclusões do 

trabalho de Mingoti (2009) vão ao encontro das conclusões apontadas por Metzger (2010), 

apontando a necessidade de superação das áreas mínimas estabelecidas para as APPs a fim de 

se garantir o fluxo de fornecimento de dois distintos serviços ecossistêmicos
43

. Não obstante, 

Metzger (2010) ressalta ainda o risco de graves prejuízos ao patrimônio biológico e genético 

decorrentes da adoção de proporções que não sejam suficientes para a preservação destes 

serviços ecossistêmicos. 

Estudo conduzido por Vanzela et al (2010), na Sub Bacia Hidrográfica do córrego 

Três Barras, no Município de Marinópolis (SP), apresenta como resultados que áreas 

ocupadas por floresta nativa favorecem o aumento da vazão dos rios em função da maior 

cobertura do solo, proporcionando estabilidade e proteção contra a desagregação de suas 

partículas, bem como favorecendo a infiltração de água no solo que reduz o escoamento 

superficial, contribuindo também para a qualidade da água. Áreas com manejo agrícola que 

provocam compactação ou alteração das caraterísticas do solo, proporcionam aumento de 

escoamento superficial, menor infiltração e, portanto contribuem para redução da vazão dos 

                                                           
43

 Enquanto o trabalho de Metzger (2010) foca o impacto das APPs e RLs sobre o serviço de manutenção da 

biodiversidade, o trabalho de Mingoti (2009) foca o impacto destas para a garantia de provisão do serviço 

ecossistêmico de retenção de solo ou controle dos processos erosivos, associados diretamente à qualidade da 

água produzida na bacia hidrográfica. 
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corpos hídricos. Este trabalho não contabilizou a área de vegetação nativa necessária, apenas 

frisa a importância de sua existência. 

Tendo em vista a revisão acima apresentada, foi possível observar a incerteza 

associada à determinação das áreas naturais mínimas necessárias para a manutenção do fluxo 

de fornecimento de três serviços ecossistêmicos – provisão de água, manutenção da qualidade 

da água e da biodiversidade. Também como foi possível observar, a localização da área de 

cobertura vegetal natural também atuará de diferentes maneiras, pois até mesmo em relação 

aos serviços hidrológicos, ou seja, sem considerar o serviço de manutenção da biodiversidade 

que apresenta extrema complexidade e variabilidade, as áreas vegetais possuem funções 

distintas dependendo da área da bacia no qual estiver inserida. 

Serviços como o de provisão de água na bacia necessitam de maiores áreas 

permeáveis e com alta capacidade de infiltração. Desta forma, tanto a percolação até recarga 

do aquífero, como o escoamento sub superficial serão favorecidos. Por essa razão, não se trata 

somente de preservação da área de APP como também de áreas altas da bacia e locais onde 

pode ocorrer maior disponibilidade hídrica verde. 

As áreas de APP por sua vez, atuam da mesma maneira que as florestas de outros 

locais, mas ao permitir a infiltração de maior volume de água e proteção contra a 

desagregação de partículas de solo, reduzem o escoamento superficial e desta forma evitam 

que maiores volume de água, carreando sedimentos e lixiviados, atinjam os corpos hídricos 

superficiais. 

É valido relembrar que muitos outros serviços são fornecidos pelo ecossistema em 

análise, vide Tabela 3.3.1. Em função disso, optou-se por não adotar, em nenhuma fase da 

análise, uma área mínima a ser conservada para que não exista o risco de interrupção no fluxo 

de SE diversos.  

 

5.5. Valoração Econômica dos Serviços Ecossistêmicos e Ambientais 

 

Como já definido anteriormente, os serviços ecossistêmicos são os benefícios providos 

pelos ecossistemas que podem ser utilizados, direta ou indiretamente, pelo homem sendo 

passíveis de valoração (DE GROOT et al, 2002; MEA, 2005). Também foi citada a 

diferenciação entre os conceitos “serviço ecossistêmico” e “serviço ambiental” a ser adotada 

nesta pesquisa a fins de diferenciação dos tipos de serviços analisados, em função de sua fonte 
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de provisão. Enquanto o termo SE se refere aos benefícios humanos provenientes dos 

ecossistemas naturais, o termo SA, se refere aos benefícios provindos das ações humanas de 

recuperação ou manutenção de propriedades ecossistêmicas que geram aos benefícios 

humanos. 

A valoração, sendo ela econômica ou não econômica
44

, dos serviços ecossistêmicos ou 

ambientais compõe o conjunto de instrumentos das duas principais correntes da Economia do 

Meio Ambiente, sendo elas a Economia Ambiental e a Economia Ecológica (ROMEIRO, 

2003). 

A Economia Ambiental toma como base os princípios da Economia Neoclássica e está 

baseada nas premissas da sustentabilidade fraca
45

 (SINISGALLI, 2005). Embasada pelos 

pressupostos de que as limitações ecossistêmicas, ou capacidade de suporte do planeta, podem 

ser superadas pelo progresso tecnológico, esta corrente se fundamenta essencialmente na 

premissa de que os mecanismos de mercado são suficientes para garantir o crescimento 

econômico indefinidamente, com a incorporação dos aspectos ambientais através da 

internalização das externalidades. 

Dentro desta corrente, as externalidades ambientais negativas
46

 podem ser 

internalizadas sob o emprego de taxações ou subsídios, de privatização dos recursos naturais 

ou de cotas de emissão/uso. De forma sucinta, para se atingir um nível social ótimo de 

degradação poderiam ser empregados subsídios ou taxações sobre a externalidade 

representada pela poluição. Esta abordagem é contemplada pela Economia da Poluição 

(SINISGALLI, 2005) e estes mecanismos são aplicados de forma a fazer com que os custos 

das externalidades negativas sejam internalizados pelos agentes econômicos que a geram 

(AMAZONAS, 1994).  

Uma outra abordagem refere-se às questões relacionadas à exaustão de recursos 

naturais, contemplada pela Economia dos Recursos Naturais, que define conceitos de custos 

de oportunidade intertemporais e taxas de desconto visando atingir o “ótimo de extração” 

(AMAZONAS, 1994). Nesta abordagem, caso um recurso seja demasiadamente explorado, 

alcançando o risco de escassez, a elevação de seu preço provoca a indução de busca por novas 
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 Existem ainda valorações sociais, ambientais, etc. 
45

 A sustentabilidade fraca indica a possibilidade de substitutabilidade entre o capital natural e capital produzido, 

ou seja, entre bens e serviços ecossistêmicos por bens e serviços econômicos. Ao passo que ocorre a redução do 

capital natural, esta perda poderia ser compensada pelo aumento da produção do capital produzido. Desta forma, 

este conceito de sustentabilidade defende que os limites impostos pela capacidade de suporte ecossistêmica 

podem ser superados pelo progresso técnico (ROMEIRO, 2003; ROMEIRO, 2004; DALY, 2005; SINISGALLI, 

2005). 
46

 Impacto negativo de uma atividade de um agente sobre o bem-estar de outro ou outros (MANKIW, 2001). 
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tecnologias que permitam a economia de exploração do recurso e ou sua substituição por 

outro recurso ainda abundante (ROMEIRO, 2004). 

A Economia Ecológica, por sua vez, é uma corrente teórica que surge na arena do 

debate acadêmico e está embasada pelo conceito por ela denominado sustentabilidade forte
47

 

(ROMEIRO, 2003). A principal diferença entre a Economia Ecológica e a Economia 

Ambiental está no fato da primeira compreender a economia como um subsistema de um todo 

maior – o ambiente – (ROMEIRO, 2004), enquanto a segunda compreende a economia como 

sistema paralelo ao sistema ambiental. A partir disso, diferem suas concepções de 

compreender o ambiente. Para a Economia Ecológica o ambiente é um fator limitante ao 

crescimento econômico indeterminado, enquanto que para a Economia Ambiental o ambiente 

é considerado apenas como mais uma variável da função de produção (MARTINEZ-ALIER, 

2007). 

A valoração econômica é considerada por Seroa da Motta (2006) parte do arcabouço 

teórico da microeconomia de bem estar. Sua função seria a de determinar o quanto melhor ou 

pior estará o bem estar dos indivíduos em decorrência das mudanças na oferta de bens e 

serviços ecossistêmicos ou ambientais. Para Ortiz (2003), a valoração é fundamental para 

análises de custo benefício envolvendo recursos ambientais. 

Na vertente da Economia Ambiental, a valoração assume um caráter utilitarista e 

antropocêntrico, tendo como princípio norteador o bem estar humano. Para a Economia 

Ecológica a valoração tem como objetivo o reconhecimento da importância dos bens e 

serviços ecossistêmicos para o bem estar humano e a sua valoração permite a sua 

incorporação na contabilidade econômica, atentando para a impossibilidade de 

substitutabilidade completa de capital natural, ao considerar os limites biofísicos além do bem 

estar humano (ROMEIRO, 2004). 

Dentro da vertente da Economia Ambiental, Pearce & Moran (1994) classificam os 

métodos de valoração econômica ambiental em diretos
48

 e indiretos
49

. Dentre os métodos 

diretos, pode se destacado o método de valoração contingente, no qual o valor do bem ou 

serviço ecossistêmico ou ambiental avaliado é obtido através de entrevistas a indivíduos que 

revelam o quanto estão dispostos a pagar (DAP) para sua preservação ou aceitar como 

                                                           
47

 A sustentabilidade forte baseia-se na premissa de complementaridade entre capital natural (bens e serviços 

ecossistêmicos) e capital produzido (bens e serviços econômicos). Este conceito de sustentabilidade defende a 

necessidade da manutenção de um estoque constante de capital natural, pois a sua substituição completa pelo 

capital produzido poderia incorrer em risco de perdas irreversíveis de capital natural, em níveis catastróficos 

(ROMEIRO, 2003; ROMEIRO, 2004; DALY, 2005; SINISGALLI, 2005). 
48

 Obtidos a partir da consulta direta sobre a preferencia dos indivíduos  
49

 Obtidos a partir de análises que considerem indiretamente a opção dos indivíduos. 
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compensação para a perda do bem ou serviço. Entre os métodos indiretos podem-se destacar 

os métodos de análise da variação marginal, preços hedônicos, custo de viagem, função dose 

resposta e custos de reposição (PEARCE & MORAN, 1994). 

Na análise de variação marginal, observa-se a variação no provimento de bens ou 

serviços ambientais ou ecossistêmicos, em forma de insumos necessários à produção de um 

bem ou serviço econômico. Desta forma, o valor é atribuído a partir da variação observada 

(“preço sombra”), equivalente à parcela do produto para o qual contribui (SEROA DA 

MOTTA, 1997).  

O método de preços hedônicos baseia-se na hipótese de complementaridade. Neste 

método é realizada a valoração de um bem ou serviço ecossistêmico ou ambiental a partir da 

observação dos mercados reais nos quais esses bens ou serviços são efetivamente 

considerados (PEARCE & MORAN, 1994). Como exemplo deste tipo de valoração, temos 

frequentemente a consideração da valorização ou desvalorização de imóveis em função de 

uma boa ou má qualidade ambiental. 

O método de custo de viagem pode ser obtido através da avaliação da variação do 

excedente do consumidor medida através da função de demanda estimada para este recurso. 

Pode ser determinado o valor pelo qual os indivíduos estão dispostos a pagar para visitar 

determinado local com determinadas características ambientais a serem avaliadas (SEROA 

DA MOTTA, 1997). Este valor está associado aos custos incorridos aos indivíduos para a 

visitação (transporte, estadia, entre outros custos). 

A função dose resposta visa estabelecer uma relação entre a degradação do bem ou 

serviço ecossistêmico ou ambiental, tais como a poluição, contaminação, etc, e a alteração 

sobre algum bem ou serviço econômico com valor de mercado. Desta forma, o estado de 

degradação ambiental (dose) é avaliado através da observação das mudanças e alterações nos 

níveis de produção de um determinado bem ou serviço de mercado provocado pelo dano 

(resposta) (PEARCE & MORAN, 1994; SEROA DA MOTTA, 1997). Como exemplo deste 

tipo de valoração, é possível citar trabalhos que valoram os danos provocados pela poluição 

atmosférica através dos custos associados a incidência de problemas respiratório. 

Os custos de reposição, por sua vez, podem ser estimados a partir da consideração dos 

custos envolvidos na restauração de um bem ou serviço ambiental ou ecossistêmico 

degradado (ex: solo) até que este recupere suas características iniciais. Este método é utilizado 

quando ocorre a necessidade de gastos pelos usuários do recurso ou serviço natural para 
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garantir os níveis desejados do serviço (PEARCE & MORAN, 1994; SEROA DA MOTTA, 

1997). 

Seroa da Motta (1997) aponta ainda o método de gastos defensivos ou custos evitados. 

Esta forma de valoração mensura os gastos que seriam despendidos pelos usuários em bens 

substitutos para não alterar o produto ou a qualidade deste. Como exemplo é possível citar os 

gatos com tratamento de água ou compra de água tratada, necessários em caso de poluição de 

mananciais; gastos com medicamentos para problemas de saúde provocados pela poluição, 

entre outros. 

Na Figura 13 pode-se observar a classificação proposta por Seroa da Motta (1997) 

para os métodos acima abordados. Sua classificação divide os métodos em “Função da 

Produção” ou “Função de Demanda”. 

 
Figura 13 – Classificação dos métodos de Valoração Econômica Ambiental  

(Fonte: SEROA DA MOTTA, 1997). 

 

5.5.1. Valores Econômicos de SE e SA fornecidos pelas coberturas vegetais 

de florestas de mata atlântica, silvicultura de eucalipto e pastagem 

 

A seguir será organizada a revisão de valores encontrados para alguns dos serviços 

ecossistêmicos e ambientais fornecidos pelas diversas coberturas vegetais. Primeiramente 

serão apresentados os valores encontrados para a o serviço de provisão de água, a seguir são 

apresentados os valores para o serviço de retenção de nutrientes no solo e controle de 

processos erosivos, por fim, são organizados alguns dos dados encontrados acerca dos valores 

econômicos do serviço de manutenção do fluxo hidrológico. Não foram encontrados valores 

econômicos para todos os serviços considerados neste levantamento para as coberturas de 

pastagem e eucalipto analisadas, o que pode indicar uma carência de estudos que realizem a 
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avaliação econômica dos serviços prestados por estas coberturas. Os valores levantados 

podem ser verificados nas Tabelas 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3 e 5.5.1.4. 

Tabela 5.5.1.1 – Valores levantados para o serviço de provisão de água 

Fonte Método / base para cálculo Valor Unidade Vegetação 

Andrade 

(2010) 
Estimado* 0,08

1 
R$/m³

 
Pastagem 

Andrade 

(2010) 

Transferência de valores de 

florestas tropicais de Costanza 

et al (1997) 

8 US$/ha/ano 

Mata Atlântica (ombrófila 

densa, estacional, 

transição para cerrado) 

Andrade 

(2010) 
Estimado* 0,0333

1 
R$/m³ 

Floresta secundária – 

Mata Atlântica 

* Estimado a partir dos dados de escoamento superficial e valor da água disponíveis no trabalho 
1 
Considerou o escoamento superficial 

Tendo em vista os valores apresentados na Tabela 5.5.1.1, cabe ressaltar que neste 

trabalho, após a revisão de comportamento hidrológico, entende-se como serviço de provisão 

de água o escoamento sub superficial (de menor velocidade) e não apenas o escoamento 

superficial (rápido). 

Tabela 5.5.1.2 – Valores levantados para o serviço de retenção da lixiviação de 

nutrientes no solo. 

Fonte Método / base para cálculo Valor Unidade Vegetação 

Andrade (2010) 

Transferência de valores de 

florestas tropicais de Costanza et al 

(1997) 

922*
 

US$/ha/ano Mata Atlântica 

Andrade (2010) Custo de reposição 5,03 R$/ha/ano 

Vegetação 

secundária – Mata 

Atlântica 

Andrade (2010) Custo de reposição 0,54 R$/ha/ano
 Vegetação Riparia 

– Mata Atlântica 

Santos et al 

(2001) 
Custo evitado 13,65 US$/ha/ano Mata Atlântica 

Medeiros (1995) 

Custo de reposição aplicado ao 

caso de utilização da madeira 

nativa para produção de carvão 

4,45 US$/ha/ano 

Florestas nativas 

(diversas 

tipologias de 

cerrados, matas 

ciliares, Mata 

Atlântica 

Sarcinelli, 

(2008); 

Sarcinelli et al 

(2009) 

Custo de reposição 34 R$/ha/ano Pastagem 

Andrade (2010) Custo de reposição 8,97 R$/ha/ano Pastagem 

Sarcinelli, 

(2008); 

Sarcinelli et al 

(2009) 

Custo de reposição 55,52 R$/ha/ano 
Silvicultura de 

Eucalipto 

Medeiros (1995) Custo de reposição 134,41 US$/ha/ano Eucalipto 

*Foi necessário desagregar resultados do autor 
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Tabela 5.5.1.3 – Valores levantados para o serviço de controle de erosão. 

Fonte Método / base para cálculo 
Valor em 

US$/ha/ano 
Vegetação 

Andrade (2010) 
Transferência de valores de florestas 

tropicais de Costanza et al (1997) 
245*

 
Mata Atlântica 

Costanza et al 

(1997) 
Revisão de estudos (vários métodos) 29 Pastagem 

Santos et al (2001) Custo evitado da erosão 83,23 Mata Atlântica 

*Foi necessário desagregar resultados do autor 

Tabela 5.5.1.4 – Valoração do serviço de manutenção do fluxo hidrológico. 

Fonte Método / base para cálculo 
Valor em 

US$/ha/ano 
Vegetação 

Tolmasquim (2000) Valoração econômica VPL (5% 20 anos) 1.76*
 

Florestas Tropicais 

Santos et al (1997) Custo evitado de inundações 621,70* Mata Atlântica 

Sinisgalli (2005) 
Transferência de valor relativo à floresta 

amazônica – produtividade marginal 
28,20 Mata Atlântica 

*Valores disponíveis na literatura (apud SINISGALLI, 2005) 

O levantamento de valores econômicos dos SE e SA servirá como base para a 

comparação proposta neste trabalho. No caso da valoração do serviço de retenção de 

nutrientes no solo, estes dados levantados serão utilizados para a estimativa e transferência de 

valores. Tendo em vista a variação entre os valores obtidos a partir do emprego de métodos 

diversos, optou-se por considerar apenas os valores obtidos pelos mesmos métodos de 

valoração, uma vez que o objetivo deste trabalho não é definir o valor econômico preciso dos 

serviços fornecidos, mas sim realizar a comparação destes valores a fim de determinar a 

qualidade dos serviços providos pelas três coberturas vegetais consideradas. 

 

5.6.  Considerações do capítulo 

 

Com foi visto, serão adotados os termos SE e SA com significados distintos neste 

trabalho para diferenciar os benefícios provindos dos ecossistemas naturais e das silviculturas, 

bem como qualquer outra ação antrópica que visa restaurar ou recuperar um serviço antes 

provido pela vegetação natural. 

Posto isto, cabe ainda concluir que se compreende que os SE são providos pelas FE, 

através das diversas interações entre as estruturas ecológicas, que por sua vez, geram os 

processos ecológicos. Desta forma, alterações nas estruturas, podem modificar os processos e 
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as alterações em cadeia podem afetar o provimento dos SEs. As estruturas e processos 

ecológicos foram apresentados ao abordar as relações entre cobertura vegetal e 

comportamento hidrológico da bacia hidrográfica. Desta forma, qualquer alteração nesta 

dinâmica de interações podem provocar impactos sobre o provimento de serviços 

ecossistêmicos. 

Isto por que, como já apresentado anteriormente, coberturas florestais utilizam água 

do solo, ao mesmo tempo que propiciam maior infiltração de água. A maior infiltração 

favorece os processos mais lentos de movimentação de água no solo, permitindo a perenidade 

de rios. Já solos com maior compactação ou menor capacidade de infiltração favorecem os 

processos de escoamento superficial, movimentação de água mais rápida, que também é 

responsável pela lixiviação superficial e carreamento de sedimentos aos corpos hídricos.  

Quanto à avaliação dos serviços, primeiro apresentaram-se alguns estudos que 

buscaram determinar uma área mínima a ser preservada de forma a não alterar a qualidade do 

serviço ecossistêmico provido. Neste sentido, o que se pode concluir é que frente às 

incertezas, deve-se sempre que possível buscar superar estas áreas determinadas, pois elas 

podem não garantir a preservação de todos os serviços providos pela floresta em questão. 

Outra questão abordada foi o método de valoração econômica ambiental, que pode ser 

utilizado para avaliar a qualidade ou alteração da qualidade dos serviços prestados pela 

vegetação nativa ou serviços ambientais prestados pelas coberturas vegetais antrópicas.  

Desta forma, pode-se concluir que para uma avaliação do uso da água e impactos de 

ordem hidrológica deste uso sobre a bacia, estas avaliações serão integradas de forma a 

permitir a visualização, não somente da água utilizada, bem como seus impactos sobre a 

disponibilidade hídrica da bacia e as alterações sobre os serviços ecossistêmicos e ambientais 

hidrológicos. 
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CAPÍTULO 6 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.  Caracterização da área de estudo 

 

A análise proposta neste trabalho será realizada no trecho paulista da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. A escolha foi realizada com base no levantamento das 

áreas de maior produção de celulose no país. O Brasil, atualmente ocupa a 4ª posição no 

ranking mundial dos países produtores de celulose (BRACELPA, 2011). Dentro do país, a 

produção total de pastas de celulose (incluindo pastas de fibra curta, longa e de alto 

rendimento) do Estado de São Paulo no ano de 2009 foi de mais de 3 milhões de toneladas, 

representando 27,7% da produção nacional (BRACELPA, 2010). Dentro do país, o Estado de 

São Paulo é o estado que apresenta maior produção total de pasta de celulose de todos os 

tipos. No trecho paulista da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul estão localizadas três 

indústrias, e sua produção em 2009, segundo relatório estatístico do setor (BRACELPA, 

2010), foi de cerca de 1.540 mil toneladas de celulose de todos os tipos, representando 43,8% 

da produção estadual. 

A bacia do rio Paraíba do Sul, em sua totalidade, possui uma área de drenagem de 

55.300 km
2
. Desta área total, 20.900 km² situam-se em território fluminense, 20.700 km² em 

território mineiro e 13.900 km² em território paulista (COPPETEC, 2006). O principal rio da 

bacia, o Paraíba do Sul, é formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga no Estado 

de São Paulo (FCR, 2009). O rio possui um percurso de mais 1.000 km, antes de desembocar 

no Oceano Atlântico, no Estado do Rio de Janeiro (CEIVAP, 2011). O rio Paraíba do Sul, em 

Neste capítulo é apresentada a caracterização do trecho paulista da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul (BHPS), área de estudo deste trabalho, que permitirá compreender as 

especificidades que tornam interessante e relevante a avaliação do uso da água pelas 

diversas coberturas vegetais da bacia para a avaliação da disponibilidade qualitativa e 

quantitativa para os diversos usos. 

Em seguida, apresenta-se os métodos empregados para a verificação das hipóteses desta 

pesquisa, bem como atender aos objetivos definidos. Inicialmente será apresentado o 

método de Balanço Hídrico Climatológico. Posteriormente, é apresentado o método de 

Pegada Hídrica, método de interesse do setor de produção de celulose que foi utilizado na 

quantificação de uso da água. A seguir, descreve-se o método e adaptações necessárias 

para realizar um balanço hídrico da bacia a partir da classificação por tipos de água da 

Pegada Hídrica. Por fim, apresenta-se o método de valoração de SEs e SAs empregados 

para avaliar as alterações sobre o provimento de SEs. 
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seu trecho paulista, constitui o dreno natural da Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos 02 – UGRHI 02 (FCR, 2009). Sua distribuição ao longo do território sudeste 

brasileiro pode ser observada na Figura 14. 

 

Figura 14 – Localização e limite da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Fonte: ANA, sd 

A pedologia desta região é variada, sendo composta por Latossolos Vermelho 

Amarelo, Cambissolo álico, Podzólico Vermelho Amarelo, etc (COPPETEC, 2002). Esta 

bacia está situada em uma região na qual o clima predominante é subtropical quente, com 

temperatura média anual entre 18°C e 24°C (MARENGO & ALVES, 2005). Os maiores 

índices de precipitação pluviométrica ocorrem no trecho paulista da Serra do Mar, onde a 

precipitação anual chega a ultrapassar 2.000 mm. O regime de chuvas é caracterizado por um 

período seco, entre junho e setembro, e um período chuvoso, entre novembro a janeiro 

(COPPETEC, 2006). É uma área originalmente coberta por vegetação de Mata Atlântica 

(Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual) (COPPETEC, 2002), como 

pode também ser visualizado na Figura 15.  
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Figura 15 – Cobertura vegetal original da Bacia do Rio Paraíba do Sul (MMA, 2005 apud COPPETEC, 2006). 

Esta área apresenta alto grau de endemismo e biodiversidade (CARRIELLO & 

VICENS, 2011; CEIVAP, 2011). Segundo levantamento realizado pela Organização Não 

Governamental (ONG) SOS Mata Atlântica, existem cerca de 1.700 espécies de vertebrados, 

dos quais cerca de 700 são espécies endêmicas, e mais de 20.000 espécies vegetais, das quais 

cerca de 8.000 são endêmicas. Atualmente apenas 11% de sua área total estão ocupadas por 

remanescentes das florestas naturais, as quais podem ser encontradas nas regiões mais 

elevadas e com relevo mais acidentado (CEIVAP, 2011).  

O trecho paulista da Bacia (UGRHI 02) está localizado no extremo sudeste do Estado 

de São Paulo e é constituída pela Bacia do rio Jaguari e tributários do rio Paraíba do Sul, tanto 

da margem direita, quanto esquerda, desde suas nascentes até a divisa dos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Em condições naturais a UGRHI 02 não recebe contribuições, nem 

deságua em outras bacias do Estado de São Paulo (FCR, 2009). 

Segundo diversos autores (SATO et al, 2007; VIANA et al, 2009; DIAS et al, 2011), o 

vale do rio Paraíba do Sul passou por sucessivas transformações e mudanças ambientais 

decorrentes das diversas formas de uso e ocupação do solo. A ocupação da região ocorreu de 

forma mais intensiva em meados do século XIX. Inicialmente as florestas naturais de Mata 

Atlântica foram substituídas por ciclos de produção agrícola, com destaque para o café. Ao 

final do ciclo do café, ganhou destaque posteriormente a pecuária extensiva de gado leiteiro 

(SATO et al, 2007; DIAS et al, 2011; CARRIELLO & VICENS, 2011).  



100 

 

A agricultura é praticada no trecho paulista em menor escala e com pouca expressão 

em termos comerciais. Após o declínio da produção de café em meados do século XX, o 

governo chegou a incentivar a agricultura irrigada de arroz. No entanto, não se atingiram as 

metas de produção, não chegando a produzir nem metade do total esperado. Com o tempo, 

estas estruturas foram se esvaziando, e os investimentos para a conclusão dos projetos 

minguaram (CEIVAP, 2006). 

Atualmente, o plantio de eucalipto tem se intensificado devido à instalação de fábricas 

de celulose na região (FREITAS JUNIOR & MARSON, 2009; DIAS et al, 2011). Como se 

pode observar nos dados apresentados na Tabela 6.1, no trecho paulista restam apenas cerca 

de 15,6% da cobertura vegetal original da bacia, apresentando maior relevância a cobertura 

por campo e pastagens com cerca de 57,6%. Segundo Arguello et al (2010), o eucalipto 

apresenta uma proporção de uso de 7,1% da área. Cabe ressaltar que apenas estes três tipos de 

uso do solo são responsáveis por cerca de 80,3% do uso e ocupação da área da bacia em seu 

trecho paulista. 

Tabela 6.1.1 – Proporção do uso e ocupação do solo por algumas coberturas da Bacia 

do Rio Paraíba do Sul. 

Ocupação e Uso do Solo 

Cobertura Vegetal e 

Uso do Solo 
Minas Gerais (%) Rio de Janeiro (%) São Paulo (%) Bacia total (%) 

Floresta Ombrófila  0,3 8,9 15,3 7,3 

Floresta Estacional 4,9 4,3 0,3 3,5 

Vegetação Secundária 9,2 17,8 12,3 13,2 

Campo/Pastagem 80,2 61,2 57,6 67,4 

Área Agrícola 2 2,4 4,5 2,8 

Área Urbana 0,4 1,1 2,6 1,2 

Fonte: COPPETEC, 2006. 

As alterações no uso e ocupação do solo, decorrente da substituição da cobertura 

natural, além da influência na paisagem, acarretam também modificações no comportamento  

hidrológico da bacia. Inicialmente predominavam os processos de infiltração e estocagem 

(COELHO NETTO, 1985 apud FREITAS JUNIOR & MARSON, 2009), passando 

posteriormente para predomínio de escoamento superficial, conduzindo a um quadro de altas 

taxas de erosão (DANTAS & COELHO NETTO, 1996) e, consequentemente, assoreamento 

nos canais coletores principais (VIANNA et al, 2009).  
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Com a substituição da agricultura por pastagens extensivas, ocorreu o enraizamento 

raso de gramíneas e escavação de formigas saúva, do gênero Atta, que implicou em 

significativas descontinuidades hidrológicas nas encostas (SATO et al, 2009). A ação 

biogênica, associada à cobertura de gramíneas, favorece a infiltração da água no solo através 

da formação de “rotas preferenciais” de escoamento nas camadas superficiais do solo (DEUS, 

1991). 

Em relação à qualidade dos recursos hídricos da bacia, o relatório da CEIVAP (2011) 

aponta que o trecho do rio Paraíba do Sul entre São José dos Campos e Jacareí perdeu sua 

capacidade de auto depuração. Atividades realizadas sem critério técnico de uso do solo são 

observadas ao longo de toda a bacia. Dentre as principais práticas, destacam-se o pastejo de 

gado bovino sem a aplicação de práticas conservacionistas, ausência de critérios técnicos na 

abertura e conservação de acessos rurais e estradas, ocupação de encostas e áreas de 

acentuado declive, bem como a ausência de cobertura florestal que implicam em maior 

escoamento superficial, com consequente aumento de transporte de material particulado e 

assoreamento de reservatórios e talvegues (CEIVAP, 2011). 

Não obstante a retirada da cobertura vegetal natural, são contabilizados ainda 155 

pontos de lançamentos de efluentes, destes, 63 estão localizados em trechos com a qualidade 

da água comprometida acima do permitido (CEIVAP, 2011). O relatório (CEIVAP, 2011) 

aponta ainda que a disponibilidade hídrica está diminuindo em função do aumento da 

demanda entre as distintas atividades, bem como em função de seu uso irracional. Dentre os 

principais usos da bacia, recebem destaque os usos para abastecimento, diluição de efluentes, 

irrigação e geração de energia hidrelétrica. Em menor escala, ocorrem ainda atividades como 

pesca, aquicultura, recreação, navegação, entre outras. 

Os aspectos relacionados a impactos negativos sobre a disponibilidade quali e 

quantitativa dos recursos hídricos acima apontados são relevantes para evidenciar a situação 

atual dos corpos hídricos da bacia. Frente a isso, cabe entender como a atividade de 

silvicultura pode potencializar estes impactos. 
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6.2.  Características das coberturas vegetais de floresta nativa e pastagem no 

trecho paulista da BHPS 

 

A seguir serão apresentadas algumas das características das coberturas vegetais de 

eucalipto, floresta nativa e pastagem, relevantes para a análise e contabilização do uso da água 

pela aplicação dos métodos de balanço hídrico e pegada hídrica.  

 

6.2.1. Características da madeira de eucalipto para a produção de celulose 

produzidas na região 

 

A seguir, serão apresentadas as caraterísticas da madeira produzida para a finalidade 

de produção de celulose. Sempre que possível, foram selecionadas as revisões que melhor 

refletem a característica da madeira produzida na região estudada. 

Segundo Neto (2002), a qualidade da celulose e operações posteriores ao cozimento é 

afetada pela densidade básica da madeira. O autor aponta que os limites ideais para a 

densidade básica da madeira de eucalipto para celulose seria entre 0,450 e 0,650 g.cm
-
³, pois 

madeiras muito leves levam a redução do rendimento volumétrico em celulose, enquanto 

madeiras muito pesadas apresentam dificuldades de picagem e impregnação dos cavacos, 

consomem altas quantidades de reagentes e levam a baixos rendimentos gravimétricos e 

elevados teores de rejeitos. Da mesma forma, Queiroz & Barichello (2008) destacam que para 

que a madeira de eucalipto seja utilizada para a produção de celulose, esta deve apresentar 

densidade igual ou superior a 500 kg.m
-
³. 

Bassa et al (2007), apontam que atualmente são obtidas madeiras de eucalipto de boa 

qualidade e com altos rendimentos em polpa celulósica com uma densidade básica em torno 

de 0,5 a 0,52 g.cm
-
³. Sturion et al (1987) realizam um estudo comparativo das densidades 

básicas da madeira obtidas a partir de diversas espécies de eucalipto e aponta que esta varia de 

0,525 a 0,715 g.cm
-
³, sendo que as espécies mais exploradas no Brasil, segundo ABRAF 

(2009), Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla apresentaram densidades básicas de 0,525 

e 0,581 g.cm
-
³, respectivamente. Guedes (2010) realiza um estudo comparativo entre a 

qualidade das madeiras obtidas a partir do Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla e 

obtém resultados de densidade básica entre 0,3497 e 0,5317 g/cm³.  
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Foelkel (2005) aponta três classes de curva volumétrica. A primeira ele denomina 

como “crescimento pobre”, nesta classe ele aponta um incremento médio anual de madeira de 

20 m³.ha
-1

.ano
-1

. Já para a classe de “crescimento médio”, o autor aponta um incremento 

médio de 35 m³.ha
-1

.ano
-1

. Por fim, na categoria de “crescimento excelente” o autor aponta 

um incremento médio anual de 50 m³.ha
-1

.ano
-1

. O autor ressalta que é comum observar 

ligeira queda da densidade básica para povoamentos que cresçam mais e tenham maior 

produtividade volumétrica, porém esta característica não pode ser generalizada, uma vez que 

se busca, através do desenvolvimento de clones, maior produtividade, com densidade básica 

mais elevada.  

Devido aos avanços tecnológicos nas práticas de silvicultura, atualmente se obtém 

uma alta produção de madeira por hectare anualmente (curva volumétrica) em torno de 40 a 

50 m³.ha
-1

.ano
-1

 (BASSA et al, 2007). O relatório florestal elaborado pela BRACELPA 

(2011b), referente ao balanço do ano de 2010 e 2011, aponta que a produtividade média de 

madeira observada para o Estado de São Paulo é de 46 m³.ha
-1

.ano
-1

. 

O indicador de consumo específico refere-se ao volume de madeira necessário para a 

produção de uma tonelada de celulose. Queiroz & Barrichelo (2008) apontam que na década 

de 1970 o consumo específico era de 4,46 m³.tsa
-1

. 

Em decorrência de melhoramentos implementados, os autores (op. cit.) afirmam que, 

ao utilizar uma madeira com densidade básica maior que 500 kg.m
-
³, como no caso da região 

estudada, e incremento médio anual em torno de 50 m³.ha
-1

.ano
-1

, o consumo específico de 

madeira para a produção de uma tonelada de celulose é de 3,35 metros cúbicos por tonelada 

seca ao ar (m³.tsa
-1

).  

A umidade da madeira na região próxima à medula pode variar de 80% a 160%, e 

entre 40 a 60% nas partes periféricas de um mesmo tronco (FAGUNDES, 2003). Haseleic et 

al (2004) analisou o Eucalyptus grandis e obteve uma umidade média (total) de 99,51%. 

 

6.2.2. Características da floresta nativa de Mata Atlântica 

 

Primeiramente cabe pontuar que, diferentemente do caso da silvicultura, que será 

apresentado posteriormente, não se pode indicar o valor de CAD indicado para esta 

vegetação, mas sim, realizar um levantamento dos CADs encontrados sob esta cobertura 
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vegetal. Isto, porque a floresta nativa possui ampla variedade de espécies com necessidades 

hídricas diversas, diferentemente de uma plantação homogênea de eucalipto.  

De forma geral, os valores encontrados para a região estudada (trecho paulista da 

BHPS) variam entre 125 mm e 180 mm. Fujieda et al (1997) realiza seu estudo na bacia 

experimental em Cunha, Estado de São Paulo, na Serra do Mar, em uma área com cobertura 

vegetal natural de Mata Atlântica e aponta que a média da capacidade de armazenamento de 

água do solo nesta região é de 180 mm para os primeiros 1,5 metros de profundidade. Kurtz & 

Araujo (2000), que estudaram a região de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, aplicou o método 

de balanço hídrico de Thornthwaite & Mather (1955), considerou uma capacidade de 

armazenamento de água no solo de 125 mm.  

Os valores referentes às características específicas da madeira precisaram ser 

extrapolados para um valor médio, estimado a partir de diversas espécies de árvores da 

floresta atlântica. Sabe-se que estes valores médios podem variar de região para região, mas 

para que a contabilização da Pegada Hídrica seja realizada serão necessárias as estimativas 

médias destes valores que nem sempre poderão representar os valores reais específicos de 

cada região. 

Werneck et al (2001) quantificou a produção de madeira produzida em uma Floresta 

Semidecidual do Estado de Minas Gerais em trechos florestados com diferentes graus de 

perturbação. Neste estudo, a maior produção de madeira foi observada no trecho de menor 

grau de perturbação, no qual não se registrou retirada de madeira nos últimos 30 anos. Neste 

trecho o volume de madeira foi de 11,5 m³, associado a maior densidade de indivíduos 

arbóreos.  

Outro estudo desenvolvido em Minas Gerais, em regiões de fragmentos florestais 

conservados de vegetação primária. Neste trecho, a autora encontrou uma floresta com área 

basal de aproximadamente 33,4 m².ha
-1

 e volume de fuste de cerca de 236 m³.ha
-1

 (RIBEIRO, 

2007).  

Ribeiro et al (2009) visaram quantificar a biomassa de fuste sem casca de uma floresta 

nativa madura, com histórico de pelo menos 100 anos sem perturbação, no Município de 

Viçosa, MG. Neste estudo, assim como Ribeiro (2007), encontrou-se um valor médio de 

volume de fuste de 236 m³.ha
-1

, com valor mínimo de 153 m³/ha e máximo de 480 m³.ha
-1

. A 

área basal média encontrada foi de 33 m².ha
-1

, com mínima de 23 e máxima de 40 m².ha
-1

. 

 Schettino (1999) analisou os efeitos do corte de cipós sobre a dinâmica de sucessão, 

crescimento e produção de uma Floresta Ombrófila Densa secundária, no Estado do Espírito 
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Santo (ES), visando identificar uma forma de obter um rápido retorno da floresta às suas 

condições primárias ou, no mínimo, diminuir o intervalo de tempo entre dois ciclos de corte 

sucessivos. Os valores que o autor obteve em um monitoramento iniciado em 1989 até 1997, 

indicou um aumento volumétrico ao longo do tempo, no inicio do monitoramento foi 

encontrado um total de 195 m³.ha
-1

 e de 216 ao final.  

Alves et al (2005) realizou um estudo sobre sucessão florestal em uma região de 

Ombrófila Densa Submontana da Mata Atlântica, no Município de Angra dos Reis, litoral sul 

do Rio de Janeiro. O autor indicou períodos de recuperação natural da floresta, após 

perturbação provocada por práticas de cultivos rotativos de subsistência em comunidades 

caiçaras. Este estudo apontou que nos primeiros 5 anos de início da recuperação natural da 

floresta, ocorre predominância de espécies pioneiras e poucas espécies secundárias iniciais. 

Ao atingir a faixa de 25 anos, ocorre predominância de espécies secundárias tardias e o 

aparecimento das primeiras espécies climácicas. Com 50 anos, a floresta modifica sua 

estrutura, apresentando predominância de secundárias iniciais e aumento da proporção de 

espécies climácicas.  

May & Trovatto (2008) apontam que a Lei da Mata Atlântica (BRASIL, 2006), 

determina um tempo de descanso de até 10 anos para práticas de pousio como suficiente para 

recuperação da floresta, destinado a comunidades tradicionais e pequenos produtores 

agrícolas.  

Ribeiro (2007) realizou um levantamento em um trecho não perturbado de floresta 

nativa e identificou uma densidade básica ponderada de 0,7 t.m
-
³ e massa total do fuste sem 

casca de 167 t.ha
-1

, ao excluir a espécie de menor densidade (0,17 t.ha
-1

). Ribeiro et al (2009) 

apontam os mesmos valores. 

Ferrez (2010) visando determinar o sequestro de carbono em sistemas de recuperação 

florestal de Mata Atlântica indicou a densidade média da madeira de 590 kg/m³ para 67 

espécies. Optou-se por utilizar a densidade básica ponderada de 0,7 t.ha
-1

 por se tratar de um 

trecho florestal com menor perturbação. 

Não foram encontrados até o momento de realização desta pesquisa, relatos de estudos 

de teor de umidade média da madeira de florestas naturais (incluindo a diversidade de 

espécies), por essa razão optou-se por utilizar o valor referenciado por Brito & Barrichelo 

(1979). Os autores apontam que, em geral, a madeira recém cortada apresenta umidade média 

de 45 a 50%.  
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6.2.3. Características da pastagem na região 

 

A cobertura de pastagem utilizada na atividade de pecuária extensiva cobre cerca de 

57,6% da área da bacia (COPPETEC, 2006). De acordo com Delgado-Rojas et al (2004), que 

considerou uma profundidade radicular de aproximadamente 38 cm para a espécie de capim 

Tanzânia o valor de capacidade de água disponível é de 60 mm. 

Outro estudo, realizado por Andrade (2003) aponta uma CAD de 50 mm para o capim 

Marandu, uma das espécies de Brachiaria sp50. Scopel et al (2009) aponta que na área central 

do país, predomina os tipos de solos arenosos, onde a CAD observada é de aproximadamente 

68mm, a uma profundidade de 2 m para gramíneas e pastagens em geral.  

Santos et al (2010) analisa o plantio de pasto do capim Marandu  no estado de São 

Paulo e aponta que em solos classificados como Latossolos vermelhos e vermelhos-amarelos, 

com teores de argila entre 15 a 35%, a capacidade de armazenamento do solo é de 40 mm. Já 

em solos podzólicos vermelho amarelos e vermelho escuros, cambissolos roxos e latossolos 

roxos e vermelho escuros com mais de 35% de argila, o armazenamento de água é de 60 mm. 

Cabe relembrar que a região estudada apresenta uma mescla de alguns destes tipos de solos, 

tais como Latossolos Vermelho Amarelo e Podzólico Vermelho Amarelo (COPPETEC, 

2002). 

Não foi realizado o levantamento de dados acerca da produtividade de pasto para a 

atividade pecuária da bacia, pois o objetivo deste trabalho se restringe apenas à comparação 

do consumo de água verde (água da chuva) por área ocupada pelas coberturas. 

 

6.3. Métodos de quantificação do uso de água e impactos hidrológicos 

 

Para atender ao objetivo proposto nesta pesquisa, foram aplicados métodos de 

avaliação do uso da água utilizados pelo setor econômico de papel e celulose, 

complementados pelos métodos de balanço hídrico geral (a partir da classificação de água 

pela Pegada Hídrica) e pela abordagem de serviços ecossistêmicos. 
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 Andrade (2003) faz uma revisão bibliográfica e aponta que o gênero Brachiaria compõe a maior proporção de 

pastagens cultivadas no Brasil. 
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Para compreender os impactos da alteração de cobertura vegetal decorrente da 

expansão da silvicultura de eucalipto no trecho paulista da BHPS, foram avaliados os usos da 

água pelas coberturas vegetais predominantes da bacia. Isto porque, as coberturas arbóreas 

(silvicultura de eucalipto e floresta nativa) representam apenas 22,7% da cobertura total do 

trecho paulista da bacia (COPPETEC, 2006; ARGUELLO et al, 2010), sendo predominante a 

cobertura de pastagens, que representa sozinha 57,6% do total do trecho analisado 

(COPPETEC, 2006). 

A avaliação da PH da madeira produzida foi aplicada para as coberturas arbóreas 

(silvicultura e floresta nativa). Já, os métodos de balanço hídrico climatológico, balanço 

hídrico da bacia hidrográfica - utilizando os conceitos de classificação de água da PH - e 

valoração econômica do serviço hidrológico de retenção da lixiviação de nutrientes do solo 

consideraram as coberturas vegetais predominantes da bacia hidrográfica (pastagens, floresta 

nativa e eucalipto).  

 

6.3.1. Método aplicado para balanço hídrico 

 

Foi realizado um levantamento de estudos de balanço hídrico de diversas coberturas 

vegetais realizados na BHPS que foi apresentado no Capítulo 3 desta pesquisa. Este 

levantamento integrará a analise dos resultados obtidos, uma vez que neste estudo aplicou-se 

apena o método de Balanço Hídrico Climatológico de Thornthwaite e Mather (1955) para as 

principais coberturas vegetais da bacia.  

Para avaliação do Balanço Hídrico Climatológico foi aplicado a partir da utilização de 

planilhas elaboradas por Rolim et al (1998) e Sentelhas  et al (1999), ou programa "BHnorm". 

O balanço hídrico climatológico determina o regime hidrológico local sem a necessidade de 

medidas diretas das condições do solo. Pode ser considerado como uma das maneiras de 

monitoramento da variação de armazenamento de água no solo (CAMARGO, 1971 apud 

SENTELHAS et al, 1999; SENTELHAS et al, 1999). Este método foi selecionado também 

por sua ampla aplicação para avaliação por diversos estudos realizados pelo setor estudado.  

Segundo Sentelhas et al (1999), trata-se de uma das ferramentas mais utilizadas para a 

estimativa da do excedente e deficiência hídrica, da reposição e da retirada da água do solo e 

da quantidade de água armazenada no mesmo. Seu emprego implica na utilização de dados 

climatológicos de uma série histórica de um intervalo de 30 anos (normais climatológicas) e 
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adaptação dos dados de capacidade de água armazenada no solo (CAD), adequada à cobertura 

vegetal em análise. Com a utilização da média histórica de dados climatológicos espera-se 

evitar a escolha de dados atípicos do comportamento climático da região. 

Foram utilizados dados das normais climatológicas referentes à temperatura média 

mensal do ar (TMED) e chuva total média mensal (P) pertencentes às redes do INMET, IAC, 

IAPAR, DAEE/SP e ESALQ/USP para o período de 1961-1990, que já estavam contidas no 

modelo de Sentelhas et al (1999), para todos os municípios que compõe a Bacia Hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul pertencentes ao Estado de São Paulo que possuem cobertura por 

silviculturas de eucalipto, segundo Arguello (2010). Uma média de todos os municípios que 

possuem silvicultura de eucalipto foi utilizada para obter um dado geral da região. 

O dado de CAD utilizado para a cobertura de eucalipto se baseou em valores 

observados em plantios da espécie Eucalyptus grandis entre 3 a 8 anos (ALMEIRA & 

SOARES, 2003; SOUZA et al, 2006). Para a floresta nativa, optou-se por utilizar valores 

encontrados para florestas de Mata Atlântica, considerando a diversidade de fitofisionomias 

segundo estudos de Fujieda et al (1997), que estuda a bacia experimental de Cunha, na Serra 

do Mar no Estado de São Paulo, e Kurtz & Araujo (2000), que estuda uma bacia localizada no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

6.3.2. Pegada Hídrica da madeira de eucalipto e celulose 

 

Para a contabilização da Pegada Hídrica total (PHtotal) da silvicultura para a produção 

da madeira e extração da celulose foi calculada a Pegada Hídrica Cinza (PHcinza) e a Pegada 

Hídrica Verde (PHverde). O esquema ilustrativo do escopo de análise pode ser observado na 

Figura 16. 
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Figura 16 – Esquema ilustrativo do escopo da contabilização da pegada hídrica deste trabalho (baseado em 

Hoekstra et al, 2011). 

Foi necessário estabelecer um padrão de uma fábrica hipotética de celulose, localizada 

no Estado de São Paulo, na bacia do rio Paraíba do Sul, que produz o total de celulose do 

trecho paulista da bacia a partir do eucalipto cultivado na região
51

. A lixiviação dos 

fertilizantes aplicados no manejo agrícola, por sua vez é lixiviado para os corpos hídricos da 

região, que desaguam no principal rio da bacia, o Paraíba do Sul
52

.  

Para a quantificação da produção anual de celulose da bacia, foram identificadas as 

indústrias associadas à BRACELPA, localizadas na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

em seu trecho paulista, e agregadas suas produções anuais com base no Relatório Estatístico 

do setor de 2009 (BRACELPA, 2010). Com base nestes dados, estabeleceu-se uma produção 

desta fábrica hipotética
53

 de 1.600 mil toneladas de celulose por ano. 

A celulose é um produto obtido a partir da matéria prima fornecida pela atividade da 

silvicultura, que após tratamento é transformada por processos industriais. A Pegada Hídrica 

total contabilizada neste trabalho não contemplará as fases de produção industrial, comércio, 

consumidor e insumos produtivos, uma vez que o objetivo desta pesquisa não foi avaliar a PH 

do setor de produção de celulose e papel. O objetivo deste trabalho visa focar apenas a fase 

produtiva diretamente envolvida no processo produtivo silvícola da celulose e sua relação 

com o consumo de água em concorrência com a floresta nativa da bacia, bem como 

determinar o impacto hidrológico desta atividade na região. 

                                                           
51 

A determinação de uma fábrica de celulose hipotética se faz necessária para utilização de dados de produção 

de celulose e dados locais para calculo das PHs verde e cinza. 
52

 A definição do corpo hídrico para onde escoa a lixiviação de nutrientes é requisito para o modelo da 

contabilização da Pegada Hídrica cinza da fase de silvicultura segundo Hoekstra et al (2011). 
53

 Dados de produção anual de celulose são necessários ao cálculo de PHcinza em volume de água por tonelada 

produzida. 
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Tendo em vista o exposto acima, a contabilização da PHtotal, com base em Hoekstra et 

al (2011), será obtida a partir da equação: 

PHtotal = (PHsilvicultura, verde + PHsilvicultura, cinza)  

(25) 

A Pegada Hídrica verde da Silvicultura poderá ser obtida a partir do método 

apresentado por Van Oel e Hoekstra (2010), que calcularam a pegada hídrica do papel, como 

já apresentado anteriormente. A equação para a obtenção da PHverde da silvicultura pode ser 

observada a seguir: 

 

PHsilvicultura, verde = ( 
ET + (Ymadeira x fágua) 

) x fcelulose  x futilização 
Ymadeira 

(26) 

 

Sendo, 

ET = Evapotranspiração (m
3
.ha

-1
.ano

-1
) 

Ymadeira = Volume de madeira produzido anualmente em uma área (m
3
.ha

-1
.ano

-1
) 

fágua = Fração volumétrica de água incorporada na madeira (m
-3.

m
-3

) 

fcelulose = Volume necessário de madeira para a produção de celulose (m
3
.t

-1
) 

futilização = Fator de conversão da madeira em celulose (varia de 0 a 1) 

Assumindo que o dado de produção de madeira utilizado no modelo para 

contabilização da PHverde é destinado somente à produção de celulose, o “futilização” adotado foi 

igual a “1”, indicando que 100% da madeira é utilizada na produção de celulose. Não se 

considerou que fração da madeira de eucalipto produzido no trecho da bacia estudado é 

destinado para outras finalidades. 

O valor de ET foi obtido a partir da aplicação das planilhas elaboradas por Rolim et al 

(1998) e Sentelhas et al (1999) que empregam o método de balanço hídrico climatológico de 

Thornthwaite e Mather (1955). As planilhas de Rolim et al (1998) e Sentelhas  et al (1999) 

utilizam dados das normais climatológicas (série de dados de aproximadamente 30 anos) de 

temperatura média mensal do ar (T) e precipitação total média mensal (P) pertencentes às 

redes do INMET, IAC, IAPAR, DAEE/SP e ESALQ/USP para o período de 1961-1990. 



111 

 

Foram considerados todos os municípios paulistas inseridos na delimitação da bacia 

que possuem plantações de eucalipto segundo estudos de Viana et al (2009) e Arguello et al 

(2010). Todos os municípios foram considerados pelo fato da PH estimar apenas um valor 

médio resultante.  Para obter o balanço hídrico da cobertura vegetal de silvicultura de 

eucalipto, adotou-se a CAD de 200 mm (ALMEIRA & SOARES, 2003; SOUZA et al, 2006).  

A seguir, os dados de temperatura média (T) e precipitação total anual média (P) 

empregados para a alimentação das planilhas de Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999) 

podem ser observados na Tabela 7.3.1. 

Tabela 6.3.2.1 – Dados climáticos (Temperatura e Precipitação total) – normais 

climatológicas (1961-1990) 

Meses T (ºC) P (mm) 

Jan 23,9 239,8 

Fev 24,0 220,9 

Mar 23,4 181,4 

Abr 21,1 75,7 

Mai 18,8 50,1 

Jun 17,4 41,7 

Jul 17,2 30,5 

Ago 18,8 40,3 

Set 20,3 61,8 

Out 21,5 133,8 

Nov 22,3 147,2 

Dez 23,1 210,2 

 Fonte: Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999). 

Dados específicos da madeira produzida a partir da silvicultura de eucalipto foram 

obtidos através de levantamento bibliográfico de estudos realizados por diversos autores, tais 

como Sturion et al (1987), Neto (2002), Fagundes (2003), Haseleic et al (2004), Foelkel 

(2005), Bassa et al (2007), Queiroz & Barichello (2008), ABRAF (2009), Viana et al (2009), 

ABRAF (2010), Guedes (2010), BRACELPA (2011b). 

Com base nas referencias citadas, foi possível estimar que o “fágua” (fração volumétrica 

de água incorporada na madeira), para a contabilização da Pegada Hídrica verde, será de 

0,995 m³.m
-
³. 
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Já a pegada hídrica cinza da silvicultura de eucalipto foi ser obtida a partir do método 

definido em Hoekstra et al (2011). Desta forma, a PH cinza da Silvicultura será obtida a partir 

da aplicação da seguinte equação: 

PHsilvicultura, cinza = ( 

AR x α  

) Cmax - Cnat 

Y 

(27) 

Sendo, 

AR = quantidade do componente químico aplicado no solo (kg.ha
-1

) 

α = percentagem de lixiviação do componente químico aplicado 

Cmax= concentração máxima do poluente permitida no corpo hídrico receptor (kg.m
-3

) 

Cnat = concentração natural do poluente no corpo hídrico receptor sem interferência 

humana (kg.m
-3

) 

Y= produção (t.ha
-1

) 

Para a contabilização da PHcinza foi considerada apenas a aplicação de fertilizantes 

nitrogenados para silvicultura de eucalipto, segundo indicação de Gonçalves (2005) de 40 

kg.ha
-1

, de acordo com o teor de matéria orgânica mediano do solo da região (APTA, 2012), e 

a porcentagem de lixiviação de 10% da quantidade aplicada, como indicado por Chapagain et 

al (2006a). 

Foram adotados os parâmetros referentes à poluição da calha do rio Paraíba do Sul. O 

dado de “concentração natural” empregado refere ao ponto localizado imediatamente a 

jusante do reservatório de Santa Branca. Adotou-se o ponto “PARB 02050” da rede de 

monitoramento da qualidade da água superficial da CETESB.  

Foram agregadas as concentrações obtidas para os poluentes nitrogenados (nitrato, 

nitrito e N-amoniacal) de forma a estimar a concentração natural do nitrogênio do corpo 

hídrico do ano de 2009 (CETESB, 2010). O mesmo processo de agregação foi feito para os 

limites estabelecidos pela Resolução Conama 357 de 2005 (BRASIL, 2005), que determina os 

limites máximos dos poluentes nos corpos hídricos, adotando-se a Classe II para águas doces 

como referência. 
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6.3.3. “Pegada Hídrica” da madeira de florestas nativas 

 

O mesmo método de contabilização da Pegada Hídrica verde foi aplicado para analisar 

o uso da água na produção de madeira na floresta nativa. Neste sentido, apesar de não ser 

realizada uma contabilização de PH, com a aplicação do conceito original
54

, foi realizada a 

contabilização do uso da água através da aplicação da equação para o cálculo da pegada 

hídrica verde apresentada por Van Oel e Hoekstra (2010). 

Foi necessária a adaptação da fórmula para o caso de florestas naturais. Tendo em 

vista que a madeira nativa não é utilizada para a produção de celulose (ou qualquer outro uso 

direto), foi desconsiderado o fator de quantidade de madeira necessária para a produção de 

celulose (fcelulose), bem como o fator de conversão (futilização).  

Para possibilitar a comparação dos resultados obtidos a partir da aplicação do método 

para as duas coberturas florestais foi necessária a consideração da densidade média da 

madeira da floresta nativa, para realizar uma correção da unidade do resultado (m
3.

ano
-1

). 

Neste caso, a equação aplicada foi: 

PHfloresta nativa, verde = ( 
ET + (Ymadeira x fágua) 

) Ymadeira 

  Dmadeira  

(28) 

Sendo, 

ET = Evapotranspiração (m
3
.ha

-1
.ano

-1
) 

Ymadeira = Volume de madeira (m
3
.ha

-1
.ano

-1
) 

fágua = Porcentagem de água contida na madeira  

Dmadeira = Densidade da madeira (ton.m
-
³) 

Cabe ressaltar, que o resultado obtido com a aplicação da Equação 28, se considerada 

a produção de madeira, estará apontando a quantidade de água envolvida no processo natural 

da floresta, porém apenas volume de água acumulada na madeira estará sendo contabilizada. 

Neste caso, a quantificação do volume de água anual necessário apontará um resultado 

                                                           
54

 Tendo em vista que o conceito foi criado para contabilização do volume de água requerido direta e 

indiretamente para a produção de bens e serviços econômicos (HOEKSTRA & CHAPPAGAIN, 2007). 
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subestimado, tendo em vista que também ocorre acúmulo de água em outras partes do vegetal 

(em menores proporções).  

O valor de ET utilizado foi obtido a partir da aplicação do mesmo método empregado 

para o caso da silvicultura de eucalipto, através do balanço hídrico climatológico de 

Thornthwaite e Mather (1955), com o uso das planilhas elaboradas por Rolim et al (1998) e 

Sentelhas et al (1999), bem como a mesma base de dados de temperatura média mensal do ar 

(T) e precipitação total média mensal (P) pertencentes às redes do INMET, IAC, IAPAR, 

DAEE/SP e ESALQ/USP para o período de 1961-1990. 

Os dados relativos às características específicas da floresta para alimentar a equação 

foram obtidas a partir da revisão da literatura (BRITO & BARRICHELO, 1979; FUJIEDA 

ET AL, 1997; SCHETTINO, 1999; KURTZ & ARAUJO, 2000; WERNECK ET AL, 2001; 

ALVES ET AL, 2005; RIBEIRO, 2007; MAY & TROVATTO, 2008; RIBEIRO ET AL, 

2009; FERREZ, 2010).  

A seguir foi realizada a comparação dos resultados obtidos em relação ao balanço 

hídrico climatológico (ROLIM et al, 1998; SENTELHAS et al , 1999), ao consumo de água 

por cada unidade de massa ou volume de madeira produzido por cada cobertura vegetal (PH) 

e em relação aos consumos de água em volume por área (m
3
.ha

-1
.ano

-1
). 

 

6.3.4. Balanço Hídrico geral – Disponibilidade e demandas de água verde e azul 

da bacia 

 

A partir de dados empregados para a avaliação do balanço hídrico climatológico das 

coberturas vegetais do trecho estudado da bacia hidrográfica e da classificação por tipos de 

água da PH, foi estimado o balanço hídrico geral da bacia. Para isso foi realizada a avaliação 

da água verde demandada por estas coberturas, bem como a disponibilidade deste tipo de água 

na região.  

Adicionalmente à avaliação da disponibilidade da água verde na bacia hidrográfica, foi 

avaliada também a relação entre a água verde e água azul55, uma vez que a água verde não 

consumida escoa sub e superficialmente (TUCCI & CLARKE, 1997; TUCCI, 2002), 

tornando-se azul. Desta forma, foi possível avaliar se existe impacto na disponibilidade 

hídrica para outros usuários do recurso.  

                                                           
55

 De acordo com a classificação de tipos de água sugeridas por Hoekstra et al (2011) em azul, verde e cinza. 
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Segundo Hoekstra et al (2011), o volume de água proveniente da chuva utilizado pela 

vegetação pode ser indicado através da aplicação do método de contabilização da 

Evapotranspiração do ambiente (ETamb). Este método, segundo Hoekstra et al (2011) foi 

desenvolvido para determinar o volume de água verde requerido pelas áreas naturais que 

necessitam ser preservadas dentro de uma bacia hidrográfica.  

No caso desta pesquisa, tendo em vista a incerteza das áreas mínimas a serem 

preservadas de forma a garantir o fluxo de serviços ecossistêmicos, sem risco de perdas 

irreversíveis, optou-se por aplicar este método para analisar somente a demanda de água verde 

por parte das coberturas vegetais (floresta nativa, pastagens e silvicultura de eucalipto) 

atualmente existentes na bacia e, a partir desta análise, identificar se os usos estão sendo 

atendidos pela disponibilidade. 

Desta forma, o método apresentado por Hoekstra et al (2011) será adaptado para a 

determinação dos usos de água verde, não apenas da cobertura natural, como também das 

coberturas plantadas. Para sua aplicação é necessário determinar a taxa de evapotranspiração 

da cobertura vegetal a ser analisada, considerando sua proporção de área em relação ao 

restante da bacia, como pode ser observado na Equação 29. O resultado aponta o volume ou 

vazão de água que está associado à cobertura da área em análise, enquanto a soma destes 

resultados (obtido para cada cobertura analisada) indica o consumo “total”
56

 das coberturas 

vegetais da bacia hidrográfica. 

ETamb = (P . Atotal . ET).1000 

(29) 

Sendo, 

P – Proporção da área de vegetação em relação à área total  

Atotal – Área total da bacia ou limite geográfico da análise (km²) 

ET – Evapotranspiração da vegetação da área de estudo (mm.ano
-1

) 

Para esta análise, serão utilizados os valores estimados de ET a partir do emprego das 

planilhas de Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999) e de dados oficiais de porcentagens 

das coberturas vegetais (COPPETEC, 2006; ARGUELLO et al, 2010).  

Com a aplicação do método apresentado, foram obtidos volumes de água requeridos 

por ambas as coberturas vegetais em m
3
.ha

-1
.ano

-1
. Estes resultados possibilitaram a análise da 

utilização da água verde pelas coberturas de silvicultura de eucalipto, cobertura vegetal 
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 Considerando apenas as coberturas delimitadas pelo escopo desta pesquisa. 
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natural e pastagens. Para isso, foi necessária ainda a contabilização da disponibilidade hídrica 

verde total, obtida a partir da multiplicação da precipitação média mensal e anual (de uma 

série de aproximadamente 30 anos ou normal climatológica) pela área total da bacia. 

A demanda de água azul, por sua vez, foi determinada a partir do levantamento 

bibliográfico acerca dos principais usuários da bacia e da estimativa de consumo destes para o 

ano de 2010, relativo apenas ao trecho paulista da bacia (VALLENGE, 2011). É importante 

ressaltar que foram considerados nesta análise apenas dados oficiais de demanda de água 

levantados pelas fontes consultadas. Com isso, é esperado que o valor da vazão de água 

realmente demandada na bacia esteja subestimado, pois deixa de considerar outros usos de 

menor proporção e usos informais. 

Ainda que se desconsidere os usos informais da água na bacia, não se pôde deixar de 

considerar que ocorram perdas da água azul pelo processo de evaporação. Em relação a este 

dado, foram levantados trabalhos que realizam a quantificação da evaporação que ocorre na 

bacia (THOMAS & GOMES, 2005; REIS et al, 2006; AGEVAP, 2011). Para a estimativa da 

evaporação total do trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, optou-se por 

empregar o mesmo método utilizado em Diniz et al (2010) que utiliza o dado de evaporação 

total em mm e extrapola para a superfície de água que se deseja considerar. Desta forma, 

optou-se por utilizar os dados de Evaporação Total, estimado a partir do método de Piché, 

disponibilizados pelo INMET (sd) e extrapolar para toda a área de água
57

 do trecho analisado 

determinado pelo Relatório do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

(COPPETEC, 2007). 

 

6.3.5. Valoração econômica dos serviços ecossistêmicos e ambientais prestados 

pelas coberturas vegetais da bacia 

 

A título de comparação entre os serviços ecossistêmicos e ambientais fornecidos pelas 

coberturas vegetais da bacia realizou-se um exercício de valoração econômica. O serviço 

avaliado nesta análise econômica foi o de retenção de lixiviação de nutrientes no solo. Foi 

realizada uma revisão bibliográfica a fim de se levantar os valores já produzidos para os 

                                                           
57

 A determinação da área de água da bacia pela COPPETEC (2007) considera todos os corpos d’água 

registrados nas bases cartográficas ou detectáveis nas imagens de satélite, inclusive lagos naturais ou artificiais e 

planícies de inundação natural do leito dos rios. 
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serviços gerados pelas três coberturas vegetais analisadas (floresta nativa de Mata Atlântica, 

silvicultura de eucalipto e pastagem).  

Para a valoração do serviço ecossistêmico e ambiental de retenção de lixiviação de 

nutrientes do solo foram utilizados dados gerados em outras pesquisas que empregaram o 

método do custo de reposição através da aplicação do método de transferência
58

 

(DESVOUSGES et al, 1998; NAVRUD & BERGLAND, 2001). Este método considerou os 

custos incorridos na recuperação da qualidade do solo em função da perda de nutrientes 

provocados pelos processos erosivos calculados pelos estudos levantados. Através do método 

de transferência simples de unidade de valor, determinaram-se os valores para os custos 

associados aos processos erosivos e perda de nutrientes das coberturas vegetais deste estudo.  

 

6.3.6. Integração dos métodos 

 

Na discussão dos resultados, buscou-se realizar uma integração dos resultados obtidos 

por cada método apresentado a fim de proporcionar melhor compreensão do impacto da 

silvicultura de eucalipto sobre a ordem hidrológica na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul. 

Na Figura 17 a organização para a integração dos resultados obtidos pode ser 

observada. Na discussão dos resultados, buscou-se, a partir da visão ecossistêmica integrar os 

resultados obtidos, analisando também algumas limitações de cada método. 

 
Figura 17 – Integração dos resultados obtidos pelos diferentes métodos 

                                                           
58

 O método empregado atende as necessidades deste trabalho tendo em vista o objetivo comparativo entre os 

benefícios econômicos relacionados às coberturas vegetais consideradas na análise. Sabe-se que as taxas de solo 

e nutrientes perdidos pelos processos erosivos podem ser alteradas em função de características especificas 

locais, no entanto, esta comparação não exige acurácia do valor econômico adotado. 
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CAPÍTULO 7 – INTEGRAÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO USO DA 

ÁGUA POR COBERTURAS VEGETAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Silvicultura de Eucalipto na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para o caso do eucalipto cultivado na 

BHPS. Primeiramente serão apresentados os resultados obtidos para o balanço hídrico 

climatológico, seguido pelos resultados obtidos pela aplicação do método de PH. Como 

apresentado anteriormente, para permitir a quantificação da PH das monoculturas de eucalipto 

para a produção de celulose da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul foi necessária a 

contabilização de suas componentes verde e cinza. 

 

7.1.1. Balanço Hídrico da silvicultura de eucalipto no trecho paulista da BHPS 

 

Como pode ser visto na tabela a seguir (Tabela 7.1.1.1), foram estimados os 

componentes de evapotranspiração potencial (ETP), armazenamento de água no solo (ARM), 

Alterações positivas e negativas no estoque de água do solo (ALT), Evapotranspiração Real 

(ETR), Déficit Hídrico (DEF) e Excedente Hídrico (EXC). 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação dos métodos 

descritos anteriormente. Primeiramente são abordados os resultados obtidos para balanço 

hídrico e pegada hídrica da silvicultura de eucalipto, seguidos pelos resultados da floresta 

nativa. A seguir são apresentados os resultados referentes ao balanço hídrico da pastagem, 

para permitir a comparação do uso de água verde pelas três coberturas vegetais e a 

disponibilidade de água azul para os demais usuários da bacia. São ainda apresentadas e 

discutidas algumas limitações do método identificadas nesta pesquisa. Posteriormente são 

abordados os SEs fornecidos pela cobertura natural, bem como os possíveis impactos da 

atividade de silvicultura sobre a qualidade dos SEs. Por fim, a título de comparação são 

apresentados os resultados obtidos a partir da valoração econômica ambiental dos SEs e 

SAs fornecidos pelas coberturas vegetais analisadas do trecho paulista da BHPS. Esta 

valoração foi realizada para finalizar a análise e avaliação dos impactos das coberturas 

vegetais sobre a disponibilidade quali e quantitativa da bacia hidrográfica. 
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Tabela 7.1.1.1 – Balanço Hídrico da Bacia do rio Paraíba do Sul, com cobertura de 

monocultura de eucalipto – Evapotranspiração potencial (ETP), Armazenamento de água no 

solo (ARM), Alterações positivas e negativas no estoque de água do solo (ALT), 

Evapotranspiração Real (ETR), Déficit Hídrico (DEF), Excedente Hídrico (EXC). 

Meses ETP (mm) ARM (mm) ALT (mm) ETR (mm) DEF (mm) EXC (mm) 

Jan 118,86 200,00 0,00 118,9 0,0 120,9 

Fev 109,85 200,00 0,00 109,9 0,0 111,1 

Mar 109,65 200,00 0,00 109,7 0,0 71,7 

Abr 79,02 196,70 -3,30 79,0 0,0 0,0 

Mai 58,43 188,66 -8,04 58,1 0,3 0,0 

Jun 45,38 185,21 -3,45 45,1 0,2 0,0 

Jul 45,39 171,89 -13,32 43,8 1,6 0,0 

Ago 57,81 157,46 -14,43 54,7 3,1 0,0 

Set 70,33 150,86 -6,60 68,4 2,0 0,0 

Out 87,99 196,71 45,85 88,0 0,0 0,0 

Nov 98,13 200,00 3,29 98,1 0,0 45,7 

Dez 112,97 200,00 0,00 113,0 0,0 97,3 

Total 993,82 2247 0,00 986,6 7,3 446,7 

Média 82,82 187,3   82,2 0,6 37,2 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do modelo Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999) 

referentes ao período de 1961 – 1990. 

Nos resultados apresentados na Tabela 7.1.1.1 e Gráficos 1 e 2 é possível verificar que 

a precipitação total anual média (P) foi de 1.433,3 mm, a evapotranspiração potencial (ETP) 

obtida para a região foi de 993,8 mm.ano
-1

, o excedente hídrico (EXC) produzido por esta 

cobertura foi de 446,7 mm.ano
-1

, o déficit hídrico (DEF) foi de 7,3 mm.ano
-1

 e a 

evapotranspiração real (ETR) foi de 986,6 mm.ano
-1

. Nos gráficos a seguir, Gráfico 1 e 2, é 

possível observar o período de menor disponibilidade hídrica.   

 
Gráfico 1: Balanço Hídrico da cobertura de eucalipto 
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Gráfico 2: Balanço Hídrico da cobertura de eucalipto por componente (Déficit Hídrico, Excedente 

Hídrico, Retirada de Água do Solo e Reposição de Água no Solo) 

Pode-se notar ainda que ocorre retirada da água do solo pelo eucalipto entre os meses 

de abril, julho e agosto. Em agosto ocorre de forma mais acentuada o déficit hídrico. Entre os 

meses de novembro e março, ocorre a reposição da água do solo, pois a precipitação supera o 

consumo de água das árvores, permitindo que a água seja armazenada. 

 

7.1.2. Contabilização da Pegada Hídrica da madeira de eucalipto no trecho 

paulista da BHPS 

 

Para a contabilização da PH da silvicultura de eucalipto, como apresentado no 

Capítulo 7, que aborda os métodos de quantificação do uso da água, foi aplicada a adaptação 

do método de van Oel & Hoekstra (2010) e para a PHcinza a adaptação do método indicado por 

Hoekstra et al (2011). Para o emprego dos métodos citados, foi necessária a adoção de dados 

médios locais referentes às características da produção de madeira, indicadas no Capítulo 6, 

que tratou da caracterização da área de estudo.  

Com base nos dados de densidade da madeira de eucalipto apontados por diversos 

estudos (considerando as principais espécies cultivadas na região), optou-se por utilizar um 

valor intermediário de 0,55 g.cm
-
³ (NETO, 2002), entre o menor e maior valor, daqueles 

citados pelos autores (STURION et al, 1987; NETO, 2002; BASSA et al, 2007; QUEIROZ & 
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BARICHELLO, 2008; GUEDES, 2010). Este dado é requerido para a conversão da unidade 

do valor de PHverde da madeira para volume de água por massa de madeira (m³.t
-1

). 

A variável “ET”, referente à evapotranspiração real da cobertura vegetal, foi de 986,6 

mm.ano
-1

, obtida a partir da estimativa do balanço hídrico climatológico (ROLIM et al, 1998; 

SENTELHAS et al, 1999) apresentado anteriormente. Para sua inserção na equação foi 

necessária a sua multiplicação por um fator de conversão (10), para que o valor adotado seja 

9.866 m³.ha
-1

.ano
-1

.  

Em relação à produtividade da madeira (ou curva volumétrica), sendo a variável 

denominada “Ymadeira” na equação, foi adotado o valor de 46 m³.ha
-1

.ano
-1

, referente aos anos 

de 2010 e 2011, no Estado de São Paulo (BRACELPA, 2011b). 

Dadas as características específicas da madeira produzida na região, o “fcelulose”, para a 

contabilização da Pegada Hídrica verde, ou seja, o consumo específico de madeira é de 3,35 

m³.tsa
-1

 (QUEIROZ & BARICHELLO, 2008).  

Já a umidade da madeira, referente à variável “fágua”, considerada foi de 99,51% 

(HASELEIC et al, 2004), por se tratar de um valor médio de uma árvore de eucalipto da 

espécie Eucalyptus grandis
59

.  

A umidade de 99,51% pode ser convertida para 0,995 m³ de água para cada m³ de 

madeira. Como já citado anteriormente, assume-se que toda a madeira considerada nesta 

análise destina-se à produção de celulose da região. Desta forma, o valor adotado para a 

variável “futilização” será igual a “1”, indicando que 100% de utilização da para a produção de 

celulose.  

A produção de celulose considerada para este cálculo refere-se à produção agregada 

das indústrias localizadas na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul referente ao ano de 

2009
60

 (BRACELPA, 2010). Desta forma, a produção de celulose considerada foi de 1.600 

t.ano
-1

 de celulose. 

A partir destas definições, os resultados obtidos para a PHverde da silvicultura de 

eucalipto da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul podem ser observados nas Tabelas 

7.1.2.1 e 7.1.2.2. 

 

 

                                                           
59

 Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla são as espécies mais exploradas no Brasil (ABRAF, 2009). 
60

 A produção de 2009 foi adotada em função de se tratar do dado mais atual desagregado por indústria, 

permitindo a seleção apenas da produção do trecho paulista da bacia, divulgado em fontes oficiais do setor 

produtivo. 
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Tabela 7.1.2.1 – Contabilização da PHverde da silvicultura de eucalipto da BHPS em 

relação à produtividade de celulose. 

ETR 

(m³/ha/ano) 

Produção de madeira 

(m³/ha/ano) 
fágua (m³/m³) fcelulose (m³/tsa) fvalor PHverde (m³/tsa) 

9.866 46 0,995 3,35 1 722 

Com base nos resultados indicados acima, os resultados com a aplicação do modelo de 

contabilização da pegada hídrica verde da silvicultura para produção de celulose foi de 722 

metros cúbicos de água para cada tonelada de celulose produzida.  

A seguir foi contabilizada também a PHverde da madeira de eucalipto produzida para 

atender a esta produção de celulose adotada para a região.  Na Tabela 7.1.2.2, é possível 

observar que para cada metro cúbico de madeira de eucalipto produzida, são alocados 215 m³ 

de água verde. Como já citado, este volume de água é perdido para a atmosfera através do 

processo de evapotranspiração vegetal e acumulado na madeira (“água contida”). Desta 

forma, a água deixa de se tornar água azul e não se torna disponível para usos diversos na 

bacia hidrográfica. 

Tabela 7.1.2.2 – Contabilização da PHverde da silvicultura de eucalipto da BHPS em 

relação à produtividade da madeira. 

PHverde, silvicultura (m
3
/m

3
) PHverde, silvicultura (m

3
/t/ano) Água Verde por área (m

3
/hectare/ano) 

215 392 9.912 

A contabilização da Pegada Hídrica cinza da silvicultura de eucalipto foi baseado no 

método apresentado em Hoekstra et al (2011), que utiliza dados de aplicação de fertilizantes 

nitrogenados minerais e considera a porcentagem de lixiviação (10%), como definido em 

Chapagain et al (2006a). Seus valores podem ser conferidos na Tabela 7.1.2.3. 

De acordo com Gonçalves (2005) e com as características da região, que possui um 

teor mediano de matéria orgânica no solo (APTA, 2012), a quantidade de fertilizante 

nitrogenado mineral indicada à aplicação é de 40 kg.ha
-1

. 

Tabela 7.1.2.3– Contabilização da PHcinza da produção de madeira produzida pela 

silvicultura de eucalipto da BHPS. 

PHcinza, silvicultura 

(m
3
/m³) 

PHcinza, silvicultura 

 (m
3
/t/ano) 

PHcinza, celulose 

(m
3
/tsa) 

Água Cinza por área 

 (m
3
/hectare/ano) 

6 11 20 275,6 

Com base nos resultados obtidos para cada um dos componentes da PH total, o valor 

final obtido foi de 742 metros cúbicos de água para cada tonelada de celulose produzida, 221 
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metros cúbicos de água a cada metro cúbico de madeira produzido. Somente o volume de 

água cinza por hectare, por ano, alocado para a produção da madeira foi de 275,6 m³.  

Anualmente, entre água perdida por evapotranspiração, acumulada na madeira e água 

necessária a diluição de poluentes de N que chegam aos corpos hídricos, aloca-se direta e 

indiretamente aproximadamente 10 mil metros cúbicos de água a cada hectare de eucalipto 

cultivado, como pode ser observado na Tabela 7.1.2.4.  

Tabela 7.1.2.4 – Contabilização da PHtotal da silvicultura de eucalipto da BHPS. 

PHtotal, silvicultura 

(m
3
/m³) 

PHtotal, silvicultura 

 (m
3
/ton/ano) 

PHtotal, celulose 

(m
3
/tsa) 

Total de água por área 

(m
3
/hectare/ano) 

221 402 742 10.188 

Estes valores, isolados de uma análise contextualizada não parecem fornecer maiores 

informações acerca do impacto da atividade de silvicultura. Por essa razão, a seguir será 

apresentada a contabilização da PH da floresta nativa da região, balanço hídrico da atividade 

de pastagem e, por fim, a análise contextualizada da disponibilidade hídrica da região e das 

demandas por alguns usuários do recurso na bacia. A título de comparação da qualidade dos 

serviços ecossistêmicos e ambientais prestados pela cobertura, será ainda apresentado o 

resultado obtido do exercício de valoração realizado para a qualificação do serviço 

hidrológico de retenção de lixiviação de nutrientes provido. 

Cabe, no entanto alguns apontamentos quanto à possibilidade de melhorias e redução 

no uso da água. Com base nos trabalhos revisados (ALDAYA & LLAMAS, 2008; ALDAYA 

et al, 2010; HOEKSTRA et al, 2011), o uso da água cinza pode implicar em maior impacto 

sobre o recurso hídrico. Isto ocorre uma vez que o uso (indireto) deste tipo de água afeta 

qualitativamente a disponibilidade hídrica da bacia. Neste sentido, o uso da água verde pode 

ser reduzido porém este é uma aspecto bastante relacionado com o clima regional, no entanto 

o foco de ação deve ser a redução da poluição gerada pela atividade econômica em análise.  

Cabem apontar também que o tipo de cobertura do solo exerce uma influência na 

alteração do uso da água verde, que deve ser similar ao da cobertura vegetal nativa, para 

evitar que ocorra uma alteração do ciclo hidrológico da bacia, através da redução da 

evapotranspiração, implicando em impactos nos volumes de água escoados por deflúvio. 

O valore obtido para a evapotranspiração de eucalipto em biomas subtropicais por van 

Oel & Hoekstra (2010; 2012) no Brasil foi de 965 mm.ano
-1

 e em relação ao volume de água e 

volume de madeira foi encontrada uma alocação de 214 m³.m
-
³, na mesma faixa que os 

valores encontrados para a PHverde deste estudo. Cabe ressaltar, no entanto, que os estudos 



124 

 

(op. cit.) não realizam a avaliação da PH cinza
61

 e por razões já apresentadas não se realizou a 

comparação dos valores obtidos. 

 

7.2. Floresta nativa (Mata Atlântica) da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul 

 

Para permitir a análise integrada do uso da água pelas coberturas vegetais do trecho 

paulista da BHPS proposta por este trabalho, será apresentada a contabilização da PH verde 

das florestas naturais da região, bem como do balanço hídrico obtido a partir da aplicação do 

método de Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999).  

 

7.2.1. Balanço Hídrico da floresta nativa no trecho paulista da BHPS 

 

Assim como realizado para a análise do balanço hídrico da silvicultura, os valores de 

normais climatológicas para temperatura média e precipitação total (ROLIM et al, 1998; 

SENTELHAS et al, 1999) foram utilizados para alimentar as planilhas do “BHnorm” e 

calcular o balanço hídrico climatológico das florestas naturais. Com isso, tornou-se possível a 

comparação do uso da água por ambas as coberturas e a avaliação do impacto da primeira.  

A adaptação do método de Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999), realizada para 

a área de remanescentes de vegetação nativa de Ombrófila Densa, deu-se a partir do emprego 

de um valor médio de 150 mm de CAD, levantado a partir de outros estudos (FUJIEDA et al, 

1997; KURTZ & ARAUJO, 2000). Os resultados obtidos para o balanço hídrico 

climatológico da floresta nativa podem ser observados na Tabela 7.2.1.1. 

 

 

 

 

                                                           
61

 A comparação de processos produtivos e locais distintos, entretanto, não seria adequada. Por essa razão optou-

se pela comparação apenas dos estudos de van Oel & Hoekstra (2010; 2012) que consideram a região de clima 

subtropical brasileira. Os valores obtidos refletem tanto as tecnológicas empregadas como características locais 

das bacias nas quais estão inseridas. 
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Tabela 7.2.1.1 – Balanço Hídrico da Bacia do rio Paraíba do Sul, com cobertura de 

florestas nativas da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul – Evapotranspiração potencial 

(ETP), Armazenamento de água no solo (ARM), Alterações positivas e negativas no estoque 

de água do solo (ALT), Evapotranspiração Real (ETR), Déficit Hídrico (DEF), Excedente 

Hídrico (EXC). 

Meses ETP (mm) ARM (mm) ALT (mm) ETR (mm) DEF (mm) EXC (mm) 

Jan 118,86 150,00 0,00 118,9 0,0 120,9 

Fev 109,85 150,00 0,00 109,9 0,0 111,1 

Mar 109,65 150,00 0,00 109,7 0,0 71,7 

Abr 79,02 146,71 -3,29 79,0 0,0 0,0 

Mai 58,43 138,77 -7,95 58,0 0,4 0,0 

Jun 45,38 135,40 -3,37 45,1 0,3 0,0 

Jul 45,39 122,57 -12,83 43,3 2,1 0,0 

Ago 57,81 109,04 -13,53 53,8 4,0 0,0 

Set 70,33 102,99 -6,05 67,8 2,5 0,0 

Out 87,99 148,85 45,85 88,0 0,0 0,0 

Nov 98,13 150,00 1,15 98,1 0,0 47,9 

Dez 112,97 150,00 0,00 113,0 0,0 97,3 

Total 993,82 1654 0,00 984,4 9,4 448,9 

Média 82,82 137,9   82,0 0,8 37,4 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do modelo Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999) 

referentes ao período de 1961 – 1990. 

Tanto na Tabela 7.2.1.1 como nos Gráficos 3 e 4, pode-se verificar que ocorre retirada 

da água do solo de forma mais intensa, caracterizando o déficit hídrico (DEF), nos meses de 

julho e agosto. A partir de outubro, ocorre a reposição da água retirada do solo, pois a 

precipitação supera o consumo de água das árvores, permitindo que a água seja armazenada 

no solo, como se observou também para o caso da silvicultura. 

 
Gráfico 3: Balanço Hídrico da cobertura florestal natural da bacia 
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Gráfico 4: Balanço Hídrico da cobertura florestal nativa da bacia por componente (Déficit Hídrico, Excedente 

Hídrico, Retirada de Água do Solo e Reposição de Água no Solo) 

Pode-se perceber, no entanto, que houve um pequeno diferencial observado na 

Evapotranspiração total anual entre as duas coberturas. Enquanto a floresta nativa apresentou 

uma ETR de 984,4 mm.ano
-1

, a monocultura de eucalipto apresentou um valor de 986,6 

mm.ano
-1

. O excedente hídrico (EXC) produzido pela cobertura de silvicultura foi de 446,7 

mm.ano
-1

, enquanto o da cobertura nativa foi de 448,9 mm.ano
-1

. Esta diferença aponta que 

pode existir maior aporte de água pela cobertura vegetal nativa, ainda que o modelo não 

permita a diferenciação entre escoamento superficial e subsuperficial. 

Já o déficit hídrico (DEF) do eucalipto de 7,3 mm.ano
-1

, contra 9,4 da vegetação 

nativa, indica que pode ocorrer maior demanda de água pela segunda nos meses entre julho e 

setembro.  

 

7.2.2. Contabilização da “Pegada Hídrica” da madeira de floresta nativa no 

trecho paulista da BHPS 

 

Antes de iniciar a apresentação dos resultados obtidos e análises, é relevante destacar 

que o termo “Pegada Hídrica” utilizado neste trabalho para se referir à produção de madeira 

da floresta nativa, em hipótese alguma deve ser interpretado com o mesmo significado 

conceitual que o termo apresentado por Hoekstra & Chapagain (2007), apesar de aplicar o 
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mesmo método de quantificação. Isto por que, neste caso, o objeto de análise não se refere a 

um produto ou serviço que será apropriado para uso humano diretamente.  

Em outras palavras, a PH foi um conceito cunhado especificamente para se referir à 

apropriação de água para a produção de bens e serviços econômicos. Neste trabalho, no que 

tange à produção de madeira pela floresta nativa, é referida sempre como “Pegada Hídrica”, 

pois apenas emprega o método de quantificação do uso direto e indireto da água, mas trata-se 

apenas de uma avaliação do uso natural do recurso por parte da vegetação nativa, sem contar 

necessariamente com a possibilidade de corte e uso desta madeira. 

Com base nos dados secundários levantados na literatura, aplicou-se o modelo de 

contabilização da Pegada Hídrica verde, proposto por van Oel & Hoekstra (2010) e adaptado 

para a produção de madeira da floresta nativa
62

. O valor de “ET” (evapotranspiração) 

empregado foi o valor obtido a partir do emprego do “BHnorm” (ROLIM et al, 1998; 

SENTELHAS et al, 1999).  

Em seguida, foi necessária a adoção de um valor de produtividade de madeira média 

para a floresta. Neste sentido, optou-se por utilizar a produção de 236 m³.ha
-1

 (RIBEIRO, 

2007; RIBEIRO et a, 2009), por se tratar de um valor médio de produtividade de floresta 

Ombrófila Densa. Para a estimativa da produtividade, foi necessário adotar também um tempo 

de crescimento da árvore, equivalente ao ciclo de produção do eucalipto até a idade de corte. 

Neste sentido, adotou-se o tempo mínimo estabelecido pela Lei da Mata Atlântica (BRASIL, 

2006) que determina um período de até 10 anos para possibilitar a recuperação da floresta 

nativa durante as práticas de pousio (MAY & TROVATTO, 2008). Com isso, a produtividade 

de madeira, semelhantemente à curva volumétrica utilizada para o caso do eucalipto, foi de 24 

m³.ha
-1

.ano
-1

. 

A densidade básica ponderada (por espécies) encontrada para a floresta nativa foi de 

0,7 t.m
-
³ (RIBEIRO, 2007). Este dado, assim como para o caso do eucalipto, permitiu a 

conversão das unidades finais da PHverde da madeira em m³.m
-
³ (volume de água por volume 

de madeira) para m³.t
-1

 (volume de água por massa de madeira). 

A última variável necessária para a estimativa da PHverde da madeira da floresta nativa 

foi sua umidade. Quanto a este parâmetro, cabe destacar que não foram encontrados dados 

médios ponderados por espécies. Em função da ausência deste dado, optou-se por utilizar o 

valor referenciado por Brito & Barrichelo (1979) de 50% de umidade média em espécies 
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 Adaptação do método está apresentada no tópico de Materiais e Métodos deste trabalho. 
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florestais. Desta forma, o dado empregado na equação foi de 0,5 m³.m
-
³, referente à água 

contida na madeira no “momento do corte”
63

. 

Os dados empregados para a determinação da PHverde da floresta nativa de Mata 

Atlântica da Bacia do Rio Paraíba do Sul podem ser conferidos na Tabela 7.2.2.1. 

Tabela 7.2.2.1 – Dados para a contabilização da PHverde da madeira de floresta nativa 

da BHPS. 

ETR (m³/ha/ano) Produção de madeira (m³/ha/ano) fágua (m³/m³) 

9.844 24 0,5 

Com base nas determinações, adoções de dados e limitações apresentadas, a Tabela 

7.2.2.2 apresenta a PH verde referente à produtividade média da madeira obtida para o 

conjunto de fitofisionomias de Ombrófila Densa Atlântica. 

Tabela 7.2.2.2 – Contabilização da PH da madeira de floresta nativa da BHPS. 

“PHverde,floresta nativa” (m
3
/m

3
) “PHverde, floresta nativa” (m

3
/t/ano) 

“PHverde, floresta nativa”  

(m
3
/hectare/ano) 

418 597 9.856 

Os resultados obtidos em relação à PHverde, somente para o caso da floresta nativa, 

podem ser considerados o valor de PHtotal. Isto, porque não se realiza a aplicação de 

fertilizantes minerais e, portanto, não é considerada pelo método de análise de PH apresentado 

em Hoekstra et al (2011). 

Em relação aos resultados obtidos para a contabilização da PHverde do eucalipto, como 

apresentado, pode-se observar que para cada tonelada de celulose produzida, são necessários 

mais de 700 m³ de água. A relação entre volume de água e volume de madeira produzido 

mostrou que são alocados 215 m³ de água a cada metro cúbico de madeira produzido, ou 392 

m³.t
-1

. 

A PHtotal da celulose, considerado a soma da PHverde e PHcinza, foi de 742 m³.tsa
-1

. 

Considerando apenas a madeira de eucalipto produzida, foi estimado que são necessários 

aproximadamente 400 metros cúbicos de água para cada tonelada produzida, ou ainda, 221 

metros cúbicos de água para cada metro cúbico de madeira produzida. 

Já os valores para a “PHtotal” da hipotética de produção de madeira a partir da floresta 

de Mata Atlântica foi de 418 m³.m
-
³ ou 597 m³.t

-1
. Como já explicitado anteriormente, não se 

pode estimar a produção de celulose a partir deste tipo de madeira. 
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 Ressaltando que se trata apenas de uma situação hipotética na qual foi necessário estimar a umidade no 

momento do corte. Isto não significa necessariamente que esta madeira será destinada a corte. 
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Ao comparar os valores do consumo de água de um hectare por ano (m³.ha
-1

.ano
-1

), ou 

seja, desconsiderando a produtividade de madeira anual
64

, pode-se observar que a Mata 

Atlântica apresentou uma alocação de 9.856 m³ de água para cada hectare/ano, enquanto que a 

produção de eucalipto apresentou uma alocação de 9.912 m³ de água verde e 10.188 m³ de 

água total (verde e cinza) para a mesma área e período de tempo analisados. Neste sentido, 

pode-se apontar que os valores obtidos pelo método de contabilização de PH são sensíveis à 

produtividade anual do bem ou serviço avaliado.  

É evidente que os avanços tecnológicos contribuíram para o maior incremento anual 

de madeira observado para as silviculturas de eucalipto. Isto faz com que a eficiência de uso 

da água para sua produção seja maior (menor consumo de água por unidade produzida), no 

entanto, observa-se que ocorre a alocação de um maior volume total de água pela monocultura 

de eucalipto ao comparar os volumes de água associados às florestas nativas. Neste sentido, 

ao observar somente os valores obtidos com base no volume de água utilizado para cada 

volume ou massa de produto produzido, deixa-se de considerar o impacto total deste 

consumo, que pode ser maior até mesmo em casos de PH mais baixa. 

 

7.3. Balanço hídrico da pastagem no trecho paulista da BHPS 

 

Para possibilitar a análise da demanda por uso de água na bacia foi considerado o uso 

da água verde pelas principais coberturas vegetais e a demanda por água azul divulgada nos 

relatórios de situação da bacia hidrográfica. Para que esta análise se tornasse possível, foi 

necessário ainda a contabilização da evapotranspiração e do consumo de água verde da 

pastagem da bacia, utilizada na atividade de pecuária extensiva que cobre cerca de 57,6% da 

área da bacia (COPPETEC, 2006). 

Como já citado anteriormente, não foram levantados os dados necessários para a 

quantificação da PH desta cobertura por não integrar o escopo de análise aqui proposto. Desta 

forma, serão considerados somente os dados necessários a estimativa do balanço hídrico 

através do emprego do “BHnorm” (ROLIM et al, 1998; SENTELHAS et al, 1999).  

Adotou-se um valor intermediário de 50 mm para CAD de pastos em geral na região 

da bacia. Os resultados obtidos pela aplicação do modelo de Rolim  et al (1998) e Sentelhas  
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 Que é significativamente mais elevada para espécies de crescimento rápido. 
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et al (1999), utilizando os mesmos dados climatológicos aplicado aos demais casos. Os 

resultados obtidos podem ser observados na Tabela 7.3.1. 

Tabela 7.3.1 – Balanço Hídrico da cobertura de pastagem na Bacia do rio Paraíba do 

Sul – Evapotranspiração potencial (ETP), Armazenamento de água no solo (ARM), 

Alterações positivas e negativas no estoque de água do solo (ALT), Evapotranspiração Real 

(ETR), Déficit Hídrico (DEF), Excedente Hídrico (EXC). 

Meses 

ETP 

Thornthwaite 

1948 

P - ETP 

 

 

P-ETP 

mm 

 

ARM 

mm 

 

ALT 

mm 

 

ETR 

mm 

 

DEF 

mm 

 

EXC 

mm 

 

Jan 118,86 120,9 120,9 50,00 0,00 118,9 0,0 120,9 

Fev 109,85 111,1 111,1 50,00 0,00 109,9 0,0 111,1 

Mar 109,65 71,7 71,7 50,00 0,00 109,7 0,0 71,7 

Abr 79,02 -3,3 -3,3 46,78 -3,22 78,9 0,1 0,0 

Mai 58,43 -8,4 -8,4 39,59 -7,20 57,3 1,2 0,0 

Jun 45,38 -3,7 -3,7 36,77 -2,82 44,5 0,9 0,0 

Jul 45,39 -14,9 -14,9 27,28 -9,49 40,0 5,4 0,0 

Ago 57,81 -17,5 -17,5 19,21 -8,07 48,3 9,5 0,0 

Set 70,33 -8,6 -8,6 16,19 -3,02 64,8 5,5 0,0 

Out 87,99 45,9 45,9 50,00 33,81 88,0 0,0 12,0 

Nov 98,13 49,0 49,0 50,00 0,00 98,1 0,0 49,0 

Dez 112,97 97,3 97,3 50,00 0,00 113,0 0,0 97,3 

Total 993,82 439,5 439,5 486 0,00 971,2 22,6 462,1 

Média 82,82  36,6 40,5  80,9 1,9 38,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do modelo Rolim  et al (1998) e Sentelhas  et al (1999) 

referentes ao período de 1961 – 1990. 

A evapotranspiração estimada desta cobertura (ETR) foi de 971,2 mm.ano
-1

, o déficit 

hídrico (DEF) de 22,6 mm.ano
-1

, o excedente hídrico (EXC) foi estimado em 462,1 mm.ano
-1

. 

O extrato do balanço hídrico pode ser observado em gráficos a seguir (Gráfico 5 e Gráfico 6). 

 

Gráfico 5: Balanço Hídrico da cobertura de pastagem da bacia 
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Gráfico 6: Balanço Hídrico da cobertura vegetal de pastagem da bacia por componente (Déficit Hídrico, 

Excedente Hídrico, Retirada de Água do Solo e Reposição de Água no Solo) 

Como também citado por autores que realizaram análises comparativas de 

escoamentos em solos com coberturas de pastagem, florestas e silviculturas (LIMA, 1990; 

BAUMHARDT, 2010; CAVALCANTE, 2011), utilizando diversos métodos, dentre os quais 

o método de balanço de massa que implica em medições locais de precipitação e deflúvio, os 

resultados obtidos apontam maior EXC (ou escoamento sub e superficial) por esta cobertura 

vegetal. 

 

7.4. Análise comparativa das coberturas vegetais de monoculturas de 

eucalipto, floresta nativa e pastagem 

 

Tendo em vista os resultados apresentados anteriormente, discute-se neste tópico, à luz 

de outros estudos já realizados na região, alterações, semelhanças e diferenças entre os usos 

de água pelas diferentes coberturas vegetais.  

Sato et al (2007) e Sato (2008) apontam que na região do médio Vale do Paraíba do 

Sul, as taxas de escoamento entre as três coberturas vegetais analisadas (eucalipto, pastagem e 

floresta nativa) foram semelhantes. Resultados parecidos foram obtidos neste trabalho, com a 

estimativa a partir do balanço hídrico climatológico de Thornthwaite & Mather (1955), ao 

observar a diferença entre os valores obtidos sendo de 446,7 mm.ano
-1

 de EXC produzido 

pela cobertura de silvicultura, 448,9 mm.ano
-1 

para floresta nativa e 462,1 mm.ano
-1 

para a 
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pastagem. Cabe ressaltar, mais uma vez, que o método de balanço hídrico climatológico não 

detalha o excedente hídrico em proporção de escoamento superficial e sub superficial. 

A evapotranspiração é outro parâmetro que apresentou pequena diferença entre as 

coberturas analisadas. No caso da silvicultura de eucalipto, o valor estimado foi de 986,6 

mm.ano
-1

, para a floresta nativa o valor foi de 984,4 mm.ano
-1 

e para a pastagem de 971,2 

mm.ano
-1

. 

Zhang et al (2001) e Lima (2011) apontam que o comportamento de diferentes 

coberturas vegetais em relação a evapotranspiração é semelhante. Neste sentindo, os autores 

defendem que o balanço hídrico é governado mais fortemente por condições climáticas do que 

pela cobertura vegetal. Entretanto, há controvérsias quanto a esta abordagem, uma vez que 

trabalhos como o de Nosetto et al (2005), Tatsch (2006) e Cavalcante (2011) apontam que em 

áreas de vegetação de pampa ou cerrado, por exemplo, a plantação de eucalipto altera a taxa 

de evapotranspiração da microbacia. A partir destes trabalhos, percebe-se que não somente o 

porte das espécies vegetais, mas também o espaçamento influencia este parâmetro.  

Trabalhos realizados por Soares & Almeida (2001) e Almeida & Soares (2003) em 

áreas tropicais de florestas nativas de Mata Atlântica no Espirito Santo apresentaram 

resultados semelhantes aos obtidos nesta pesquisa. 

Cabe apontar que os dados apresentados acima possibilitaram a quantificação da água 

verde utilizada pelas principais coberturas vegetais da área da bacia que cobrem 80,3% do 

total da área da bacia (COPPETEC, 2007). A seguir, estes dados são apresentados, de acordo 

com a classificação de tipos de água definida pelo método de PH. 

 

7.5. Comparação dos usos e requerimentos hídricos das coberturas vegetais 

 

Com a aplicação do balanço hídrico climatológico de Thornthwaite & Mather (1955), 

os resultados obtidos indicam que a evapotranspiração das coberturas de floresta nativa e 

eucalipto apresentam semelhanças. Os valores obtidos neste trabalho para a evapotranspiração 

do eucalipto (986,6 mm.ano
-1

) encontram-se dentro da faixa de valores entre 569 e 1.952 

mm.ano
-1 

encontrados na literatura (LIMA et al, 1990; CÂMARA, 1999; SOARES & 

ALMEIDA, 2001; RANZINI & LIMA, 2002; BARRETO, 2006; CARDOSO et al, 2006; 

TATSCH, 2006; ALMEIDA & SOARES, 2007; STAPE et al, 2010). 
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A floresta nativa de Mata Atlântica, por sua vez, apresentou uma evapotranspiração 

média anual de 984,4 mm, sendo o intervalo encontrado em outros trabalhos entre 553 e 1.350 

(ARCOVA; 1996; FUJIEDA et al, 1997; KURTZ & ARAUJO, 2000; ANIDO et al, 2002; 

ALMEIDA & SOARES, 2003; CICCO, 2004; CICCO et al, 2007; DONATO et al, 2008). 

Os menores valores observados para evapotranspiração foram obtidos a partir do 

método de balanço hídrico por balanço de massa no qual são realizadas medições locais de 

precipitação e escoamento (deflúvio). A disparidade entre os valores encontrados neste 

trabalho, bem como em relação àqueles observados na literatura que utilizam o método de 

balanço de massa, mostram que o balanço hídrico florestal apresenta grande incerteza. Pois, 

dependendo do método empregado, os valores obtidos podem ser muito diversos. Porém, 

destaca-se que não foi foco deste trabalho determinar o melhor método de avaliação do 

balanço hídrico florestal, no entanto serão levantadas ao final da discussão os limites do 

método empregado. 

Em relação aos resultados obtidos para a contabilização da PH da celulose, esta 

apresentou que para cada tonelada produzida, são necessários mais de 740 m³ de água (verde 

e cinza). Já a relação entre volume de água e volume de madeira produzido mostrou que são 

consumidos 221 m³ de água a cada metro cúbico de madeira produzido, sendo 215 m³ 

referentes à água verde e 6 m³ à água cinza. Já o valor para a “PH” hipotética de produção de 

madeira a partir da floresta de Mata Atlântica foi de 418 m³.m
-
³ (metro cúbico de madeira 

produzida).  

Ao comparar os valores da “PH” para apenas um hectare por ano, ou seja, 

desconsiderando a produtividade de madeira anual (m³.ha
-1

.ano
-1

), pode-se observar que a 

Mata Atlântica apresentou uma alocação de 9.856 m³ de água para cada hectare/ano, enquanto 

que a produção de eucalipto apresentou uma alocação de 9.912 m³ de água verde e 10.188 

m³.ha
-1

.ano
-1

, considerando todos os tipos de água utilizados, para a mesma área e período de 

tempo. Os valores obtidos a partir da quantificação da PH total e alocação de água por hectare 

por ano para as duas coberturas arbóreas (eucalipto e nativas) são mostradas na Tabela 7.5.1. 

Tabela 7.5.1 – Comparação entre os valores de PH da produção de madeira obtidos 

para as coberturas vegetais de floresta nativa e silvicultura de eucalipto. 

Cobertura 
PHtotal, madeira 

(m
3
/m

3
) 

PHtotal, madeira 

(m
3
/t/ano) 

Alocação de água verde 

(m
3
/hectare/ano) 

Alocação total de 

água(m
3
/hectare/ano) 

Mata Atlântica 418 597 9.856 9.856 

Eucalipto 221 402 9.912 10.188 

Diferença 197 195 -56 -332 
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Pode-se apontar que os valores obtidos pelo método de contabilização de PH são 

sensíveis à variação da produtividade anual do bem ou serviço avaliado. Cabe ressaltar que 

avanços tecnológicos contribuíram para o maior incremento anual de madeira observado para 

as monoculturas de eucalipto, o que não ocorre com a floresta nativa, logo seu incremento é 

consideravelmente menor. Observa-se, contudo, que no caso do eucalipto ocorre alocação de 

um maior volume de água ao comparar os volumes de água, por área, por ano (m³.ha
-1

.ano
-1

), 

utilizados pelas duas coberturas vegetais arbóreas (floresta nativa e silvicultura). 

Em relação à variável “produtividade de madeira”, cabe relembrar o estudo realizado 

por Cavalcante (2011) evidenciando a maior perda de água em espaçamentos menores entre 

os indivíduos da silvicultura. O menor espaçamento entre indivíduos de eucaliptos cultivados 

poderia implicar em maior produtividade de madeira, tendo em vista a maior quantidade de 

árvores em uma área, no entanto, seria perdido do sistema maior volume de água, 

principalmente, via evapotranspiração. 

 

7.6. Uso da água verde e disponibilidade de água azul no trecho paulista da 

BHPS 

 

A partir das estimativas dos balanços hídricos das três coberturas vegetais, que juntas 

representam 80,3% do uso do solo do trecho paulista da bacia, foi possível estabelecer a 

comparação e análise entre as demandas e disponibilidade de água verde e azul. A seguir, na 

Tabela 7.6.1, são apresentados os usos da água verde pelas principais coberturas vegetais da 

bacia hidrográfica. Estes usos representam a demanda por água verde que é disponibilizada 

naturalmente na bacia hidrográfica através do regime de chuvas. Cabe destacar que nesta 

contabilização, são quantificadas apenas as perdas de água do sistema através do processo de 

evapotranspiração, o que diferencia estes resultados daqueles obtidos pelo método utilizado 

para o cálculo da PHverde, que considera também a água verde contida na madeira no momento 

do corte. 
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Tabela 7.6.1 – Demanda de água verde por diferentes coberturas vegetais na Bacia do 

rio Paraíba do Sul 

Objeto de 

análise 

ETR
a 

(mm/ano) 
Porcentagem de cobertura 

Água verde requerida 

pela cobertura total 

(m³/ano) 

Água Verde anual 

requerida* 

(m³/ha/ano) 

Mata Atlântica 984
 

0,156
b 

2.134.572.960 9.844 

Silvicultura de 

Eucalipto 
987 0,071

c 
973.675.540 9.866 

Pastagem 
e 

971 0,576
b 

7.775.815.680 9.712 

* Este valor se difere daquele calculado para a PHverde, pois não considera a água verde contida na madeira, e sim 

apenas a água verde da evapotranspiração vegetal. 

Fonte: 
a 

 Todos os valores de ETR foram obtidos a partir da aplicação do “BHnorm” (Rolim  et al (1998) e 

Sentelhas  et al (1999) com adaptação de CAD que emprega o Método de Thornthwaite & Mather (1955); 
b 

COPPETEC (2006); 
c
 ARGUELLO et al (2010) 

Apresentada a demanda por água verde agregada para valores anuais, cabe analisar 

também a disponibilidade hídrica verde da bacia. Como é possível observar na tabela 7.6.2, 

com base nos dados de precipitação média anual de uma série de normais climatológicas 

utilizado pelo modelo de estimativa do balanço hídrico climatológico de Rolim  et al (1998) e 

Sentelhas  et al (1999), pôde-se estimar a disponibilidade da água verde total anual (m³.ano
-1

) 

e por área (m³.ha
-1

.ano
-1

). 

Tabela 7.6.2 – Disponibilidade de água verde na Bacia do rio Paraíba do Sul 

Disponibilidade de água verde da bacia 

Precipitação total 

(mm/ano) 
Área da Bacia (km²) 

Água verde total disponível 

(milhões m
3
/ano) 

Água Verde disponível 

(m³/ha/ano) 

1.433 13.900 19.922 14.333 

Fonte: COPPETEC (2006)
;
 DAEE; INMET

 

Com base nos conceitos apresentados por Tucci e Clarke (1997) e Tucci (2002), 

revisados anteriormente neste trabalho, podem-se apontar as relações entre a água verde e 

água azul, com base nos processos de fluxo vertical (precipitação e evapotranspiração da água 

verde) e dos fluxos longitudinais (escoamento superficial e subterrâneo da água azul), cabe 

apontar ainda, a quantificação da demanda por uso da água azul da bacia.  

Na Tabela 7.6.3 é apresentada a demanda por água azul na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, apenas em seu trecho paulista, pelas atividades industriais, uso doméstico e 

agropecuário (VALLENGE, 2011). 
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Tabela 7.6.3 – Demanda de água azul por diferentes atividades antrópicas na Bacia do 

rio Paraíba do Sul em seu trecho paulista 

Estimativa das Demandas da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o ano de 2010 – Apenas trecho Paulista 

Usos 
Demanda estimada da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul (m³/s) 

Demanda estimada da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul (m³/ano) 

Uso doméstico 7,1
1 

223.905.600 

Uso Agropecuário 8,2
1
 259.225.920 

Uso Industrial 0,68
1
 21.444.480 

Total (usos) 16 504.576.000 

Evaporação - 218.732.400
2
 

Total (usos e perdas) - 723.308.400 
Fonte: 

1 
Vallenge (2011); 

2 
Evaporação média total (INMET, sd) extrapolada para todo o trecho paulista da bacia 

com base no método utilizado por Diniz et al (2011) 

Com base na análise dos dados anuais, para o período considerado, foi possível 

observar que na área de estudo, a disponibilidade de água verde total da bacia atende às 

demandas relativas das principais coberturas vegetais da bacia (floresta nativa, monocultura 

de eucalipto e pastagem), com base nas áreas de cobertura vegetal publicados em COPPETEC 

(2006).  

Ao analisar a relação entre água verde e água azul, os dados indicam que a atividade 

de silvicultura aparentemente não impacta diretamente a disponibilidade da água azul para os 

demais tipos de uso da água na bacia, pois existe maior produção de água azul do que é 

consumido, como pode ser observado na Tabela 7.6.4. 

Tabela 7.6.4 – Disponibilidade de água verde e água azul na bacia e as demandas para 

cada tipo de água 

Parâmetro analisado milhões m³/ano 

Disponibilidade de água verde total na bacia 19.922 

Água verde total requerida – cobertura florestal nativa, 

silvicultura e pastagem 
10.904 

Disponibilidade de água azul no trecho paulista (superficial e 

subterrânea) 
9.018 

Demanda de água azul no trecho paulista* 723 

* Considera demanda por água pelos setores industrial, agropecuário, consumo doméstico e perdas por 

evaporação no trecho paulista da bacia 

Ainda que a análise dos dados agregados anualmente não evidenciem possíveis 

impactos do consumo de água realizado pela atividade de silvicultura de eucalipto na bacia 

sobre os serviços ecossistêmicos e os demais usos dos recursos hídricos em relação à água 

verde e azul, não se pode deixar de considerar a existência da geração da pegada hídrica cinza 

da atividade desta produção.  
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Quanto a este aspecto, pode-se destacar o uso indireto de 6 m³ de água para cada m³ de 

madeira produzido, ou ainda, 11 m³ de água para cada tonelada de madeira produzida. 

Considerando a produção anual de celulose da bacia, o uso anual deste tipo de água é de 

aproximadamente 32 milhões m³.ano
-1

, o que representa um volume considerável, tendo em 

vista a disponibilidade hídrica apresentada na Tabela 7.6.4. 

Com base no esquema ilustrativo do balanço hídrico desenvolvido por Salmoral et al 

(2011), elaborou-se a Figura 16, que esquematiza o balanço hídrico do trecho paulista da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

 
Figura 18 – Usos proporcionais da água verde e azul no trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul (Baseado em Salmoral et al, 2011) – AV (Agua Verde); AA (Agua Azul). 

No esquema acima a proporcionalidade apresentada para os usos da água verde está 

diretamente relacionada com a proporção da área do trecho estudado da bacia. Sendo assim, 

observa-se o maior consumo de água verde pela cobertura de pastagem, seguida pela 

cobertura de floresta nativa e por último a silvicultura de eucalipto. 

O total de água azul consumido representa 4% de toda a água precipitada na bacia. Do 

total de água verde disponibilizada, cerca de 55% é consumido pela cobertura vegetal, 3% é 

consumido para atendimento dos diversos usos (doméstico, industrial e agropecuário), 1% é 

perdido para a atmosfera devido ao processo de evaporação da água de superfície e 42% é o 

restante que mantém o corpo hídrico e segue para os demais estados abrangidos pela bacia. 

Em relação ao total da disponibilidade de água azul, cerca de 6% é utilizada pelos demais 

usuários do recurso na bacia e 2% é evaporada. 
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Para uma análise mais detalhada em relação ao uso da água ao longo do ano, optou-se 

também por realizar o mesmo processo para dados agregados mensalmente. Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 7.6.5. 

Tabela 7.6.5 – Disponibilidade e demanda mensais de água verde da bacia  

Meses 

Disponibilidade 

hídrica verde 

(m³/ha) 

Demandas de água verde na bacia 

Eucalipto (m³/ha) Mata Atlântica (m³/ha) Pastagem (m³/ha) 

Jan 2.398,1 1.188,6 1.188,6 1.188,6 

Fev 2.209,2 1.098,5 1.098,5 1.098,5 

Mar 1.813,8 1.096,5 1.096,5 1.096,5 

Abr 756,9 789,9 789,8 789,1 

Mai 500,8 581,2 580,2 572,7 

Jun 416,9 451,4 450,6 445,1 

Jul 304,6 437,8 432,9 399,5 

Ago 402,7 547,0 537,9 483,4 

Set 617,7 683,7 678,2 647,9 

Out 1.338,5 879,9 879,9 879,9 

Nov 1.471,5 981,3 981,3 981,3 

Dez 2.102,3 1.129,7 1.129,7 1.129,7 

Total 

Anual 
14.333,1 9.865,6 9.844,3 9.712,4 

Média 

mensal 
1.194,4 822,1 820,4 809,4 

Na Tabela 7.6.6, na qual a disponibilidade hídrica verde foi subtraída da demanda por 

água verde pelas coberturas vegetais analisadas, pode se notar que os dados mensais 

apresentam situações em que a disponibilidade de água da chuva não atende completamente 

as demandas pelas coberturas vegetais.  

Tabela 7.6.6 – Disponibilidades de água verde e azul da bacia e água azul restante 

após usos por outros usuários. 

Meses 

Disponibilidade hídrica verde 

total da bacia 

Disponibilidade hídrica 

azul total da bacia 

Disponibilidade descontada 

dos usos e perdas* da bacia 

milhões de m³/ano milhões m³/ano milhões m³/ano 

Jan 3.333 2.006 1.946 

Fev 3.070 1.844 1.784 

Mar 2.521 1.297 1.237 

Abr 1.052 171 110 

Mai 696 54 - 5 

Jun 579 80 20 

Jul 423 -33 - 93 

Ago 559 2 - 58 

Set 858 125 65 

Out 1.860 878 818 

Nov 2.045 950 889 

Dez 2.922 1.661 1.601 

Total Anual 19.922 9.038 8.315 

Média mensal 1.660 753 692 

* Considerou-se a evaporação média da região (INMET, sd) extrapolada para toda superfície de água 

da bacia (COPPETEC, 2007). 
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O que se nota ao observar os dados agregados por mês é que as disponibilidades 

hídricas, que parecem altas e suficientes para atender a todas as demandas quando se 

considera somente o volume de água anual, apresentam situações críticas em meses menos 

chuvosos do ano. Após considerar o consumo oficial da bacia (VALLENGE, 2011) e das 

perdas por evaporação da água superficial (lagos, rios, etc), os meses de maio, julho e agosto 

apresentam uma situação de criticidade quantitativa da disponibilidade hídrica nesta região. 

Consequentemente, a criticidade da disponibilidade hídrica neste trecho acaba por afetar as 

demais regiões que a bacia contempla. No Gráfico 7 podem ser observadas a disponibilidade 

hídrica verde total, demanda hídrica verde das coberturas vegetais e disponibilidade após os 

usos (vegetação e usuários da bacia).  

 

Gráfico 7 – Balanço Hídrico Geral mensal por tipos de água 

No gráfico 7 é possível observar que nos meses de menor disponibilidade hídrica a 

cobertura vegetal demanda volume de água próximo ao disponível. Este quadro de criticidade, 

como já comentado, é agravado se considerados os volumes demandados pelos demais 

usuários da bacia. Esta criticidade quantitativa também pode agravar a qualidade da água da 

bacia. 

Cabe destacar que apesar de existirem dados quanto às outorgas de captação de água e 

emissão de efluente, que são necessários para a quantificação da disponibilidade de água 

cinza deste trecho da bacia e do impacto do consumo deste tipo de água pela atividade de 

silvicultura, estes não foram utilizados por não apresentarem o mesmo nível de detalhamento 

que permitisse uma análise consistente de PHcinza e “sustentabilidade” do uso deste tipo de 

água considerando o contexto local. 
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A avaliação da água cinza seria importante para evidenciar também o impacto da 

poluição gerada pela atividade aqui analisada, a silvicultura de eucalipto, sobre a 

disponibilidade de água para a diluição dos poluentes. Tendo em vista que o relatório de 

Conjuntura Nacional dos recursos hídricos (ANA, 2012) aponta trechos de criticidade quali e 

quantitativa na região onde o trecho paulista da Bacia do rio Paraíba do Sul está inserido, 

torna-se relevante que a água cinza seja um indicador avaliado e para isso é necessário 

controle, coleta e transparência de dados quanto às outorgas de uso e emissão de efluentes. 

Não obstante, o impacto sobre o consumo de água cinza quando comparado à floresta 

nativa (que não possui PH cinza) indica que existe a demanda deste tipo de água e, portanto, o 

impacto sobre a qualidade da água produzida na bacia, enquanto a floresta nativa produziria o 

serviço ecossistêmico de manutenção da qualidade da água, como já discutido anteriormente. 

7.7. Limitações dos métodos empregados e da análise 

 

De acordo com a revisão apresentada neste trabalho acerca dos estudos que tentaram 

estabelecer áreas mínimas para a garantia do fornecimento de alguns SEs, pode-se perceber 

um alto teor de incerteza. Muitos trabalhos definem porcentagens distintas para garantir um 

mesmo serviço, tomando como base biomas diversos e empregando métodos de análise 

diferentes. Com isso, cabe ressaltar que este trabalho não focou em apontar uma área mínima 

a ser preservada em uma bacia hidrográfica por considerar o risco que uma indicação desta 

poderia ter em determinados biomas cujas proporções indicadas, se adotadas com rigor, 

podem vir a implicar na perda irreversível de diversos SEs. 

Neste mesmo sentido, retomando a investigação realizada por Mingoti (2009), que 

analisa áreas de cerrado e mata atlântica, com coberturas vegetais de pasto, agricultura e 

eucalipto e apontam, segundo o antigo Código Florestal (Lei Federal n° 4.771, de 15 de 

setembro de 1965) em vigor no período de realização da pesquisa, que as determinações para 

APP e RL não eram suficientes para garantir o serviço ecossistêmico de retenção de 

sedimentos, associado aos processos erosivos. Este estudo indica ainda que o tamanho das 

APPs, em grande parte das microbacias estudadas, deveria ser duas vezes maior e associados 

às RLs para garantir a manutenção deste único serviço. 

Este trabalho foi citado novamente para evidenciar o risco da limitação associado à 

definição de áreas mínimas a serem preservadas. Neste sentido, o que se propõe neste trabalho 

é a consideração da superação das porcentagens determinadas legalmente (de acordo com o 
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antigo e atual Código Florestal, alterado em 2012), uma vez que muitos SEs deixariam de ser 

perdidos de forma irreversível.  

Quanto ao método de balanço hídrico climatológico empregado, cabe destacar que sua 

aplicação baseou-se apenas em dados climatológicos (temperatura e precipitação) e da 

alteração da variável “capacidade de água disponível no solo” (CAD), de acordo com as 

diferentes coberturas vegetais que se deseja analisar. Desta forma, a aplicação deste modelo 

de balanço hídrico estima as condições locais do solo, a partir os dados de entrada que foram 

adaptados à cobertura vegetal analisada. Modelos que realizam medições locais podem refletir 

as condições mais precisas de comportamento da cobertura vegetal na região estudada. 

Outra limitação da aplicação do Balanço Hídrico Climatológico está relacionada à 

definição de excedente hídrico, podendo este ser referente a escoamento superficial e 

subterrâneo, bem como percolação até recarga de aquífero, sem distinção. Se medidos 

localmente os volumes de escoamento superficial e subterrâneo associados às coberturas 

vegetais analisadas, seria possível realizar também a valoração do serviço de provisão de 

água. Para esta valoração, poderiam ser adotados os volumes de escoamento subsuperficial, 

responsáveis pela manutenção do corpo hídrico inclusive nos períodos secos, e os valores de 

consumo da água definidos para cobrança pelo uso da água na bacia (CEIVAP, 2006).  

Quanto ao método de PH empregado, assim como apontado por Mekonnen & 

Hoekstra (2011), ocorreu a necessidade de generalizações e simplificações de dados para a 

região estudada. Estas generalizações e simplificações acabam por homogeneizar o resultado 

que pode apresentar diferenças se forem estudados mais especificamente. Como exemplo, 

temos alguns municípios dentro desta região que apresentam maior precipitação que os 

demais, como o município de Monteiro Lobato. 

Para este caso específico, o modelo de balanço hídrico aplicado indicou menor valor 

de evapotranspiração, maior escoamento superficial e ausência de período de déficit hídrico. 

No entanto, a média da região considerou os municípios que possuem também menores 

precipitações médias anuais e os resultados obtidos foram aqueles apresentados e discutidos 

anteriormente. 

Outra questão relevante, trazida a partir da aplicação e comparação do método de PH a 

outras análises, foi a forte relação entre a variável de produtividade a menores valores de PH. 

Esta relação volta a ser destacada para trazer à discussão a necessidade de considerar a escala 

de produção do objeto de análise. Neste sentido, a PH de produtos não deve ser utilizada 

somente para a definição de volumes de água por unidade ou massa de produto, mas sim 
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considerando o consumo total de água levando em conta o total produzido. Com isso, pode-se 

evitar o equívoco de considerar que a redução de um valor de PH implica em menor consumo 

de água, dentro de um processo em constante crescimento de produção. 

Foram necessárias diversas generalizações também em relação às características das 

coberturas vegetais arbóreas e para a madeira produzida por ambas. No caso da Mata 

Atlântica, por se tratar de um tipo de vegetação com maior biodiversidade vegetal, quando 

comparado ao cultivo de eucaliptos (ainda que considerando a possível existência de sub 

bosques), o impacto da generalização deste tipo de dado é ainda maior. 

A PH foi criada para contemplar aspectos relacionados à geração de impactos 

socioambientais. Não se trata, portanto, de utilizá-la de forma descuidada com o objetivo de 

avaliar melhores locais, com maior disponibilidade hídrica, semelhanças com características 

da vegetação nativa e condições climáticas, pedológicas, etc, favoráveis. Deve-se também 

considerar de forma complementar as questões relacionadas às demais dimensões ambientais 

para reduzir e evitar a geração de injustiças ambientais
65

. 

Assim, ressalta-se a importância da consideração de outros aspectos que possam gerar 

impactos ambientais (sociais, físicos e biológicos) à análise de PH. Cabe apontar que pouco 

foi trabalhado neste sentido até o momento pelo que se pode levantar da bibliografia 

publicada sobre as diversas formas de utilização da PH. Como sugestão de futuros trabalhos 

destaca-se, portanto, a necessidade de pesquisas que visem ampliar a análise de PH de forma a 

transpor as medidas de melhoria da eficiência do uso da água, para fins de gestão dos recursos 

hídricos de forma a não gerar ou intensificar impactos socioambientais. 

 

7.7.1. Serviços Ecossistêmicos impactados pelas coberturas vegetais não naturais 

relacionados aos recursos hídricos 

 

A água da bacia, apesar de aparentemente abundante, apresenta momentos de escassez 

quali e quantitativa, devido aos diversos usos. As coberturas vegetais, neste trabalho, são 

consideradas “usuários” do recurso hídrico da bacia e com os resultados até então 

apresentados, o que se pode argumentar é que a preservação de áreas de vegetação natural, 

apesar de consumir a água de forma semelhante, produz os serviços ecossistêmicos que 

garantirão a melhor qualidade da água produzida pela bacia (REIS, 2004; MINGOTI, 2009). 
                                                           
65
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A organização dos serviços ecossistêmicos impactados pela atividade de silvicultura 

(ou pastagem) relacionados aos recursos hídricos da bacia se deu a partir dos dados 

secundários levantados nos estudos realizados na região e dos resultados produzidos a partir 

da análise deste trabalho. A proposta foi organizar as alterações provocadas na qualidade dos 

SEs prestados pela floresta nativa pela sua ausência ou substituição por outras coberturas. 

Posto isto, inicialmente se aponta que as perdas de solo e nutrientes podem ocasionar 

a degradação da qualidade da água em função da ocorrência de lixiviação e carreamento de 

sedimentos, bem como pelos processos erosivos como visto em diversos estudos revisados 

por este trabalho (LIMA, 1993; LIMA et al, 1996; SOARES & ALMEIDA, 2001; MORRIS 

et al, 2004; VITAL, 2007; VIANA et al, 2009). 

Estes autores ressaltam que a consideração dos impactos relacionados aos processos 

erosivos e de lixiviação devem ser analisados com base no histórico local de uso e ocupação 

do solo e as condições prévias de conservação do solo. No caso da Bacia do rio Paraíba do 

Sul, onde o avanço da monocultura eucalipto, em grande parte, ocorre em substituição de 

áreas pastagens, a silvicultura pode recuperar algumas características hidrológicas de uma 

bacia, tais como a redução de processos erosivos e redução de lixiviação de nutrientes (LIMA, 

1993; LIMA et al, 1996). Contudo, isto ocorreria no caso da implantação de uma plantação de 

eucalipto sem a finalidade de exploração industrial, que possui alta rotatividade e curtos 

intervalos de corte. 

Lima (1993), como apontado anteriormente, destaca que o papel das silviculturas 

para a função de “proteção” do solo contra processos erosivos e de lixiviação, visando à 

redução da poluição dos corpos hídricos, ocorre em silviculturas de eucalipto com maior 

tempo de permanência e não em ciclos de rápido crescimento e corte, como ocorre, por 

exemplo, para a produção industrial da celulose. Ainda assim, alguns estudos como aquele 

realizado por Reis (2004), ressaltam que a cobertura vegetal nativa geralmente produz água de 

melhor qualidade. Isto por que a água escoada sub e superficialmente carreia menor 

quantidade de sedimentos e nutrientes.  

O estudo realizado por Mingoti (2009) ressaltou a importância das APPs e RLs na 

redução dos processos erosivos do solo e da qualidade da água produzida em microbacias que 

apresentavam culturas diversas, dentre as quais também se considerou silviculturas de 

eucalipto.  

Neste sentido, ao organizar a literatura citada anteriormente, verifica-se que existe um 

importante papel da floresta nativa no fornecimento de serviços ecossistêmicos associados à 
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conservação de propriedades do solo, de forma a evitar e reduzir os processos erosivos e de 

lixiviação de nutrientes e a consequente poluição dos corpos hídricos.  

Porém a cobertura de silvicultura, quando comparadas às áreas desmatadas, 

descampadas ou com cobertura de pastagem, podem fornecer serviços ambientais de 

manutenção das características do solo e redução dos impactos sobre os recursos hídricos 

relacionados à lixiviação e carreamento de sedimentos
66

. 

Quanto ao serviço ecossistêmico associado à produção de água da bacia, diversos 

autores (LIMA, 1993; SOARES & ALMEIDA, 2001; ALMEIDA & SOARES, 2003; 

VITAL, 2007; VIANA et al, 2009) apontaram que em locais nos quais ocorra maior 

precipitação pluviométrica e atendem à demanda hídrica da plantação arbórea não ocorre o 

consumo da água do solo e parte desta é escoada sub e superficialmente. Sato et al (2007) e 

Sato (2008) ressaltam ainda que na região da Bacia do rio Paraíba do Sul as taxas de 

escoamento e relação entre escoamento e precipitação de diferentes coberturas vegetais 

(eucalipto, floresta nativa e pastagem) são semelhantes entre si. 

Neste sentido, estudos conduzidos em áreas de alta precipitação pluviométrica, como o 

de Soares & Almeida (2001) e Almeida & Soares (2003), apontaram que tanto a silvicultura, 

como a floresta nativa apresentaram comportamento semelhante em relação ao consumo de 

água, inclusive consumindo água do solo nos períodos de menor precipitação. No entanto, 

outros estudos conduzidos em locais de menor precipitação pluviométricas, como no sul do 

país ou regiões de clima árido ou semiárido apontam que pode ocorrer a redução da produção 

de água de uma bacia hidrográfica em função, principalmente, das alterações dos processos de 

escoamento superficial, armazenamento de água no solo e evapotranspiração (CALDER, 

1986; MORRIS et al, 2004; LIMA, 1993; OLIVEIRA et al, 2002; NOSETTO et al, 2005; 

TATSCH, 2006; BAUMHARDT, 2010; CAVALCANTE, 2011). 

Cabe destacar também que as características naturais locais (climáticas, pedológicas, 

edáficas, hidrológicas e fitogeográficas
67

) nas quais a plantação de eucalipto estiver inserida 

influenciam na vulnerabilidade aos impactos em relação à disponibilidade quantitativa da 

água, como demonstrado ao longo da discussão acerca dos impactos da monocultura de 

eucalipto.  

Contudo, ainda que exista compatibilidade entre disponibilidade hídrica verde e 

demanda de água pela cobertura vegetal estabelecida, é necessário também considerar 
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 Este serviço ocorre quando as plantações possuem idade mais elevada (acima de 7 anos), sendo menor quando 

ocorre práticas de ciclos rápidos de corte para fins industriais, como apontadas por Lima (1993). 
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 Características que permitem o estabelecimento dos domínios morfoclimáticos de Ab’Saber (1977; 2003). 
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impactos sobre outros processos hidrológicos, tais como as propriedades do solo de infiltração 

e percolação (que podem ser influenciados por compactação superficial ou profunda), além do 

consumo de água no solo. Isto por que, teoricamente, maior consumo de água do solo em 

períodos de maior disponibilidade hídrica, junto a uma propriedade do solo não compactada, 

proporcionam condições de maior infiltração, com isso aumenta o escoamento sub superficial, 

recarga de aquíferos e redução do escoamento superficial (responsável por processos erosivos 

e de lixiviação).  

Tendo visto como a plantação de eucalipto afeta as funções ecossistêmicas, por 

alterarem as estruturas ecossistêmicas e os processos e, consequentemente, gerar impactos 

sobre o fornecimento de serviços ecossistêmicos, nas Tabelas 7.7.1.1 e 7.7.1.2 estão 

apresentados os serviços ecossistêmicos citados na literatura revisada e organizados de acordo 

com a classificação proposta por De Groot et al (2002). Para permitir melhor entendimento do 

processo, também se realizou uma organização quanto aos serviços e funções associados a 

cada tipo de água envolvida no processo da fase de silvicultura da produção de celulose. 

Tabela 7.7.1.1 – Serviços ecossistêmicos associados à alteração do balanço hídrico 

devido à mudança da cobertura vegetal provocada pelo cultivo do eucalipto (água verde) para 

a produção de celulose. 

Processos e estruturas 

ecológicos 

Tipo de 

Função 
Funções Ecossistêmicas Serviços e Bens Ecossistêmicos 

Disponibilidade de água, ciclo 

hidrológico 
Regulação Suprimento de água 

Provisão de água para ecossistema e 

consumo humano / Manutenção do 

fluxo hidrológico 

Tabela 7.7.1.2 – Serviços ecossistêmicos associados à poluição gerada (água cinza) na 

fase de silvicultura, devido aplicação de nutrientes minerais e pesticidas e decorrente 

lixiviação. 

Processos e estruturas 

ecológicos 

Tipo de 

Função 
Funções Ecossistêmicas Serviços e Bens Ecossistêmicos 

Ciclo hidrológico 

Regulação 

Suprimento de água 
Integridade dos corpos d’água / água 

para biota e populações/  

Ciclos biogeoquímicos Regulação de Nutrientes 
Manutenção da qualidade da água 

para a biota, pesca, etc 

Estabilização do solo através 

da fixação pela vegetação 
Retenção de solo 

Retenção de sedimentos e nutrientes / 

Manutenção da qualidade da água / 

Estabilização de solos / Proteção 

contra assoreamento de corpos 

hídricos / Prevenção contra processos 

erosivos 
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7.7.2. Valoração do Serviço Ecossistêmico e Ambiental de retenção de lixiviação 

de nutrientes do solo no trecho paulista da BHPS 

Dos serviços listados acima, foi realizada uma avaliação econômica, apenas a título de 

comparação, entre os ganhos e custos envolvidos no uso do serviço ecossistêmico de retenção 

de lixiviação de nutrientes do solo. A estimativa do valor deste serviço foi realizada a partir de 

outros estudos que empregaram o método de custo de reposição através do emprego do 

método de transferência simples de unidade de valor, apresentados anteriormente. A seguir, 

na Tabela 7.7.2.1, são apresentados os valores econômicos deste serviço fornecido pelas 

coberturas vegetais levantados da literatura e que são adotados neste trabalho. 

Tabela 7.7.2.1 – Valoração econômica do serviço ecossistêmico e ambiental de 

retenção de nutrientes do solo associado às coberturas vegetais da bacia 

Valoração do serviço de disponibilidade de nutrientes do solo 

Cobertura vegetal Valor (R$/ha) Método / base para cálculo Fonte e referências 

Eucalipto 55,52 Custo de reposição 
Sarcinelli, (2008); Sarcinelli et al 

(2009) 

Mata Atlântica 5,03 Custo de reposição 
Vegetação secundária – Mata 

Atlântica (Andrade, 2010) 

Pastagem 21,49 
Média dos valores de custos 

de reposição 

(Sarcinelli, 2008; Sarcinelli et al 

2009; Andrade, 2010) 

Os estudos acima selecionados empregam o mesmo método de valoração econômica 

por custo de reposição dos nutrientes perdidos por processos erosivos hídricos (erosão 

provocada pelo escoamento superficial). Ambos foram realizados no Estado de São Paulo em 

áreas naturalmente cobertas por vegetação de Mata Atlântica.  

Importante ressaltar que este método empregado para a valoração estima somente uma 

fração do valo total de um único serviço (retenção de nutrientes do solo) e utiliza método que 

também subestima o valor real associado à qualidade da água afetada.  

Com base nos valores econômicos por hectare apresentados na Tabela 8.7.2.1, o custo 

total associado à cobertura de floresta nativa foi de R$ 1.090.705,20, já para a cobertura de 

eucalipto foi de R$ 5.479.268,80. Tendo em vista a extensa ocupação pela cobertura de 

pastagens, esta implicou em um custo de R$ 17.201.750,40, contudo, caso a cobertura de 

eucalipto hipoteticamente venha a substituir completamente a cobertura de pastagem, este 

custo seria de R$ 49.930.801,60.  

Os valores obtidos indicam maior custo por hectare incorrido em solos com cobertura 

de silvicultura. Estudos realizados nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito 
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Santo, empregando métodos de quantificação da erosão de solo, indicam maiores perdas de 

solo e nutrientes por processos erosivos em solos cobertos por eucalipto em ciclos de 

produção industrial (SARCINELLI, 2008; SARCINELLI et al, 2009; ANDRADE, 2010; 

VENTURIN, 2011; OLIVEIRA, 2011). 

A partir destes dados foi possível observar que os maiores custos de reposição estão 

associados às praticas de silvicultura, enquanto a cobertura florestal nativa apresenta menores 

perdas por processos de lixiviação, e assim, consequentemente, menor custo hipotético de 

reposição destes. 

Estes dados reforçam o que foi indicado por Lima (1993) que a prática de plantações 

arbóreas de rápido crescimento, em regimes de rotação para abastecimento industrial, ao 

contrário das silviculturas de eucalipto de maior idade, pode conduzir à degradação da 

qualidade da água. Isto ocorre em função das práticas silvícolas que propiciam a exposição e 

degradação do solo (devido ao corte, uso de maquinários, etc), a lixiviação de nutrientes e 

agroquímicos e contaminação dos corpos hídricos. 

Pode-se perceber que, apesar do comportamento das monoculturas de eucalipto  se 

assemelharem em alguns aspectos ao da vegetação natural, vide valores de evapotranspiração, 

excedente hídrico, etc, o valor econômico associado à qualidade do serviço fornecido pelas 

coberturas vegetais aponta que a floresta nativa apresenta maiores benefícios. Não obstante, 

estudos locais acerca das taxas de escoamento superficial, lixiviação de nutrientes (e outros 

produtos inorgânicos utilizados) e perdas de solo são indicadas para maior precisão e acurácia 

desta análise. No entanto, a partir dos dados secundários utilizados pode-se indicar a 

necessidade de consideração destes aspectos além do simples consumo de água. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este estudo teve como objetivo verificar os impactos de ordem hidrológica da 

implantação da atividade de silvicultura de eucalipto para produção de celulose no trecho 

paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Os resultados obtidos a partir das 

análises realizadas indicam que as principais coberturas vegetais da bacia (eucalipto, floresta 

nativa e pastagem) concorrem pelo uso da água verde em meses de menor precipitação, 

diminuindo o serviço de provisão de água para a bacia. 

Tendo em vista o histórico de uso e ocupação do solo, não se pode afirmar que o 

impacto pela concorrência por uso da água deve-se exclusivamente à existência da atividade 

de silvicultura, pois esta vêm substituindo áreas de pastagens. No entanto, observou-se que 

maiores valores de evapotranspiração e menores valores de excedente hídrico foram obtidos 

para a cobertura de eucalipto em comparação com as demais coberturas vegetais (nativa e 

pastagem). 

Não obstante a concorrência existente entre o consumo de água verde pelas coberturas 

vegetais da bacia, observou-se concorrência também em relação aos demais usuários da bacia. 

Isto ocorre por que se observou que nos meses mais secos do ano ocorre baixa ou nula 

produção de água em função direta da precipitação no trecho analisado da bacia hidrográfica, 

ou seja, nos períodos de menor precipitação ocorre quadro de criticidade quantitativa.  

No período de menor precipitação predominam outros processos hidrológicos, no qual 

os corpos hídricos superficiais são mantidos pelo fluxo de água subterrânea, associada à 

capacidade de infiltração de água no solo da bacia, bem como a gestão dos reservatórios 

existentes na região. 

Este comportamento está associado à serviço de provisão de água. Quanto a análise 

deste serviço, pode-se verificar que, apesar de sua semelhança à vegetação nativa em relação 

ao uso da água (evapotranspiração), são necessários estudos mais aprofundados e específicos 

para verificar localmente o impacto sobre o escoamento subsuperficial, superficial e recarga 

de aquíferos proporcionado. Isto por que os dados analisados e resultados obtidos neste estudo 

não permitiram compreender claramente quais as alterações provocadas pela silvicultura de 

eucalipto sobre a disponibilidade quantitativa de água, associada aos escoamentos e recarga 

de água subterrânea, comparadas à pastagem e floresta nativa. 
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Em relação à qualidade da água, a revisão e análise dos diversos trabalhos consultados 

indicou que o serviço ecossistêmico relacionado à redução de processos erosivos e de 

lixiviação de nutrientes do solo fornecido pela floresta nativa é mais eficiente na diminuição 

da quantidade de nutrientes e sedimentos que chegam aos corpos hídricos quando comparados 

ao cultivo de eucalipto, principalmente em ciclos rápidos de corte para produção industrial 

(em torno de 7 anos). 

Sendo assim, é possível inferir que a silvicultura não produz serviço ambiental (SA) - 

substituto ao serviço ecossistêmico fornecido pela cobertura nativa - com mesma qualidade. 

Ao não produzir o SA com mesma qualidade, pode-se indicar que ocorre o impacto negativo 

da atividade sobre a qualidade da água da bacia. 

Outra questão que não se pode deixar de considerar em relação à qualidade da água 

seria a pegada hídrica cinza da silvicultura, cujo o uso indireto de água foi de 275,6 m³.ha
-

1
.ano

-1
, ou se considerada a produção anual de celulose, o valor passa para 32 milhões de m³ 

por ano, que representa um volume considerável, tendo em vista a disponibilidade hídrica da 

região. 

Não obstante, é importante pontuar a partir destes resultados, que o emprego do 

método de quantificação da PH sem a consideração de análises adicionais que embasem e 

ampliem a discussão de seus resultados pode incorrer em um reducionismo, quando realizada 

uma análise comparativa do consumo de água por parte de coberturas vegetais antropizadas e 

naturais.  

Como visto, somente a análise de PH indicaria que o consumo de água por parte da 

atividade de silvicultura é menor que o da floresta nativa. No entanto, há necessidade de uma 

análise que integre o consumo de água verde pelas coberturas e os serviços ecossistêmicos e 

ambientais para embasamento de tomada de decisão.  

Tanto a PH como o método de balanço hídrico climatológico apresentaram 

necessidade de complementação e integração a outras análises. A limitação destes métodos 

exige que suas análises sejam feitas de maneira cuidadosa, com embasamento e integração a 

análises adicionais que complementem seus resultados de forma a considerar mais 

amplamente os impactos do consumo da água, inseridos dentro de um contexto de 

compreensão do comportamento hidrológico da bacia. 

Como pesquisas futuras, identificou-se a necessidade de investigação para a 

determinação da real concentração dos nutrientes carreados via escoamento para os corpos 

hídricos, a fim de determinar quantitativamente o impacto da atividade de silvicultura de 
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eucalipto sobre a qualidade da água da bacia no qual está inserida. Ainda relacionado à 

qualidade da água, aponta-se a importância da verificação contextualizada do 

comprometimento da água cinza na bacia.  

Também se verificou a necessidade de medição in situ da produção de escoamento 

superficial e sub superficial pelas distintas coberturas vegetais. Desta forma seria possível 

determinar com maior precisão o impacto sobre o serviço de provisão de água, bem como 

sobre a disponibilidade de água cinza (volume de água necessária para diluição de poluentes 

para atender o padrão de qualidade exigido) associada à qualidade da água da bacia.  

Por fim, não se pode deixar de citar e destacar a fundamental importância da 

consideração dos aspectos socioambientais relacionados à atividade de silvicultura em estudos 

posteriores a este. Isto se faz importante, uma vez que nesta pesquisa foram considerados 

somente impactos de ordem hidrológica e alguns aspectos de serviços ecossistêmicos e não se 

ignora o fato da possibilidade de conflitos desta atividade econômica com comunidades que 

são afetadas direta ou indiretamente por suas atividades. 
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