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RESUMO 
 
HACKBART, V.C.S. Serviços ecossistêmicos hídricos em paisagens florestais 
fragmentadas: um caminho para a conservação da Mata Atlântica. 2016. 130f. 
Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2016 
 

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

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

pouco tempo, principalmente porque essa estratégia evidencia, claramente, como a 

perda desse sistema natural por atividades do homem pode causar perdas 

irreparáveis ao seu próprio bem-estar. Trabalhar planejamento ambiental sob esse 

enfoque exige adoção de uma forte base teórica sobre serviços hídricos; um modelo 

que permita comparar paisagens em diferentes condições de uso e conservação de 

floresta; e clareza sobre o tipo de valoração empregado na identificação dos limites de 

perdas de floresta, de forma a não comprometer a oferta necessária desses serviços. 

Este estudo defende que em Mata Atlântica é possível reconhecer a dependência 

direta entre quantidades de floresta, de usos humanos e de serviços hídricos em 

bacias hidrográficas e, por ela, valorar a oferta desses serviços e comparar paisagens. 

Para fortalecer esse argumento foram selecionadas 27 unidades territoriais da região 

do Vale do Paraíba (São Paulo, Br) a partir da aplicação de um modelo espacial 

baseado na extração de bacias hidrográficas originadas da intersecção de hexágonos 

com percentuais de floresta, campo antrópico e silvicultura. Em cada unidade foram 

obtidos dados de 13 parâmetros físico-quimico-biológicos nas estações seca e 

chuvosa, que foram hierarquizados pelo Random Forest de forma a aferir suas 

relações com a quantidade de floresta e formular índices de sete serviços hídricos. Os 

parâmetros que se mostraram mais adequados para monitoramento dos serviços 

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

dos índices, foram turbidez, condutividade e sólidos totais dissolvidos. Os índices 

obtidos permitiram apontar que para manter 50% do potencial total dos sete serviços 

hídricos em paisagens com campos antrópicos são necessárias mais de 40% de 

cobertura florestal, mas os melhores ganhos potenciais de serviços ocorreram a partir 

de 60%. Quando a unidade territorial é a combinação entre floresta e silvicultura há 

maior oferta de serviços hídricos com menor quantidade de floresta, porém o manejo 

da madeira e a presença de áreas degradadas mudaram completamente esse cenário 

favorável. 

Palavras-chaves: serviços ecossistêmicos, serviços hídricos, planejamento ambiental, 

recursos hídricos, ecologia de paisagens  
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ABSTRACT 
 
HACKBART, V.C.S. Water ecosystem services in fragmented forest landscapes: a 
way for the Atlantic Forest conservation. 2016. 130f. Tese (Doutorado) - Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016 

 

The possibility of elaborate planning in forest areas from notion of ecosystem services, 

especially water services, expanded in a short time, mainly because this strategy 

shows how the loss of this natural system by human activities can cause losses 

irreparable to their own well-being. Working environmental planning under this 

approach requires the adoption of a strong theoretical basis for water services; a model 

for comparing landscapes under different conditions of use and conservation of forest; 

and insight about the type of valuation used in the identification of the limits of forest 

loss in order not to compromise the necessary supply of these services. This study 

argued that in the Atlantic Forest is possible to recognize the direct dependency 

between amounts of forest, human uses and water services in watersheds and, 

through it, assess the provision of these services and compare landscapes. In order to 

defend this argument were selected 27 territorial units of the Vale do Paraíba region 

(Sao Paulo, Brazil) from the application of a spatial model based on the extraction of 

river basins originating hexagons intersection with percentages of forest, anthropic field 

and forestry. In each unit were obtained data from 13 physical-chemical-biological 

parameters in two seasons, which were ranked by Random Forest in order to support 

its relations with the amount of forest as well as the index formulation for seven water 

services. The parameters more suitable for monitoring water in front of services to 

forest gains, and with large hierarchical influence the formulation of the indices, were 

turbidity, conductivity and total dissolved solids. The indices obtained allowed to point 

out that to keep 50% of the total potential of the seven water services in landscapes 

with anthropic fields (pasture) are required more than 40% forest cover, but the best 

servi4e potential gains occurred from 60%. When the territorial unit is a combination of 

forest and forestry there is more supply of water services with less forest, but the 

management of timber and the presence of degraded areas completely changed this 

favorable scenario. 

 

Keywords: ecosystem services, water services, environmental planning, water 

resources, landscape ecology 
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APRESENTAÇÃO 
 
A sociedade sempre dependeu dos recursos naturais finitos para satisfazer suas 

necessidades mais básicas e promover seu bem-estar (Malthus, 1888) e esta 

consciência tem levado os pesquisadores a buscar diferentes maneiras de 

compreender a relação do homem com a natureza (Raymond et al., 2013; Martim-

Ortega et al., 2016). O conceito de serviços ecossistêmicos é uma destas maneiras, 

que começou a ser desenvolvido por King (1966) e Helliwell (1969). Esses autores 

questionaram como as necessidades e o bem-estar humano interagem com a 

quantidade e qualidade dos recursos naturais, sendo esta uma questão fundamental 

para o desenvolvimento do conceito. Porém, foi apenas em 1983, com Ehrlich e 

Mooney, que o conceito de serviços ecossistêmicos foi definido como os benefícios 

que os ecossistemas proporcionam ao homem através de seus processos. Desde 

então, ficou clara a necessidade de se analisar os benefícios advindos das funções 

dos ecossistemas - e por contrapartida os danos - como forma de avaliar o próprio 

bem-estar humano (Costanza, 1997, Daily, 1997; de Groot, 2002; Kremen, 2005; MA, 

2005). Em outras palavras, essa abordagem possibilita mostrar que os efeitos das 

ações humanas sobre o ambiente natural trazem conseqüências negativas (ou 

positivas) para os próprios agentes modificadores do meio.  

Nos últimos 15 anos foram publicados cerca de 18.000 estudos que utilizaram “serviço 

ecossistêmico” como palavra-chave, demonstrando a importância que os 

pesquisadores ao redor do mundo estão dando para essa temática. Planejadores 

ambientais, por sua vez, preocupam-se em fazer um forte vínculo entre as paisagens 

resultantes das forças social-econômica-tecnológicas que direcionam as mudanças 

que ocorrem ao longo da história e a disponibilidade de serviços ecossistêmicos, como 

forma de apresentar para a sociedade as próprias perdas, seja de ordem econômica, 

ecológica ou social (Bürgi et al. 2004; Wu, 2014).  

As características físicas e os tipos de uso e ocupação da terra geram composições 

específicas em cada porção do território, sendo necessários estudos que esclareçam o 

mecanismo das prováveis combinações entre sistemas naturais e sistemas antrópicos 

e os prováveis benefícios gerados para o homem (Daily, 1997, Kremen, 2005; 

Costanza e Kubiszewski, 2012). Este estudo objetiva demonstrar que essa situação é 

verdadeira principalmente quando se trata de florestas tropicais.  

Em planejamentos ambientais, é preciso decidir sobre cenários futuros, bem como 

ações adequadas de manejo para promover adequadas combinações de usos da terra 

e sistemas florestais, de forma a garantir a conservação dos recursos florestais e seus 

serviços ecossistêmicos (Fürst et al., 2007; Fürst et al., 2014). Para tanto, é 
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conveniente que os serviços sejam valorados (Lima et al., 2013; Lima et al., 2016).  A 

valoração de um serviço ecossistêmico depende da avaliação combinada dos 

processos e funções ecológicas que estão vinculados a paisagem que, por sua vez, 

podem ser traduzidos em indicadores que estabeleçam a contribuição dos elementos 

da paisagem para a oferta de serviços (Keeler et al., 2012; Guswa et al., 2014). Nessa 

linha, os valores obtidos respondem pelos reais benefícios que não podem ser 

confundidos com precificação (Novelli, 2016). Essas considerações são adequadas 

especialmente quando trata dos serviços ecossistêmicos relacionados à água, pois os 

recursos hídricos são sensíveis às mudanças da paisagem e respondem aos usos de 

seu entorno, alterando seus valores de qualidade (Wear et al. 1998; Brauman et al., 

2007; Lee et al., 2009), que não podem ser observadas pelo preço, mas pelo seu 

significado como precioso indicador da sobrevivência humana em tempos futuros 

(M.A., 2005).  

Um dos maiores desafios atuais para o planejamento ambiental é identificar um bom 

procedimento metodológico que permita valorar os serviços hídricos. Atualmente, 

existem trabalhos que visam identificar e medir como a composição da paisagem se 

relaciona aos processos hidrológicos e serviços, mas desde os anos 2000 os 

pesquisadores estão alertando que não há uma metodologia consolidada para ser 

utilizada em diversos tipos de território (Gergel et al., 2002; Alberti et al., 2007; Lee et 

al., 2009; Bierman et al., 2011; Martim-Ortega, 2015). É necessário obter valores 

palpáveis de perdas ou ganhos de serviços ecossistêmicos hídricos que envolvam 

tanto os sistemas naturais como as atividades humanas. Este trabalho defende que 

precisamos dar esse primeiro passo, compreendendo o papel da quantidade de 

recursos naturais em uma paisagem sobre a qualidade dos serviços hídricos 

provenientes deles. Para as florestas brasileiras, deve haver um limiar a partir do qual 

sua perda em uma paisagem engatilha um prejuízo irreparável. Por outro lado, Lima et 

al. (2016) e Hackbart et al. (2012), já evidenciaram que maiores quantidades de 

floresta não resultam automaticamente em disponibilidade de serviços ecossistêmicos 

hídricos.  

Em síntese, a oferta de serviços hídricos responde não como uma contribuição 

pontual, mas pelo conjunto de ações que conduz a uma qualidade efetiva e 

mensurável para cada porção territorial com suas respectivas condições de elementos 

naturais, tipos e interações entre ocupações e usos humanos. Avaliar a capacidade da 

paisagem tolerar perturbações sem se deslocar a um estado qualitativamente 

inadequado é uma meta a ser atingida. O objetivo maior de um planejamento, ou seja, 

a indicação de cenários e manejos futuros da paisagem depende dessa compreensão, 
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de forma a poder, efetivamente, conduzir as condições desejadas de disponibilidade 

de serviços hídricos frente às novas trajetórias de uso.  

A partir destes argumentos, este trabalho objetiva avaliar e valorar o comportamento 

da oferta de serviços ecossistêmicos hídricos em paisagens de Mata Atlântica frente a 

diferentes percentuais de combinação entre floresta e usos humanos. Parte-se da 

hipótese de que é possível reconhecer a dependência direta entre floresta e serviço 

ecossistêmico hídrico, que, no entanto, varia conforme os diferentes tipos de usos 

antrópicos em que essas florestas estão inseridas numa paisagem.  
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Capítulo 1 

Theory and practice of water ecosystem services valuation: where 

are we going? 

 

Paper submeted to Ecosystem Services Journal in February, 2016. Under Review 

Authors: Hackbart, V.C.S.; Lima, G.T.N.P de; Santos, R.F. 

 

Abstract: 

Water resources have been widely cited as a prime example of ecosystem services 

(ES), especially when the issue is valuation. Because of the importance of water 

ecosystem services (ESw), they are being effectively evaluated in at least three 

aspects: clarity about the type of valuation employed; adoption of a strong theoretical 

basis guided by ecological knowledge; and the inclusion of analytical elements that 

ensure social control and direction in decision making. Our study sought to determine 

whether these prerogatives are actually relevant, by assessing the emphasis in the 

valuation of ESw among ES publications. From the literature, we define five types of 

valuation and five major theoretical principles that can be broken down into 14 

indicators that we used in our analysis of ESw studies. Our results indicated that the 

current knowledge about ESw carry the false impression that the ecosystem services 

valuation is sufficiently consolidated to support decisions about payments for ESw. 

 

Keywords: water, economic valuation, ecological valuation, and water sustainability 

 

Highlights: 

 This study is a review that aims to recognize trends and practices that are used 

for the valuation of ESw 

 The studies of ESw are grouped by type: economic value, ecological, socio-

economic, ethical and mixed; they are evaluated based on background 

knowledge, use of ecological principles related to water and factors related to 

social control. 

 Approximately 34% of the studies on SE address ESw, among them, 31% 

address valuation, but only 3% use the theme as the sole focus or primary 

focus, and 70% address valuation indirectly. 
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 There are few studies that reflect the values of ESw using aquatic biodiversity, 

multifunctionality and flows on the landscape, or propose future management 

actions and monitoring. 

1. INTRODUCTION 

Increasing concern with the sustainability of natural resources and their finite 

availability has been the focus of numerous research studies (Costanza et al., 2014; de 

Araujo Barbosa et al., 2015). The substantial increase in the number of scientific 

publications about ecosystem services (ES) confirms this concern (de Araujo Barbosa 

et al., 2015). This is a clear indication of the need for greater understanding, evaluation 

and measurement of different ecosystem services and denotes how ecosystem 

degradation interferes with resource availability and human well-being (Eigenbrod et 

al., 2009). 

The ES concept, defined by Millennium Ecosystem Assessment (MEA) (2005) as the 

benefits that humans obtain from nature, besides being the most widely used 

ecosystem research topic, is seen as a promising approach to making the connection 

between ecological concepts and human well-being (Millennium Ecosystem 

Assessment (Program), 2005; Hermann et al., 2011). The concept emphasizes the 

utilitarian character that humans attribute to processes and natural elements. This 

concept has been focused on anthropocentric and economic valuation (Schröter et al., 

2014), but it has not yet been refined, which generates concerns regarding its arbitrary 

application (Nahlik et al., 2012; Seppelt et al., 2011; van den Belt and Blake, 2014).  

Since the 1960s, when King (1966) and Helliwell (1969) first presented the concept of 

natural benefits, there has been an interest among researchers to understand and 

describe how ecosystems internally maintain energy flows and nutrient cycling (De 

Groot et al., 2002; Kremen, 2005; MEA, 2005). However, it was only in the 1990s that 

this concept caught the attention of economists, who began to engage in studies to 

estimate its monetary value (Costanza and Daly, 1992; Costanza et al., 1997; Gómez-

Baggethum et al., 2010; Bennet et al., 2014). Since then, researchers have made an 

effort to try to reach a conceptual agreement between the areas of economy and 

ecology to define the common essence of natural resource uses for humans, but 

different meanings have developed for terms used in common (Patterson and Coelho, 

2009; Roces-Díaz et al., 2014). 

In this respect, several research areas have intensively focused on different 

approaches to the valuation of ES: economic valuation-estimating the monetary losses 

and gains of ES (Maia et al., 2004); ecological valuation-assessing ES losses and/or 

gains by measuring ecosystem or biophysical parameters (Farber et al., 2002); socio-
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cultural and economic valuation – valuing ES based on the attributes of different social 

and cultural groups observed under a cultural-social conservation perspective (Wilson 

and Howarth, 2002; Zander and Straton, 2010); and ethical valuation-valuing "moral 

sentiments" (Bowles, 2008). 

According to the MEA (2005), approximately 40 ES have been described, which are 

divided between four categories: support, supply, regulation and culture. Among all of 

the ES, those related to water (ESw) are among the most important for human 

wellbeing (Brauman et al., 2007; De Groot et al., 2010; Keeler et al., 2012; Seifert-

Dähnn et al., 2015). Therefore, it is important to identify the ESw at all levels of 

ecological-economic-social-cultural importance because these properties directly affect 

the amount and quality of service provided to society (Keeler et al., 2012).Some 

authors treat the ESw from a transversal knowledge perspective because, unlike other 

natural benefits, ESw are found in all ES categories described by the MEA (2005), 

such as drinking water (supply ES), the use of rivers and lakes for recreational 

purposes and eco-tourism (cultural ES), water cycling (support ES) and climate 

regulation and water purification (regulation ES) (Pinto et al., 2013). The need to know 

how to maintain and/or improve the supply of ESw, by determining the necessary focus 

of ESw studies, led to the development of strategies, methods and tools that can be 

incorporated into the valuation. Despite widespread recognition of the need to value 

water resources, existing strategies and methods often do not meet the expectations of 

planners and decision makers because important elements like data collection, 

analysis or the dynamics of ecosystems identification data are usually insufficient for 

real valuation of natural resources (Keeler et al., 2012; Böck et al., 2015; Naeem et al., 

2015).Overall, the researchers opt for a valuation approach, sometimes monetary, 

sometimes ecological or even a combination of both (Brauman et al., 2007; Costanza 

et al., 2014; La Notte et al., 2015; Ojea et al., 2012). Often this decision reduces the ES 

categories that can be evaluated. There is a consensus among authors that much still 

needs to be studied and debated so that professionals from various fields of knowledge 

can agree on concepts, categories, valuation methods and the correct use of ESw 

values (Lele, 2009; Doherty et al., 2014; Böck et al., 2015; Van Houtven et al., 2014). 

As already suggested by Keeler et al. (2012), the great challenge is to integrate 

biophysical and economic models, which are commonly developed in isolation without 

considering how the output of one model can contribute to another. 

Given this scenario, we believe it is important to recognize the trends and practices 

used to enrich current knowledge and the methodological approaches and ESw 

valuation practices, to show, through a literature review, the level of research interest in 

this subject, as well as the theoretical framework adopted by them when assigning 
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value. For this purpose, we evaluated studies with a central focus on freshwater ES 

from the perspective of environmental planning using five theoretical principles and 14 

indicators presented in the literature review. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

A literature search was used to investigate the use of the terms "ecosystem service" 

related to water resources. Research has shown that the term is relatively new and has 

significantly increased over the past 10 years; therefore, the use of only this term could 

lead to the loss of articles relevant to the literature review (Harrison et al., 2014). 

Therefore, lists of synonyms were found in several studies (Costanza et al., 1997; De 

Groot et al., 2002; Lamarque et al., 2011; Lele et al., 2013) and were quantitated to 

identify the most used terms in the literature. 

A literature search was performed on a datasets of indexed scientific data in ISI Web of 

Science and Scopus in three stages using query selectors: "ecosystem service*" OR 

"ecosystem good*" or "ecosystem benefit*" OR "nature* service*" OR "nature* good*" 

OR "nature* benefit*" OR "environmental service*" OR "environmental good*" OR 

"environmental benefit*" OR "ecological service*" ,OR "ecological good*" OR 

"ecological benefit*", and their the following combinations: "ecosystem good* and 

service*" OR "nature good* and service*" OR "environmental good* and service*" OR 

"ecological good* and service*". We searched for these terms in the titles, and/or as 

keywords, and/or in the abstracts of articles published in English and in peer-reviewed 

scientific journals. This strategy is based on the guidelines from Araujo Barbosa et al. 

(2015). Not included were books, book chapters, master's or doctoral thesis, extended 

abstracts and summaries of scientific events. The lists of selected scientific papers in 

both databases were compared to eliminate duplicate articles. The second step was to 

select, among these articles, those related to water resources. In order to achieve this, 

the keyword search included: “water*” OR "freshwater*" OR "river*" OR hydro* OR 

“stream*”. The third and final step was to search among these articles, which dealt with 

the valuation of ESw, by adding the search term “valu*.” 

To refine the search, articles containing at least one combination of these terms in their 

titles and/or abstracts were included. To be included in the analysis, the articles met 

three basic requirements: (i) specific information on ESw value; (ii) methodological 

description about ESw evaluation; and (iii) freshwater focus. The articles selected at 

this stage were classified into five categories: (a) economic valuation; (b) ecological 

valuation; (c) socio-economic valuation; (d) ethical valuation; and (e) mixed valuation of 

ESw (economic and ecological) (Table 1.1). 
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The methodologies presented in the articles were evaluated using set of principles that 

were presented in the literature and were organized in such a way that the minimum 

requirements considered by the literature were essential for the analysis and valuation 

of SE. The principles were highlighted in studies of Albert et al., (2014), Balmford et al., 

(2008), Amiri and Nakane, (2009), Naeem et al. (2015) and Ojeda et al., (2008) (Table 

1.2). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. TERMS AND CONCEPTS 

Our searches indicate that between January 1st, 1960 and October 31st, 2015, a total of 

18,413 articles were published under the ES theme. Among these, at least 15 terms 

were used to reference the theme; the most commonly used were "ecosystem 

service*" (72%), "environmental benefit*" (11%) and "environmental service*" (9%) 

(Figure 1.1). All of the other terms amounted to 9% of all publications, which indicates a 

large heterogeneity of expressions and concepts being applied by different fields that 

perform ES research. 

The literature about ES exhibited a dramatic increase with the publication of the 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) in 2005, which aimed to evaluate the 

consequences of ecosystem modifications on human wellbeing. The MEA intended to 

give a boost to actions necessary to guarantee the conservation and suitable use of 

ecosystems for human well-being. Although the MEA was a landmark moment in ES 

research, the theme has being developing for a long time, since the 1960s, and 

monetary valuation of ecosystem losses has followed the same approach because 

valuating an ecosystem loss can be demonstrated by expenses made to recover the 

same ecosystem (Townsend et al., 2012).  

In the 1980s, there was a large push to develop the concept when Ehrlich and Mooney 

introduced the term ecosystem services, defining it as the benefits that ecosystems 

provide to humans through their ecological processes. This approach highlighted the 

human damages to ecosystem functioning and the impacts that they make on human 

well-being (Costanza, 1997; Daily, 1997; De Groot et al., 2002; MEA 2005; Tancoigne 

et al., 2014). The concern with evaluating the water quality as losses in human benefits 

allowed that the hydric resources studies could follow the concept evolution (Brauman 

et al., 2007). In 1989, the periodical “Ecological Economics” aimed to associate 

practitioners from different areas, especially ecology and economy, to integrate 

knowledge and concepts developed in ES research. A leader in this area, the journal 

had the highest number of publications on the ES subject, with 4.77% of the articles, 
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about half of which were dedicated to ESw research (Figure 1.2). We note that in most 

of these articles (90%), water resources (WR) were evaluated together with other ES, 

i.e., ESw are not the only focus or main focus of these publications. Studies of ESw are 

preferably associated with other ES, such as agriculture, vegetation, biodiversity and 

recreation, in that order (Balvanera et al., 2006; Brauman et al., 2014; Phaneuf et al., 

2008; Willaarts et al., 2012). 

The year 2014 was, so far, the most productive; 15% of the articles were published 

during 2014, and, among them, 5% were studies related to water resources (Figure 

1.3A). Interest in this subject it is undeniable, with a clear focus on exponential growth, 

i.e., 96.1% at 14 years. The rapid increase in publications with ES and ESw themes 

over the last 10 years indicates that many authors have dedicated themselves to 

conceptualizing, measuring and understanding the dynamics of ES and ESw 

(Tancoigne et al., 2014; de Araujo Barbosa et al., 2015). However, the advancement of 

knowledge introduced a diversity of terms and concepts, generating conflicts of 

language and methodologies (Patterson and Coelho, 2009; Schröter et al., 2014). 

Recently, some authors have dedicated themselves to describing the differences 

between the definitions and concepts of ES terms (Lamarque et al., 2011; Koschke et 

al., 2014; Schröter et al., 2014). ESw are included in this dispute, as they have been 

assigned different concepts and different scales for similar ESw, and the use of terms 

such as ecosystem services of water, hydrological services (Brauman et al., 2007) or 

the monetary valuation of local purification ESw have been calculated with regional 

data (Liquete et al., 2011). This observation does not necessarily represent damage to 

the advancement of knowledge because this disparity of terms and concepts can be 

interpreted as a multidisciplinary theme (Koschke et al., 2014; Nahlik et al., 2012; 

Schröter et al., 2014). 

The debate about ESw has only stood out in the last six years, reflecting a continuing 

need to introduce new terms and concepts to respond to the assessed situation. 

Furthermore, they are the first steps to fulfilling the main goal, which is to assist 

planners and decision makers in defining the best scenarios for meeting water 

requirements. 

Another important point, common to the various concepts, is the use of fundamental 

ecosystem processes and functions to define the ES, where a function becomes an ES 

only when it can be used by humans for their well-being; that is, enforcing the notion of 

anthropocentric usefulness of ES (Costanza et al., 1997; de Groot et al., 2002). In this 

anthropocentric sense, ESw can be good indicators of human disturbance because of 

the many uses of water to society (Keeler et al., 2012; Ojeda et al., 2012; La Notte et 

al., 2015). WR and their ESw stand out in 34.55% of the literature related to ES; among 
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these, the valuation theme is the most cited, in 30.88% of papers, and mostly 

addresses the tools and models for valuing the different ES (Figure 1.3B). 

The percentage of work on ESw indicates the special attention given to water theme 

because the other 65% of papers are divided between 28 other ES (Supplementary 

material, Appendix 1). Still, the issues are related to indirect valuation, other natural 

landscapes or human resources. 

 

3.2. THE ESW AND VALUATION 

Among the 1,688 articles dealing, at some point, with ESw, we selected and analyzed 

295 articles that had keywords of interest in their titles and/or summaries and treated 

the ES from a valuation of water resources view. Among these, 49 were selected to 

compose a dataset being analyzed for three aspects: (a) by valuation methods 

(Appendix 2), (b) they have been highlighted as a central focus of ESw and (c) 

described the valuation methodology for assessing fresh water. 

This limited number of publications (only 3% of 1,688 articles used water resources as 

ES) suggests that, on the one hand, there is broad international interest, or, on the 

other hand, the contribution is still insufficient to give support to society and decision 

makers face a diversity of landscapes and conditions of water resource uses around 

the world. 

The results indicate that among the 49 selected articles, economic valuation is the 

focus of 61% of the articles, followed by ecological valuation, with 22%, and other 

forms of valuation, such as the socio-economic and mixed, with 16%. In this set, no 

articles were found incorporating the valuation of ethics (Bowles, 2008). 

The economic valuation of ES was developed by Costanza et al. (1997), who published 

the estimated value (in US $) of 17 ES in16 biomes around the world and, since then, 

has encouraged the search for new methods and valuation tools. The article was 

criticized by many researchers, and the authors indicate that the valuation method 

used is controversial; nevertheless, it is considered to be a milestone for SE studies. 

Undoubtedly, the proposed economic valuation was consolidated in the works that 

address ESw because more than half of the studies adopted the method. In 2014, 

Costanza et al. presented an update of these figures, highlighting the loss of ES due to 

changes in land use. In this work, the authors make an important point about economic 

valuation, making it clear that monetary estimates are useful to highlight the magnitude 

of ES losses, but do not effectively assist decision-making, indicating the need to 

improve the methodological strategy. 
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The counter-argument is that the pricing helps the understanding of loss and the 

spending for recovering a lost ES, and it is easy for communities to understand 

(Loomis et al., 2000; Doherty et al., 2014.). On this issue, one can also infer that this 

methodological approach is quite close to the global economic paradigm that governs 

many developed countries. The language is common. On the other hand, this approach 

usually leads to payments proposed by ES (PES or PAS on common sense) because 

there is pricing involved.  

The PES aims to promote land use practices that maintain or improve ES for the 

benefit of the landowner and others (Locatelli et al., 2014). Most PES programs that 

are focused on ESw are for the provision of water quantity and quality or for electric 

utilities (Bennett et al., 2014). However, these programs are not unique to countries 

with an economic paradigm or with higher per capita income. Conversely, Stanton et al. 

(2010) found a concentration of PES programs in Latin America, Asia and Africa, and 

one of the main objectives of these initiatives was to protect the water supply for direct 

consumption, along with poverty reduction. The link between reducing poverty and the 

provision of better water services is not new. In the 1980s, some researchers referred 

to this connection (Bookchin, 1980; Sachs and Reid 2006). The proposed PES has 

been widely used, but does not have enough theoretical basis to assert that "we are on 

track." There is no consistent agreement between the concept, method, politics and 

conservation among the results achieved. Gómez-Baggethun et al. (2010) had already 

highlighted this fact. 

The large majority of articles about ESw make an indirect valuation (71%), i.e., the 

valuation is made of biomes (Costanza et al., 1997 and 2014), ecosystems (Comino et 

al., 2014) or some kind of use and occupation of land, such as reforestation and 

agriculture (Di Sabatino et al., 2013; Chen et al., 2014) or forest cover (Vincent et al., 

2015) and later translated these to a value of water resources. The extrapolated results 

often result in highly subjective measures. In 49 analyzed articles, we found 36 

different ESw valued (supplementary material, Appendix 2) and, among these, water 

supply was the most studied (36%), followed by electricity generation and recreation 

(17%). The quality and quantity of water were treated separately in 14% of the articles 

about ESw provision and water supply, which is an unexpected result of the primary 

objective of PES programs, i.e., be capable of to increase simultaneous amount and 

quality of WR. 
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3.3. DATASETS 

Databases, as relief, land use or vegetation, were the most common indicators among 

the 49 articles analyzed (61%). These databases were formed using secondary data 

obtained from the literature or from free databases available from specific websites. 

The databases were used in 40% of the articles to model the distribution, determine the 

quantification of ESw and build the likely scenarios in a region (Johnson et al., 2012; 

Xie et al., 2013; Di Sabatino et al., 2013; Fanaian et al., 2015). These studies used 

tools such as InVEST, which was developed specifically for modeling the ES, or 

GREEN, which was developed for modeling water quality data, or CORINE, which 

analyzes the different types of land use for the valuation of ecosystems in biomes. 

These tools help in mapping and evaluating ESw, as well in statistical analysis of the 

data generated (La-Notte et al., 2015). The databases vary widely in their composition 

of indicators and associations between information, mostly due to the ESw analyzed. 

They are commonly used to indicate the consequences of land use (Bai et al., 2013; Fu 

et al., 2014), water quality, such as nitrogen and phosphorus in water retention 

(Johnson et al., 2012; La Notte et al., 2015) and precipitation (Fu et al., 2014), with the 

objective of creating  scenarios to the future.  

The formation of databases from secondary data provides a valuable opportunity for 

analyzing a historical series, reducing the total cost of research, favoring the 

description of scenarios and helping robust statistical analysis from the amount of 

generated data. However, despite these advantages, secondary data should be used 

sparingly because the data surveys have been conducted for a particular purpose and 

end up being used for different purposes than their initial purposes. Another important 

consideration is that, the secondary data are obtained of different database sources, 

but the studies do not include a critical assessment of their collection and content. In 

other words, they do not consider their own limitations for interpreting the results. 

 

3.4. INDICATORS AND INDEXES 

Indicators are parameters used to reflect, in quality or quantity, the provision of a 

service (Hattam et al., 2015) and, when analyzed in combination, indices are 

developed. These attributes are useful to support management activities and contribute 

to studies aimed at modeling and identifying the value of changes in the provision of 

ecosystem services (Niemeijer and De Groot, 2008). 

In this sense, the results indicate that all of the selected items adopted some kind of 

indicator or index for the valuation of ESw, whether biophysical, economic or 

environmental. Biophysical indicators/indices were the most used (36%), such as the 
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concentration of nutrients in the water, rainfall, amount of evapotranspiration, or total 

area of different land use types (Terrado et al., 2014; La Notte et al., 2015). Among the 

economic indicators/indices used (26%), the market price, cost of water treatment, cost 

of recovery of vegetation and cost of electricity were the most used (Elsin et al., 2009; 

Fu et al., 2014; Polizzi et al., 2015). A wide range of indicators/indices denotes that, 

with the exception of water quality, the theoretical assumptions that govern the analysis 

of ESw vary widely. On the other hand, one should consider that researchers are in the 

process of finding the best way to represent ESw, starting from the indicators that are 

more sensitive, directly related and representative of the WR status. In contrast, there 

is no single approach for selecting indicators/indices for each ESw, and they are often 

incompatible for the use in the monetary valuation (Seppelt et al., 2011). Without 

consistent selection, there is a risk that the information contained in these attributes 

may not be validated and replicated, which makes them useless for management (Dale 

et al., 2000). 

 

3.5. SCALE 

The spatial scale for the valuation of ESw was highlighted in 47% of the articles, and 

most of these studies signal a scale adopted by modeling tools and satellite images for 

mapping of its areas (51%). In general, the choice of scale for the analysis of ES is 

presented as adequate. It should be noted that the work of Costanza et al. (1997) and 

Watanabe and Ortega (2014) were the only ones to use a global spatial scale for the 

valuation of ESw. These authors emphasize the need for other assessments to 

complement and refine the results, such as survey data on local or regional scales to 

better understand the dynamics of land use change. According to Costanza et al. 

(2011), by using the values of biomes and ecosystems for valuation and extrapolation, 

the results at a global spatial scale may underestimate the real monetary value of ESw 

due to exclusion of biomes and ecosystems that could have high weights in the 

valuation. 

On the other hand, the work done on a local scale (Fu et al., 2014; Van Oort et al., 

2014) often cannot be generalized because the particularities found in these areas are 

not repeated at other scales. In order for this kind of result to be extrapolated, 

adjustments are needed and/or the coefficients of the results should be corrected 

according to the desired scale. A time scale was seen in 4% of the articles and used for 

the analyzing future scenarios. Reddy et al. (2015) used the time scale to assess the 

risk of future changes in ESw of water supply for industry. The authors concluded that 

the monetary value of ESw provisions should be added in the future due to the 
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increased provision of ESw for meeting industries demands. With this strategy, the best 

land use change solutions could be identified to prevent water scarcity. The authors did 

not consider the valuation of ESw in terms of the accumulation of the effects of these 

changes, which directly interferes in the ESw. 

Articles that employ time-scale and develop scenarios can also identify the cumulative 

effects that human activities induce due to land use changes over time (Terra and 

Santos, 2012). These effects work directly on WR because land-use changes can 

cause a loss of ESw in terms of quality and quantity, or ESw gains can occur when the 

changes are related to the recovery of areas surrounding rivers, lakes or even 

watersheds. 

There are still a few jobs using local and regional spatial scales that require analysis on 

time scales, indicating that the forces driving performance in determining the current 

landscape structure do not yet give due weight to the valuation of ESw. 

 

3.6. QUALITY OF WR 

Although the literature emphasizes that water quality should be regarded as one of the 

key attributes for assessing the quality of ESw, the results show that this indicator was 

reported in only 45% of the 49 examined articles. The use of parameters nitrate (Dodds 

et al., 2013), nitrogenous compounds (La Notte et al., 2015; Blumstein and Thompson, 

2015) and turbidity (Van Houtven et al., 2014) as biophysical indicators were used in 

only 5% of the articles. 

The ESw that depend on water quality are highly valued by the community and of 

utmost importance for decision makers (Keeler et al., 2012). However, there is no 

single function or index that has been developed in these studies to connect changes 

in water quality with changes in the supply of ESw. This problem limits the valuation of 

ESw, which may be underestimated or misinterpreted, not reaching a real valuation.  

Under this condition it is difficult to verify the water quality measured by both economic 

and ecological values, making it harder decision-making (Keeler et al., 2012). 

 Water resources are sensitive to landscape changes and have been indicated as a 

good state indicator of landscape changes (Bates et al., 2008). Therefore, it is crucial 

that the studies on ESw and water quality take into consideration both spatial and time 

scales. 

 

3.7. QUANTITY OF WR 

Water quantity was used as an indicator in 47% of articles for the valuation of ESw. 

Overall, this indicator was measured by the amount of rain or river water flowing on the 



17 
 

landscape and the modeling scenario was based on secondary data obtained through 

websites that provide local and regional weather data (Townsend et al., 2012; Fu et al., 

2014; Fanaian et al., 2015). The majority of the articles, 70% among those that 

mentioned the quantity of WR, used database for an indirect evaluation. The studies 

have employed indicators or indices that are extrapolated values and subjectively 

interpreted as ESw. A common example of indirect value is the type and conditions of 

the land use/land cover present in the vicinity of rivers and wetlands (Di Sabatino et al., 

2013; He et al., 2015), subjectively translated as hydric service.  

 As expected, all of the research that incorporated the valuation of ESw, meaning the 

amount of water for supply or abundance of water to community, used the amount of 

river water as an indicator. The monetary valuation of the provision of ESw was carried 

out using different methods, such as modeling (Sánchez-Canales et al., 2012), 

alternative cost analysis (Reddy et al., 2015) and ecological valuation through 

hydrologic modeling, using recharge data and superficial drainage water (Byrd et al., 

2015). These works presented the quantity of WR as an indicator of economic 

development and analyzed scenarios of abundance and scarcity of ESw in terms of 

water provision to humans. 

Another issue that stood out among the articles concerning the provision of ESw was 

its valuation in the generation of energy. The studies of Fu et al. (2014) and Reddy et 

al. (2015) discuss the importance of appreciating the ESw as filling the gap between 

the needs of industry and the environmental basic information generated by scientific 

research. These researchers claim there are few ESw valuation studies that meet the 

needs of the industrial sector. According to the authors, the water valuation only arises 

in this sector when there is a hydric scarcity. Furthermore, the studies make clear the 

need for adaptation of industries, municipalities, farmers and users to reduce the 

demand for water during periods when the provision of this resource is lower. Once 

again, we observed that the spatial and temporal scales are fundamental to a precise 

understanding of the analysis of ESw in different levels of spatial organization. The 

building of a database that considers the ES over different scales throws light on 

decision making for meeting the economic and social goals and the maintenance of 

ecological balance. 

 

3.8. HABITAT/BIODIVERSITY 

The habitat and biodiversity in waterways or wetlands was assessed in 24% of the 

articles using different indicators/indices, such as the quantity of native fish (Doods et 

al., 2013; Li et al. 2014). Approximately 50% of these articles used habitat/biodiversity 
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to indirectly value ESw. In fact, these authors assume that the quality of habitat or 

biodiversity represents the ecosystems conservation condition (quality and quantity) 

and then they convert these assessments as ESw value (Ojeda et al., 2008; Li et al., 

2014). 

This way of extrapolation was used by most of the PES programs that use the amount 

of vegetation to pay landowners for conserving or recovering their riparian forests and 

springs, which produce water in bigger and better quantity (Stanton et al., 2010). 

Extrapolations presented in these papers are not appraised. 

 In fact, the broad concept biodiversity and habitat involve the variety of life at different 

scales, directly influencing the magnitude, timing and continuity of matter and energy 

flows (Cardinale, 2012), which includes an understanding of the ecological functions 

that guarantee the permanence of a species. This complexity is much higher than what 

we can measure today in our studies on water services. 

 

3.9. LANDSCAPE STRUCTURE 

This was an important indicator used in 61% of the articles for the monetization of 

ecosystems and biomes. The papers that analyzed landscape structure related its 

value indirectly to the valuation of ESw through the use of indicators/indices such as 

agricultural area (Loomis et al. 2000), coverage of different successional stages of 

forest (Vincent et al., 2015), and land use changes in the vicinity of the rivers (Brauman 

et al., 2014). Most of the research that considered the landscape structure in the 

valuation of ESw also used the quantity (61%) and/or quality (39%) of water resources 

as an indicator (Comino et al., 2014; De Groot et al., 2012). No doubt, the valuation of 

ESw depends on the evaluation of types, quantity and configuration of land use/land 

cover which in turn can reply on the quality and quantity of resources (Brauman et al., 

2007). Thus, despite being a widely used principle, it is far from valuing all aspects of 

WR (Keeler et al., 2012). 

 

3.10. LAND USE AND LAND COVER CHANGES  

The evolution of land use change was considered in only 6% of the 49 analyzed 

articles. In this context, there is the study of Feng et al. (2012), who analyzed the 

historical data of land use/land cover of the surrounding water bodies, and the research 

by La Notte et al. (2015), who studied nutrient retention in water. Su et al. (2012) 

developed a different way of evaluating changes over time through changes in 

biophysical indicators of water, inferring the "past of the water" to understand the 

present. 
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The contextualization of the performance of the driving forces throughout history to 

understand the recent landscape and outline the future is vital to value the ESw. We 

recognize that demands and WR provisions fluctuate over time. Without understanding 

variations that have occurred over the scale space-temporal, we can hardly predict 

future values. 

 

3.11. FLOWS OF MATTER AND ENERGY 

This attribute for the valuation of ESw was valued in 16% of the studies and was 

considered one of the most complex indicators to calculate. Research developed by 

Watanabe and Ortega (2011, 2014) is highlighted because they use biogeochemical 

flows for the valuation of water flow ESw. The calculations are complex because they 

include energy values at different scales, such as the global data stream in the 

atmosphere and the groundwater flow, which were converted to monetary values. The 

author's show that land use changes affect the recharge of aquifers and the 

groundwater flow and this indicator was utilized how land use factor (kw) to calculate 

average annual soil loss for development of different scenarios for simulate monetary 

values of ESw. Thus, this can be an approach to valuing ESw, but it requires a survey 

of robust data in terms of space-time scale. 

 

3.12. MULTIFUNCTIONALITY 

ESw provided by various different landscape uses were evaluated in 37% of the 

articles. However, the ESw are treated individually without proper explanation of the 

multifunctionality among ESw. The studies do not present a state of balance among 

services either by taking into account of tradeoff, win-win (Howe et al., 2014) or other 

forms of assessment. How different uses of a landscape could combine each other is a 

critical answer to properly evaluating ESW and can assist decision makers in defining 

actions for the planning of a particular area. 

This attribute is an example of how the valuation of ESw should be judicious and 

careful. Analyzing the complex of the multifunctionality of a landscape and the 

multitude of ES in the valuation of the WH can avoid discrepancies with ESw valuation 

(Keeler et al., 2012). 

 

3.13. PUBLIC PARTICIPATION 

Community participation in the valuation of ESw was observed in 22% of the articles in 

diverse forms of collaboration throughout the decision process. There were examples 

of participation of monetary valuation using a strategy of building scenarios (Van-
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Houvten et al., 2014), model generation (Johnson et al., 2012) and questionnaires (Tao 

et al., 2012). 

Identifying the most important ESw for a community can assist decision makers in 

defining strategies and actions for the recovery and/or conservation of WH (Loomis et 

al., 2000), but this issue has not always been raised in the methodologies used for 

communities. Most of the ESw evaluated in the studies corresponds to services that 

the population can identify as useful for their lives, whether in quality or in quantity 

(Van-Houvten et al. 2014), financial return as recreational ESw (Tao et al., 2012), or 

agriculture (Andreopoulos et al., 2015).  

This approach is still a controversial topic due to importance of the values attributed to 

nature, which may influence decision-making and forge public policy (Loomis et al., 

2000; Ojea et al., 2012; Keeler et al., 2012), promoting undesirable consequences 

especially if the decision has focus on financial benefits. It is therefore crucial to clearly 

discuss the role of community and decision makers in the valuation of ESw, an issue 

not highlighted much in the selected articles. Therefore, to embrace the population, 

methodologies should be developed and applied based on scientific principles of 

natural science and must at least be replicable, flexible and primarily affordable 

(Bagstad et al., 2013). To achieve these goals, the research must overcome the 

barriers imposed by variability of the human interest and uncertainties of valuation 

(Johnson et al., 2012). 

 

3.14. SCENARIOS  

The construction of scenarios was used in 43% of the 49 articles analyzed; of these, 

43% were constructed with the help of social actors. In most articles (58%) the 

scenario was developed by observing the current landscape structure and using the 

data to extrapolate future scenarios (Reddy et al., 2014).  

The scenarios can be used to identify possible losses or gains of ESw due to the 

effects of landscape changes (Keeler et al., 2012). They help too the decision makers 

to select the best management actions for conservation or recovery of WR. This 

forecast also assists in indicating what actions are best and what investments are 

necessary, as well as where and when interferences should be carried out on the 

landscape to reduce changes to the supply of ESw. Thus, if the scenarios are 

developed properly, using proper tools and gauged data, this can be a way to connect 

ecological and economic values, to avoid losses and to identify the ecological gains of 

ESw. Despite recognizing the importance of these scenarios for environmental 

planning, the information available allow us to suggest that we do not have enough 
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knowledge to adopt, in practice, these scenarios and induce present or future 

valuation. 

 

3.15. MANAGEMENT ACTIONS 

Although this is a major theme for the recovery and conservation of ESw, management 

actions for WR were only identified in Loomis et al. (2000), who aimed to increase the 

supply of these services (Table 1.3). 

The authors considered different scenarios using configurations of land use/land cover 

and applied questionnaires in the community to identify the best proposals, highlighting 

the importance of community-based decision-making. In this study, the management 

actions developed for ESw integrated ecological and socioeconomic systems to 

minimize risks and financial costs and to enhance environmental conservation. The 

definition of management actions in this study was extremely important in the analysis 

of quantity and quality of ESw. Set management actions based on scientific results 

may help decision-makers determine what can be done to recover, maintain and / or 

improve the production of ESw. Then, more studies are needed in this knowledge line. 

 

3.16. MONITORING 

There were no papers that presented monitoring proposals for any of the analyzed 

attributes. We expected to at least find proposals for monitoring the indicators/indices 

that were most commonly adopted, as parameters of quality water or amount of rainfall. 

The literature emphasizes that wherever scenarios are put into practice there will be 

the need to evaluate management actions - in quantity, in quality and periodicity, and 

the monitoring of HR will indicate the changes in the supply of ESw, both in speed and 

in intensity (Brauman et al., 2008). If this monitoring does not happen, the ESw values 

could not be adjusted correctly in the near future. 

 

4. CONCLUSION 

There is no doubt about the growing interest of researchers in ES or the inclusion of 

water resources as a major area in ES valuation and exploration. The number of items 

and the variety of issues addressed by the international scientific literature aim at 

direction. However, a slightly more detailed analysis indicates that the number of 

research papers presents a false impression because there is still a major limitation in 

current knowledge. Few studies focus on WR as the main service to be measured and 

valued, and databases, although always available, mainly address secondary 

information at different scales. This fact may lead to an accumulation of errors due to 



22 
 

differences in sampling, methods, periodicity and type of analysis, reflecting the end 

value of the ESw, which, in most cases, is done with a payment incentive. 

Furthermore, the proposed valuation of ESw still involves very different terminology, 

not presenting an axis where a robust and effective valuation methodology can 

converge, whether economic, ecological or ethical. Studies differ in their opinion of the 

conceptual scope of valuation, sometimes directly considering indicators/indices for 

WR measures, sometimes indirectly valuing them from indicators/indices of ecosystem 

structural characteristics where the WR is inserted, generating very distinct values. If 

there is not consensus on the methodological strategy, which gives value, there is no 

way to extrapolate fair values for society, as payment for ES aspires to do. Another 

remarkable feature of the current studies is the use of simplistic biophysical models 

that do not include in their content the main principles dictated by ES literature. There 

is a lack of historical context and analysis of the performance of the driving forces on 

the landscape, which could effectively explain the values of quality and quantity 

indicators for water in the databases. Evaluation and social participation, which 

determine the real conflicts and interests of the population, are restricted in most 

studies, a simple search query, to know how much the people would be willing to pay 

for the resource. 

The models present results that are not tested and therefore cannot be assumed to be 

the "truth”, which makes it difficult to reliably assign values. The tests in real time are 

reserved for PES models, but not for landscape modeling that expresses the 

complexity of processes and ecological functions pertaining to water. 

There are few studies that reflect the values of ESw using aquatic biodiversity, 

multifunctionality or landscape flows that influence WR. With one exception among the 

evaluated studies, the results do not consider future management actions and 

monitoring, which could be used to evaluate the effectiveness of the values assigned to 

the ESw and which allow for long-term adjustments. Finally, the sum of these studies 

does not translate into strategies that toward a safe path to ESw valuation. They 

emphasize the water resources as key element of PES but the knowledge required to 

make a correct decision is still quite limited and immature. One may consider these 

studies to be the basis for dialogue between researchers, government and society, 

allowing comparative values, not necessarily monetary values. At present, values 

which show the importance of ensuring the ESw and of showing impact of water 

resources losses on human survival could be a more suitable way to be pursued. 
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Tables 

 

Categories Definition 

Economic valuation The monetization and trading of ESw from an economic  

perspective (Gómez-Baggethun et al., 2010) 

Ecological valuation The valuation of ESw based on ecosystem or biophysical 

attributes of water resources (Farber et al., 2002) 

Socio-economic valuation The valuation of ESw based on attributes of different 

social and cultural groups observed based on a cultural-

social conservation perspective (Wilson and Howarth, 

2002) 

Ethical valuation The valuation of ESw with the inclusion of the "moral 

sentiments" of the population (Bowles, 2008). 

Mixed valuation The valuation of more than one category in the final value 

of ESw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.1. Definition of valuation categories 
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Principles 

Indicators that reflect the 

principles of ESw 

valuation  

Goals 

B
a
c
k
g
ro

u
n

d
 k

n
o
w

le
d
g
e

 Datasets Organize and document the collections of data to value ESw 

Indicators and indices Select variables based on relevant scientific principles that have a close connection with 

ESw, i.e., that are sensitive to their status, indicate their quality, and illuminate the reasons for 

changes and future trends; furthermore, they should be able to summarize, simplify and 

facilitate the interpretation, access and communication about researcher opinions. 

Scale Identify appropriate spatial and temporal scales for representing the ESw that are consistent 

with their ecosystem functions. 

C
o
n
d

it
io

n
s
 o

f 
w

a
te

r 

re
s
o
u
rc

e
s
  

Quality of water resources 
Ensure that the ESw contains in its evaluation, the quality status of water resources, 

considering the fluctuations of that quality over time. 

Quantity of water 

resources  

Ensure that the ESw contains in its evaluation the amount of water resource changes over 

time. 

Habitat/biodiversity Evaluate the presence and quality of habitats and biodiversity of aquatic fauna and flora, 

relating them to the quality of water resources (WR). 

S
tr

u
c
tu

re
 a

n
d
 

la
n

d
s
c
a
p
e
  

d
y
n
a
m

ic
s
 

Landscape structure 
Ensure that the types of land use and the landscape configuration are considered as 

elements that guide the final ESw value. 

Continue 

Table 1.2. Principles and objectives of the ESw analysis 
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History 
Assess the type and speed of changes in landscape structure to include them as support 

elements in the assessment of the current ESw situation. 

Flows of matter and 

energy 

Identify the types and speed of matter and energy flows and assess its influence on the direct 

availability of WR. 

Multifunctionality Identify possible multiple uses that come from functional landscape diversity and types of 

interaction with the ESw. 

In
te

rv
e
n

in
g
 f

a
c
to

rs
 

fo
r 

d
e
c
is

io
n
 m

a
k
in

g
 Public participation (or 

social control) 

Investigating whether the ESw of the most interest to communities are being included in the 

ES valuation and whether there is community participation in the decision-making process. 

Scenario building Define the ideal scenario or the best possible scenarios obtained from the highest values of 

ecosystem of ESw, exploring land use options in a spatial analysis and future consequences 

for water resources. 

Management actions Define effective alternatives to improve and/or to conserve water resources and their ES. 

C
o
n
tr

o
l 
a

n
d
 

m
a
n
a

g
e

m
e
n
t 

Monitoring Define WR monitoring strategies to identify the results of improvements on the quality of ESw 

and enable the adjustment of changing actions. 
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Actions Goals 

Create a "conservation 

easement" area of 45 miles 

(or 300,000 hectares) along 

the river 

Expand the area of recovery and conservation 

surrounding the river 

Restore native vegetation 

along the river in the form of 

protective buffers  

Reduce erosion; increase natural water purification 

with vegetation; improve the water and habitat 

quality; increase the populations of native fish; 

provide public access to natural areas restored to 

wildlife viewing, including five miles of hiking trails 

Eliminate agricultural and 

livestock land in the 

vegetation protection area 

Reduce the river water consuption and decrease 

grazing area for cattle 

Reduce water diversions for 

agriculture by 50% 

Increase the water flow from 17 to 42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.3. Management actions proposed to increase the supply of ESw 
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Figure 1.1.Terms used and predominance in reference to ecosystem services 

Figure 1.2. Percentage of publications by the six periodicals that publish most on ES and ESw 
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Figure 1.3. A. The solid black line represents the percentage of publications with the selected 
research terms over the designated years; the gray line represents the percentage of articles 
with the ESw theme; the red line represents the exponential trend line of the publications; the 
dotted stretches of black and gray lines represent projection data; MEA marks the year of 
publication of the Millennium Ecosystem Assessment. B. The percentage of articles concerning 
the valuation of ESw. 
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Appendix 2 

 

Continue 

 

Authors Valuation categories Type valuation ESw Valuation tools/valuation methods

dilution of wastewater

natural purification of water

erosion control

habitat 

recreation use

2 Johnson etal, 2012 Economic valuation Indirect valuation provision of clean water InVEST

water health non-market valuation

water quality willingness to pay

recreation use

alternative cost methods

cost-benefit analysis

water availability model

water quality modeling

experts validation

water supply market value method

sailing market value method

flood control shadow project method

water quality improvement avoided cost method

recreation and tourism travel cost method

cultural benefit transfer method

8 Comino etal., 2014 Economic valuation Indirect valuation provision of water willingness to pay

9 Tao etal., 2012 Economic valuation Direct valuation protection of water resources contingent valuation method

provision of water

water flow regulation

Economic valuation Indirect valuation contingent valuation method

Appendix 2

3 La Notte eral, 2015 Mixed valuation Indirect valuation purification of water

1 Loomis etal., 2000

4 Doherty etal., 2014 Economic valuation Indirect valuation

6 Van Houtven etal., 2014 Economic valuation Indirect valuation water quality

5 Reddy etal, 2015 Economic valuation Indirect valuation provision of water

7 Li etal., 2014 Mixed valuation Indirect valuation

10 De Groot etal., 2012 Economic valuation Indirect valuation

GREEN - in-stream nitrogen retention

monetary valuation
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Authors Valuation categories Type valuation ESw Valuation tools/valuation methods

water regulation distance decay funcions

water supply meta-analysis

habitat contingent valuation method

recreation use willingness to pay

13 Elsin etal., 2009 Economic valuation drinking water provision benefit transfer method

14 Di Sabatino etal., 2013 Economic valuation Indirect valuation freshwater CORINE

meta-analysis

benefit transfer method

16 Fu etal., 2014 Economic valuation Indirect valuation hydropower Tradeoffs-InVEST

cultural questionnaires

recreation use willingness to pay

18 Xie etal., 2013 Mixed valuation Indirect valuation water conservation CSLE, others

recreation use Balance MED

aquatic biodiversity

freshwater

hydropower

water flow regulation

groundwater recharge

evapotranspiration

water supply shadow project method

hydroeletric power market value method

flood regulation shadow price method

water regulation opportunity cost approach

sailing market value method

freshwater

water regulation

water quality

water quality questionnaires

water quantity

irrigation
mapping

24 Van-Oort etal., 2014 Socio-economic valuation Direct valuation

23 Gutiérrez e Alonso, 2013 Ecologic valuation Direct valuation rank of importance

22 Wang 2010 Economic valuation Direct valuation

21 Watanabe e Ortega, 2011 Economic valuation Direct valuation water flow emergy-based valuation of biogeochemical flows

20 Watanabe e Ortega, 2014 Economic valuation Direct valuation hydro-carbon model

interviews
19 Willaarts etal., 2012 Ecologic valuation Indirect valuation

17 Zander e Straton, 2010 Economic valuation Indirect valuation

15 He etal., 2015 Economic valuation Indirect valuation goods and services flow

12 Ojeda etal., 2008 Economic valuation Direct valuation

11 Kosak etal., 2011 Economic valuation Indirect valuation
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Continue 

 

Authors Valuation categories Type valuation ESw Valuation tools/valuation methods

water provisioning - drinking water

water purification - NP retention

water provisioning - hydropower production

erosion control

28 Sánchez-Canales etal., 2012 Economic valuation Indirect valuation provision of water InVEST

provision of water

water flow regulation

irrigation

recreation use

hydropower

31 Arias etal., 2011 Economic valuation Indirect valuation hydropower FOR-POWER framework

ARIES

INVEST

33 Bai etal., 2013 Economic valuation Indirect valuation hydropower InVEST

biophysics models

economic models

INVEST

35 Byrd etal., 2015 Ecologic valuation Direct valuation provision of water average recharge and runoff

water regulation

provision of water

water quality

water supply

provision of water hidrological models

irrigation cost zonation models

hydropower

domestic use

39 Feng etal., 2012 Economic valuation Indirect valuation provision of water market valuation

40 Hoyer etal., 2014 Ecologic valuation Indirect valuation provision of water InVEST

economic assessment

38 Fan and Shibata, 2014 Ecologic valuation Direct valuation

37 Doods etal., 2013 Ecologic valuation Direct valuation human freshwater impact

36 Costanza etal., 2014 Economic valuation Indirect valuation monetary valuation

34 Brauman etal., 2014 Mixed valuation Indirect valuation provision of water

32 Bagstad etal., 2013 Socio-economic valuation Indirect valuation provision of water

30 Andrepoulus etal., 2015 Socio-economic valuation Indirect valuation willingness to pay

29 Rodríguez etal., 2015 Ecologic valuation Direct valuation modelling

Amout water conserved by water interceptet by 

vegetation canopy, water absorption by litter and 

water stored by soil under vegetation

27 Su etal., 2012 Ecologic valuation Indirect valuation water conservation

26 Terrado etal., 2014 Ecologic valuation Indirect valuation InVEST

25 Townsend etal., 2012 Economic valuation Indirect valuation freshwater hidrological-land-use-economic
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Authors Valuation categories Type valuation ESw Valuation tools/valuation methods

replacement cost

biophysics assessment

42 Montaña etal., 2015 Economic valuation Indirect valuation water quality método de custo evitado

hidrologic regulation

purification of water

44 Böck etal, 2015 Economic valuation Indirect valuation provision of water interviews

hydropower

irrigated agriculture

fisheries

tourism

flood regulation cost avoided

46 Harmáckova e Vackár, 2015 Ecologic valuation Indirect valuation water quality InVest

biophysical assessment

market value of domestic water

hydroeletricity market valuation

water supply market valuation

aquaculture market valuation

navigation market valuation

flood control damage cost avoided

recreation use travel cost method

49 Vicent etal., 2015 Economic valuation Direct valuation purification of water econometric analysis

48 Zhao e Liu, 2015 Economic valuation Direct valuation

47 Hayha etal., 2015
Mixed valuation Indirect valuation

fresh water

45 Fanaian etal., 2015 Economic valuation Indirect valuation
adjusted market price

43 Blumstein e Thompson, 2015 Ecologic valuation Direct valuation InVEST

41 Liquete etal., 2011 Mixed valuation Indirect valuation purification of water
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Continuation Appendix 2 

 

Continue 

Control and management

Datasets
Indicador and 

indices
Scale

Quality of 

water 

resources

Quantity of 

water resources
Habitat/biodiversity

Landscape 

structure
History

Flows of matter 

ans energy
Multifinctionality

Public participation 

(or social control)
Scenario building

Management 

actions

Monitoring of water 

resources

2 X X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

X

13 X X X X

14 X X X X X

16 X X X X X

18 X X X X X X

X X XX X X X20 X

X XX X X19 X

XX X17 X

X X X15 X X

X X X12 X

X X11 X

XX X5 X

XXX X X X3

1

X

X

X XX X X X10 X

XX X X X X

X X

7 X X

X6 X X X

X XX4 X X

XX X XX X X

Background knowledge Conditions of water resources Structure and landscape dynamics Intervening factors for decision making
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Continuation Appendix 2 

 

Control and management

Datasets
Indicador and 

indices
Scale

Quality of 

water 

resources

Quantity of 

water resources
Habitat/biodiversity

Landscape 

structure
History

Flows of matter 

ans energy
Multifinctionality

Public participation 

(or social control)
Scenario building

Management 

actions

Monitoring of water 

resources

28 X X X X X X

31 X X X

33 X X X X X

35 X X X X X

39 X X

40 X X X X X

42 X X

44 X X X

46 X X X X X

49 X X X X

X X48 X

47 X

XX X X X45 X

X X X43 X X

X X X41

X X38 X X

XX X X X37 X

X36 X X

X X XX X X

X

34

X32 X X X X

X X XX30 X

XX X29 X X

X XX X X

X

27

X X X X X26 X X X

XX X X25

X X XX X X X X24 X X

X X X23 X X

X XX X X22 X

X21 X X

Background knowledge Conditions of water resources Structure and landscape dynamics Intervening factors for decision making
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Capítulo 2 

Seleção de gradientes e réplicas de paisagens em amplas 

extensões territoriais: uma proposta metodológica 

Autores: Hackbart, V.C.S.; Castilho, C.S. e Santos, R.F. 

 

1. Introdução 

Bacias hidrográficas têm sido utilizadas amplamente como unidades de planejamento 

ambiental, pois são sistemas naturais bem definidos, onde, com os impulsos de chuva, 

ocorre o balanço entre entradas e saídas de água (Carmo e Silva, 2010). Como 

conseqüência, ocorre também o balanço dos fluxos químicos e biológicos, que 

carregam a maior parte das informações sobre a conservação ou a degradação da 

superfície contidas em seus limites (Santos, 2004; Coelho Netto e Avelar, 2007; Porto 

e Porto, 2008).  

Muitos pesquisadores têm usado sistemas de informações geográficas (SIG) numa 

tentativa de tentar reproduzir a complexidade das interações de usos da terra em 

bacias hidrográficas, de forma a avaliar as conseqüências das mudanças dos usos de 

terra (Coelho Netto 2005; Kiehle, 2006; Coelho Netto et al. 2007; Bertolo et al., 2009). 

Para tanto, metodologicamente, costuma ser necessário definir bacias hidrográficas 

como unidades espaciais amostrais replicadas, ou seja, conjuntos que assegurem 

controle sobre variáveis físicas, mas que contenham um gradiente de uso e ocupação 

da terra. Esse tem sido um dos principais desafios, parte fundamental do processo de 

planejamento ambiental, mas de difícil obtenção já que escalas mais amplas de 

trabalho costumam conduzir os estudos para menor adequabilidade amostral, em 

número e réplicas, com menores possibilidades de testar hipóteses e maior 

generalização de resultados. No entanto, é comum que os planejamentos observem a 

bacia hidrográfica como uma unidade isolada, sem paralelos com controles e réplicas, 

não permitindo efetivas comparações, estatisticamente comprovadas. São 

apresentadas, desta forma, unidades como configurações únicas dos tipos de usos, 

desprezando-se a necessidade de haver reprodutividade amostral, pelo menos para a 

quantidade de tipos de usos, de forma a garantir a repetitividade e confiabilidade das 

respostas observadas (McGarigal e Cushman 2002; Teixeira et al., 2009). 

As réplicas e controles são essenciais, principalmente quando necessitamos 

reconhecer gradientes de usos que possam representar e comparar condições 

presentes em locais distintos, de paisagens totalmente preservadas até o total uso 

humano de um território (Bowers e Doodley, 1999; Ims, 2005). 
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Desta forma, defendemos que para o sucesso de um plano ambiental, se faz 

necessário superar metodologicamente essas limitações, de forma a avaliar e 

comparar múltiplas condições de paisagens, cada qual com sua complexidade de 

interações entre usos humanos e sistemas naturais. Planejamentos de paisagem que 

necessitam interpretar esses gradientes entre uso e conservação necessitam trabalhar 

com um grande esforço amostral, devidamente delineado para a confiabilidade dos 

resultados que conduzem a tomada de decisão.  

Nessa direção, este estudo objetivou desenvolver um método espacial que possa 

indicar, em amplas regiões, gradientes e réplicas experimentais de paisagens, 

considerando sua fácil aplicabilidade para planejadores e fácil compreensão pelos 

agentes sociais.   

            a. Objetivo: desenvolver um modelo que permita selecionar bacias 

hidrográficas dentro de gradientes de uso e ocupação da terra e em condições 

controladas do meio físico, para que possam ser utilizadas como unidades amostrais 

comparáveis, como controles e réplicas, de forma a testar relações teóricas em 

experimentos sob amplas escalas.  

 b. Objeto: grandes extensões territoriais de estrutura heterogênea.  

 c. Proposta conceitual: Uma importante questão para o planejamento é 

entender como as mudanças do uso da terra conduzem a perda de funções e 

interações ecológicas. Além disso, deve pressupor as conseqüências dessas 

mudanças em cenários futuros. O quadro de alterações das funções ecológicas ou de 

interações entre elementos da paisagem pode ser hipoteticamente idealizado se for 

possível construir gradientes de situações de usos dentro de uma região que mantém 

características comuns, ou seja, com controle de variáveis. No entanto, a 

confiabilidade das extrapolações dadas pela comparação entre paisagens exige 

adequação amostral, em número e replicas de cada faixa do gradiente avaliado. Esse 

é o caminho adequado para testar hipóteses e generalizar os resultados em análises 

espaciais, fornecendo interpretações seguras de cenários prováveis e orientando 

tomadas de decisão sobre futuras condições de usos para as paisagens planejadas.   

 d. Estrutura: O método apresenta duas fases, conforme esquematizado na 

Figura 2.1. Inicialmente é necessário construir o recorte metodológico que servirá 

como fonte de controle das amostras da paisagem. Neste modelo pressupõem-se três 

critérios: (i) seleção da ordem da bacia hidrográfica dada pela composição da rede de 

drenagem; (ii) seleção dos tipos de uso que serão combinados com o gradiente dado 

pelas quantidades de sistemas naturais;  (iii) variáveis do meio físico que deverão ser 

constantes para todo o gradiente dado pelos sistemas naturais e usos.  

 



48 
 

 

 

Na fase 1 do método mapeia-se em SIG a área de estudo de acordo com a legenda 

pré-definida e de acordo com o objetivo do estudo. A esse mapeamento deve ser 

adicionado, por intersecção (Insert, ArcGis 10.2), um layer de hexágonos construído 

por meio da ferramenta patch analyst (Rempel et al., 2012), de forma a definir 

unidades no território que possam ser identificadas por tipos de usos e pelas quantias 

relativas (hectares e percentagens) de cada uso. O tamanho dos hexágonos utilizados 

depende da extensão territorial, resolução das imagens trabalhadas e grau de 

generalização esperado pelo planejamento. Assim, nesta malha de hexágonos 

intersectados são identificados os percentuais dos tipos de uso e cobertura da terra 

definidos na legenda do mapeamento (patch analyst_spatial statistics). Aqueles 

hexágonos que possuem a combinação esperada de usos, pelo tipo e percentagem, 

devem ser destacados no banco de dados, assim tanto o gradiente quanto as réplicas 

hexagonais podem ser identificadas.  

Figura 2.1. Detalhamento das duas fases do método de seleção de gradientes e réplicas de 
paisagens 
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A fase 2 é executada com o objetivo de identificar o sentido do fluxo de água através 

da ferramenta Hydrology do SIG ArcGis 10 (flow direction) e de extrair a rede de 

drenagem da área total de estudo a partir de imagens com dados de altimetria, como  

do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM, Rabus  et  al.,  2003). A sequencia de 

comandos em SIG para obtenção da rede é: Hydrology _Fill (produção de grid); 

Hydrology _Flow Direction (que identifica a direção do fluxo da água); Hydrology _ 

Flow accumulation (cria um raster com a informação do fluxo de água acumulado); 

Hydrology _ Conditional (fixa o tamanho do pixel). Quanto menor o valor dos pixels, 

maior a quantidade de feições de drenagens geradas. O passo seguinte consiste em 

gerar um shape de drenagens (Hydrology _Stream to feature) a partir do raster da 

etapa anterior, criando um shape de pontos (pontos adicionados na foz de cada curso 

de água de interesse da pesquisa). A ferramenta Hydrology _Watershed delimita as 

bacias hidrográficas para cada ponto demarcado. A conversão do raster das bacias 

em polígonos é feita pela ferramenta Hydrology _ Conversion tools. Caso seja 

necessário refazer a delimitação de novas bacias hidrográficas, retorna-se ao shape 

de pontos, no modo Editor, para inserção de novos pontos, retomando o procedimento 

(Loop, Figura 2.2).  

A etapa seguinte é produzir uma intersecção entre o mapa da malha de hexágonos 

com as bacias hidrográficas e as variáveis de controle, como relevo ou solo (comando 

Insert), dois a dois, gerando as réplicas que formam o gradiente.  

 

2. Aplicação do modelo em um estudo de caso: O vale do Paraíba do Sul 

2.1 Área de estudo  

O Vale do Paraíba do Sul foi escolhido para aferir o método porque é uma ampla 

região (cerca de 1.500mil hectares) de suma importância econômica e ambiental para 

o país, com um intenso processo de uso humano que causa a degradação ambiental 

pelo uso exacerbado dos recursos naturais (Marengo e Alves 2005; Castilho et al., 

2015). A área de estudo localiza-se dentro do bioma Mata Atlântica, em altitudes 

médias entre 700 a 1300m, com solos, predominantemente, dos tipos Podzólico 

Vermelho-Amarelo álico e Latassolo Vermelho-Amarelo álico (Radam Brasil, 1983). 

Ela está inserida dentro de um dos cinco hotspots de biodiversidade do mundo, mas 

seus fragmentos florestais vêm sendo extremamente ameaçados (Silva e Casteleti 

2003; Myers et al. 2013; Rezende et al. 2015). As forças de mudança nos últimos anos 

atuaram semelhantemente ao longo das cadeias montanhosas, reproduzindo 

combinações repetidas de mesmos usos nas mais diferentes configurações. 
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2.2 Mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal  

Definiu-se uma legenda (Material suplementar, Tabela 2.1) cujas classes 

representassem, pelo menos cobertura florestal e dois tipos predominantes de uso da 

terra: reflorestamento e campo antrópico. O mapeamento utilizou imagens orbitais 

digitais multiespectrais SPOT 2007/2009 obtidas através da Secretaria do Meio 

Ambiente de São Paulo, em formato GEOTIFF, composição colorida RGB. As imagens 

foram ortorretificadas com resolução espacial de 2,5m no sistema de projeção 

Universal Transversa de Mercator (UTM) e Datum SIRGAS2000. Foi realizada 

interpretação visual em SIG ArcGis 10.2 (ESRI, 2014), escala 1:50.000. A 

confiabilidade do mapeamento (Figura 2.2) foi obtida através da aferição de 25 pontos 

aleatórios em campo (92%). 

Dados espaciais da malha hidrográfica (SRTM) foram obtidas no Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE)1, e os tipos de solo e declividade foram foram obtidos no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2. Todos os dados foram 

reprojetados para o Datum SIRGAS 2000, sistema de coordenadas UTM zona 23S.  

 

 

 

                                                
1 http://www.dsr.inpe.br/topodata/ 
2 ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/topograficos/escala_50mil 
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Figura 2.2. Mapeamento da área de estudo  
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2.3 Delimitação e seleção das bacias hidrográficas 

Para a delimitação e seleção de bacias hidrográficas foi criado um shape de 

hexágonos de 5.000 ha (Figura 2.3A) e, com a ferramenta Insert, o mapa de uso da 

terra (Figura 2.2) foi inserido na malha de hexágonos. O shape resultante foi utilizado 

para calcular o percentual de Floresta Ombrófila em estágio sucessional 

médio/avançado de sucessão (Figura 2.3B), campo antrópico (Figura 2.3C) e 

silvicultura (Figura 2.3D) em cada hexágono (Patch Analyst). 

 

 

 

Para identificar áreas potenciais a formação de um gradiente entre conservação 

florestal e tipos de uso foram somados os valores percentuais em cada hexágono 

(floresta+campo antrópico; floresta+silvicultura), gerando um novo shape (Figura 2.4).  

Figura 2.3. A. Malha de hexágonos de 5000ha. B. Percentuais por hexágono de floresta em 
estágio médio/avançado de sucessão. C. Percentuais por hexágono de campo antrópico. D. 
Percentuais por hexágono de silvicultura 
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Foi possível identificar que, entre os 339 hexágonos da área de estudo, 39,5% 

contemplavam os três tipos de uso e cobertura da terra em diversas combinações 

percentuais de cobertura. Essa somatória apresentada no banco de dados foi utilizada 

como base para a seleção de bacias hidrográficas que representassem o gradiente 

pré-determinado (Figura 2.2).  

 

 

 

Na etapa seguinte foi aplicada toda a seqüência de comandos descritos para a 

ferramenta Hydrology de forma a obter o shape de bacias hidrográficas. Foi fixado o 

valor de cada pixel em (25), de maneira que a rede de drenagem fosse detalhada, já 

que o propósito era expressar bacias de segunda e terceira ordem. Foram delimitadas 

550 bacias hidrográficas (Figura 2.5). 

 

 

Legenda

Percentuais das combinações 

de floresta, campo antópico e 

silvicultura

Figura 2.4. Hexágonos contendo a soma dos percentuais de Floresta em estágio 
médio/avançado de sucessão, campo antrópico e silvicultura. 
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Foram sobrepostos por Intersect os shapes de hexágonos (Figura 2.4), de bacias 

hidrográficas (Figura 2.5), e de tipos de solo e declividade (Figura 2.6A e B). Entre as 

550 bacias hidrográficas, somente 113 bacias apresentaram repetições randômicas do 

gradiente de tipos de usos, interpretadas como amostras potenciais para controle e 

réplicas (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.5. Bacias hidrográficas de 2ª e 3ª ordem delimitadas entre as Serras do Mar e da 
Mantiqueira.  

Figura 2.6. Tipos de solo (A) e declividades da área de estudo (B). 
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As 113 bacias foram aferidas por imagem de satélite e confirmação de campo. Elas 

foram ordenadas por contribuição quantitativa de classes somadas e selecionadas de 

forma a fornecer uma distribuição linear entre floresta e usos (Figura 2.8). Esse 

procedimento definiu 27 bacias hidrográficas, consideradas potenciais repetições de 

intervalos percentuais de tipo de cobertura (réplicas) e de áreas com valores de 

floresta acima de 80% (controle) (Figura 2.9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Bacias hidrográficas com características semelhantes de solo, declividade e 
gradientes percentuais de uso e cobertura da terra. 
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A 

 

B 

 

 

 

Figura 2.8. Gradientes selecionados para as bacias hidrográficas. Linhas tracejadas indicam a 
relação linear entre os gradientes. 



57 
 

 

 

 

3. Considerações sobre o método  

A utilização de hexágonos em grandes áreas se mostrou eficiente na busca de áreas 

potenciais de interesse com características específicas, como os três tipos de uso 

utilizados neste estudo. Esta técnica já foi parcialmente utilizada em outros trabalhos 

com diferentes objetivos, mas sempre visando a criação de uma malha que criasse 

uma maior interconexão entre as unidades de análise (Bertolo et al., 2009; Birch et 

al.,2007; Mateucci e Silva, 2005). Bertolo et al. (2009) também utilizou shapes de 

hexágonos para avaliar as mudanças de uso da terra na Ilha de São Sebastião entre 

os anos de 1962 e 2001, mostrando ser um método eficiente para esse tipo de análise.  

A intersecção da técnica de hexágonos com a ferramenta de extração de bacias 

hidrográficas, já sabidamente eficiente e ágil, quando comparado com os métodos 

manuais de extração de bacias hidrográficas (Georgen et al., 2012), favoreceu a 

seleção de paisagens em grande extensão territorial, permitindo otimizar o tempo de 

busca de áreas amostrais e de aferição em campo, assim podendo reduzir custos.  

Figura 2.9. As 27 bacias selecionadas. Números iguais indicam as potenciais réplicas dentro de 
um mesmo intervalo percentual (1: 0-10%; 2: 11-30%; 3: 31-60%; 4: 61-80%; 5: bacias 
controle). 
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Estas vantagens metodológicas não descartam a tarefa de mapear e aferir todo o 

território de interesse. Além disso, envolve pacotes de softwares, um robusto hardware 

para processar os dados e exige familiaridade com sistemas de informação 

geográfica.    

Uma boa vantagem dessa proposta metodológica é o fato dele poder ser ajustado 

para os mais diversos propósitos, auxiliando tomadores de decisão. Essa 

potencialidade do método, aliada a sua fácil aplicabilidade, possibilita seu uso para 

avaliar paisagens, modelar e simular cenários, manejar bacias hidrográficas entre 

outras aplicabilidades.  

Pressupondo que as desvantagens aqui apresentadas sejam superadas pelo 

aplicador, esse método assegura a possibilidade de se ter réplicas de análise, crítica 

central para aqueles que trabalham em amplas escalas territoriais.  
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Material Suplementar 

 

Tipo de uso e cobertura da terra Descrição 

Floresta em estágio sucessional médio/avançado Fragmentos florestais de dossel contínuo, alto 
porte 

Floresta estágio sucessional inicial Fragmentos florestais de dossel descontínuo, 
médio porte 

Áreas úmidas Áreas associadas aos cursos d’água que 
apresentam vegetação herbácea 

Silvicultura Áreas com monocultura de Eucalyptus sp ou 
Pinus sp. 

Agricultura  Áreas com cultivos agrícolas  

Campo antrópico Áreas com gramíneas, para pastagem ou áreas 
desmatadas ou agrícolas abandonadas 

Conglomerado urbano Áreas adensadas, com edificações residenciais, 
comerciais e industriais 

Conglomerado rural Áreas com edificações residenciais e/ou com 
edificações de apoio as atividades de solo rural 

Mineração campos de extração mineral  

Corpos d’água de 51 a 200m  Rios e/ou represas que contêm entre 51 e 200 
metros de largura 

Corpos d’água > 200m  Rios e/ou represas que contêm mais de 200 
metros de largura 

Afloramento rochoso Áreas com rochas expostas sem cobertura 
vegetal em áreas de altas declividade e altitude  

Outros tipos de uso e ocupação e cobertura da 
terra 

Áreas que não apresentam nenhuma das 
características dos tipos de uso e ocupação e 
cobertura da terra selecionadas para o estudo 

 

 

 

 

  

Tabela 2.1. Legenda utilizada para o mapeamento e descrição do tipo de uso e cobertura 
florestal 
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Capítulo 3 

Oferta de serviços ecossistêmicos hídricos em paisagens florestais 

fragmentadas 

Hackbart, V.C.S.; Lima, G.T.N.P. de; Brentan, B.; Tambosi, L.R.; Pompêo, M.L.M.; 

Santos , R.F. 

1. Introdução 

Ehrlich e Mooney, em 1983, introduziram o conceito de “serviços ecossistêmicos”, 

como benefícios que os ecossistemas proporcionam ao homem através de seus 

processos. Desde então, ficou clara a necessidade de analisar os danos causados ao 

funcionamento dos ecossistemas como forma de avaliar o prejuízo que isso trás ao 

bem-estar humano (Daily, 1997; Costanza et al., 1997; de Groot, 2002; Kremen, 2005; 

MA, 2005; Haines-Young e Potschin, 2010). Essa abordagem possibilita mostrar que 

os efeitos das ações humanas sobre o ambiente natural trazem conseqüências 

negativas (ou positivas) para os próprios agentes modificadores do meio, já que as 

características físicas e os tipos de uso e ocupação da terra geram configurações 

específicas em cada porção do território (Tallis e Polasky, 2009).  

As considerações apontadas são especialmente válidas quando se trata dos serviços 

ecossistêmicos relacionados à água, pois os recursos hídricos são sensíveis às 

mudanças da paisagem e respondem a fragmentação de florestas, alterando seus 

valores de qualidade (Wear et al. 1998; Ranzini e Lima, 2002; Brauman et al., 2007; 

Lee et al., 2009; Amiri e Nakane, 2009; Lima et al., 2016). A água destaca-se não só 

por suas características de bom indicador, mas também por ser um dos mais 

preciosos benefícios para o bem-estar humano (M.A., 2005; Martin-Ortega et al., 

2015). Os trabalhos que visam identificar e medir os ganhos e/ou perdas de serviços 

hídricos (Keeler et al., 2012; Guswa et al., 2014; Ojea e Martin-Ortega, 2015; La Notte 

et al., 2015) não apresentam uma metodologia única e consolidada para ser utilizada 

em qualquer território. Neste sentido, muitos trabalhos apresentam a valoração 

monetária como forma de identificar essas perdas e ganhos de serviços hídricos (Ojea 

et al., 2008; Di Sabatino et al., 2013; La Notte et al., 2015). Por outro lado, os trabalhos 

que fazem uma valoração ecológica utilizam-se de índices de qualidade de água (IQA) 

como forma de difundir uma informação clara sobre a qualidade da água e deduzir 

sobre a qualidade do serviço hídrico oferecido (Pesce e Wunderline, 2000; Keeler et 

al., 2012). Porém, a valoração de um serviço ecossistêmico depende de uma 

avaliação combinada dos processos e funções ecológicas que estão vinculados à 
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composição do meio (Hu et al. 2008; Hermann et al., 2011; Turner, 2013). Para valorar 

sob essa perspectiva é necessário fazer uso de indicadores que estabelecem a 

contribuição dos elementos da paisagem para a oferta de serviços (Maes et al. 2012), 

pois, como enfatizado por Uriarte et al. (2011), são ainda poucos os estudos que 

tratam da relação entre a qualidade de água e os elementos antrópicos e naturais 

combinados. Avaliar, projetar e gerenciar os fluxos de serviços dos ecossistemas em 

paisagens espacialmente heterogêneas ainda representam desafios da ciência da 

sustentabilidade (Turner et al. 2013). 

Para compreender o papel da quantidade de recursos naturais em uma paisagem 

sobre a quantidade e qualidade dos serviços hídricos provenientes deles, 

especialmente em áreas florestadas, é essencial identificar os limites a partir do qual 

sua perda engatilha um prejuízo irreparável para os recursos hídricos. Assim, a 

identificação dos limites de perdas dos serviços hídricos em paisagens que 

apresentam múltiplos tipos de uso fronteiriços às florestas é vital para planejadores, 

pois muitas decisões são tomadas em função da observação e julgamento da 

estrutura espacial da paisagem. Avaliar a capacidade de uma estrutura heterogênea 

tolerar perturbação sem se deslocar a um estado qualitativamente inadequado é uma 

meta a ser atingida. O objetivo maior de um planejamento, ou seja, a indicação de 

cenários e manejos futuros da paisagem depende dessa compreensão, de forma a 

poder, efetivamente, conduzir as condições desejadas de disponibilidade de serviços 

ecossistêmicos frente às novas trajetórias de uso. Nesse contexto, este capítulo 

defende que em paisagens de Mata Atlântica é possível reconhecer a dependência 

direta entre quantidade de floresta madura e serviços ecossistêmicos hídricos, cuja 

relação possivelmente apresenta limiares dependentes da associação que essa 

vegetação natural tem com diferentes tipos e dimensões de usos humanos. Para 

tanto, este trabalho teve como objetivo avaliar, valorar e definir os limites sobre a 

oferta de sete serviços ecossistêmicos hídricos em paisagens de Mata Atlântica frente 

a diferentes percentuais de cobertura florestal e com interfaces de dois tipos de uso 

humano - reflorestamentos e campos antrópicos. 

2. Material e métodos 

2.1 Seleção e mapeamento da área de estudo 

A avaliação da oferta de serviços hídricos foi realizada na região do Vale do Paraíba 

do Sul (São Paulo), entre duas grandes cadeias montanhosas (Serra do Mar e Serra 

da Mantiqueira), onde se encontra o Rio Paraíba do Sul (Figura 3.1). A área de estudo, 

com 1.428.194 hectares, encontra-se em altitudes médias entre 700 a 1.700m, 



63 
 

englobando a Floresta Ombrófila Densa Montana (Castilho et al., 2015) e solos 

predominantemente dos tipos Podzólico Vermelho-Amarelo álico e Latassolo 

Vermelho-Amarelo álico (Radam Brasil, 1983). Essa região é um dos mais importantes 

reservatórios de água para a região sudeste do Brasil e um hotspot de biodiversidade 

(Mittermeier et al., 2005). 

 

 

 

 

A área de estudo foi mapeada utilizando-se imagens orbitais multiespectrais SPOT de 

2007 e 2009 obtidas com cessão de uso pela Secretaria do Meio Ambiente de São 

Paulo, em formato GEOTIFF, com resolução espacial de 2,5 metros. Foi gerada uma 

composição colorida RGB, as imagens foram ortorretificadas e utilizado Datum 

SIRGAS 2000, com o sistema de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM). A 

legenda foi desenvolvida de forma a contemplar os diferentes tipos de uso e cobertura 

da terra da região (Material Suplementar, Anexo 1), mapeados por interpretação visual 

em SIG ArcGis 10.2 (Environmental System Research Institute, Inc.), na escala 

1:50.000. Para a validação e cálculo de confiabilidade do mapeamento foram 

sorteadas coordenadas de 25 pontos em GPS, excluindo-se as áreas inacessíveis. O 

cálculo de confiabilidade foi realizado através da porcentagem de concordância entre 

os tipos de usos observados em campo e os mapeados, o que gerou 92% de 

confiabilidade. 

Figura 3.1. Localização da área de estudo 
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Os shapes de hidrografia, topografia, solos e declividade foram obtidos através do site 

do IBGE3 e reprojetados para o Datum SIRGAS 2000, sistema de coordenadas UTM, 

zona 23S.  

 

2.2. Seleção das bacias hidrográficas 

A seleção das bacias hidrográficas foi realizada de acordo com o método apresentado 

em detalhes no Capítulo 2. Foram selecionadas 27 bacias hidrográficas de forma que 

contemplassem um gradiente entre 0 e 92% de floresta, complementado 

principalmente com campo antrópico e silvicultura, com uma margem máxima de 30% 

para outros tipos de usos. O delineamento amostral considerou um gradiente que 

apresentasse, obrigatoriamente, ao menos três bacias para cada faixa percentual de 

cobertura florestal, ou seja, entre 10 e 30%, 30 e 60%, 60 e 80% e maior que 80%, de 

forma a garantir réplicas dentro de uma continuidade amostral. As três bacias com os 

percentuais acima de 80% de floresta foram consideradas áreas de referência (ou 

bacias de controle) e as seis bacias com mais de 80% de campo antrópico e 

silvicultura serviram de referência para usos humanos (Figura 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ftp://geoftp.ibge.gov.br 

Figura 3.2. Esquema do delineamento amostral 
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2.3. Coleta de dados e amostras de água 

Foram realizadas seis coletas em campo de dados físico-químicos e de amostras de 

água superficial para análise de parâmetros químicos e biológicos de água das 27 

bacias hidrográficas, sendo três coletas realizadas no período chuvoso e três no 

período seco. No total, foram coletados 6.453 dados brutos divididos entre os 

parâmetros condutividade (EC), pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos (TDS), 

oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais em suspensão (ST), turbidez (Turb),  fósforo 

total (PT), nitrito (Ni), nitrato (Nitra), amônia (Am) e coliformes fecais (ColF) e totais 

(ColT). A Tabela 3.1 apresenta uma síntese dos métodos utilizados para as 

amostragens e análises.  Além destes, foram coletados dados de vazão e pluviosidade 

da região. A descrição pormenorizada dos procedimentos adotados em campo 

encontra-se no Material Suplementar (Anexo 2).  

Além dos parâmetros hídricos, foram obtidos dados de vazão dos rios pelo método do 

flutuador (Palhares et al., 2007). A vazão foi calculada a partir da área (A) do rio, 

obtida a partir das medidas de profundidade de pelo menos três pontos do curso de 

água (duas margens e no meio do rio), do comprimento da área de medição (L) e do 

tempo que o flutuador levou para se deslocar no comprimento L. Em cada rio, foram 

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

vazão (equação 1). 

Vazão = (AxLxC)/T           Equação 1 
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Parâmetro 
Analisado 

Método Quantidade de 
amostra 

Método de preservação Método de 
armazenamento 

Metodologia de análise 

Condutividade Sonda Não se aplica Não se aplica Não se aplica Aparelho Combo HI 98129, Faixas de leitura: 
(i) condutividade: 0 a 3999 µS/cm, com 
resolução de 1 µS/cm; 

pH Sonda Não se aplica Não se aplica Não se aplica Aparelho Combo HI 98129, Faixas de leitura: 
0.00 a 14.00, com resolução de 0.01 

Temperatura Sonda Não se aplica Não se aplica Não se aplica Sonda HI 98186, Faixas de leitura: de -200C a 
1200C 

Sólidos totais 
dissolvidos 

Sonda Não se aplica Não se aplica Não se aplica Aparelho Combo HI 98129, Faixa de leitura: 
0.00 a 10.00 ppm, com resolução de 0.01ppm 

Oxigênio dissolvido Sonda Não se aplica Não se aplica Não se aplica Sonda HI 98186, Faixa de leitura: 0.00 a 50.00 
mg/L, com resolução de 0.01 mg/L 

Turbidez Sonda 3x 10ml Não se aplica Não se aplica Turbidímetro HI 98703 portátil concordante 
com a EPA, com tecnologia Fast TrackerTM. 
Faixas de leitura: (i) 0.00 a 9.99 NTU, com 
resolução de 0.01 NTU; (ii) 10.0 a 99.9 NTU, 
com faixa de resolução de 0.1 NTU e (iii) 100 
a 1000 NTU, com faixa de resolução de 1 
NTU. 

Coliformes fecais e 
totais  

Kit microbiológico 10 ml Não se aplica Não se aplica Kits microbiológicos com cartelas de Colipaper 
para identificar a presença e/ou ausência de 
coliformes totais e/ou fecais nas amostras de 
água; microestufas microbiológicas para 
incubar as cartelas Colipaper 

Sólidos em 
Suspensão 

Amostra de água 2x 2000 ml Refrigeração imediata em 
gelo 

Amostra processada no 
mesmo dia 

Filtragem da amostra de água em filtros 
milipore 0.45um (Baumgarten et al., 1996). 

Nitrogênio amoniacal Amostra de água 3x 200 ml 1 ml de ácido clorídrico a 
10% (pH <2) 

Resfriamento até o 
momento das análises 

Determinação de acordo com Standart Method 
4.500-NH3 D e E 

Nitrito Amostra de água 3x 200 ml 1 ml de ácido clorídrico a 
10% (pH <2) 

Resfriamento até o 
momento das análises 

Determinado pelo método descrito por 
Mackereth et al. (1978) 

Nitrato Amostra de água 3x 200 ml 1 ml de ácido clorídrico a 
10% (pH <2) 

Resfriamento até o 
momento das análises 

Kit da marca HACH contendo dois reagentes, 
NitriVer 3 e Nitriver 6 (cf. U.S. EPA, 2011). 

Fósforo Total Amostra de água 3x 200 ml 1 ml de ácido clorídrico a 
10% (pH <2) 

Resfriamento até o 
momento das análises 

Determinado pelo método descrito por 
Valderrama (1981) 

Tabela 3.1. Descrição dos métodos de coleta de dados, amostras e análises de água. 
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2.4. Seleção dos serviços ecossistêmicos hídricos 

Foram selecionados sete serviços ecossistêmicos que se enquadravam nas categorias 

de provisão, regulação e cultural. Para tanto, foi conduzido uma pesquisa bibliográfica 

pautada na literatura acadêmica, associada à índices de qualidade de água e serviços 

ecossistêmicos hídricos. A pesquisa foi realizada nas principais bases de dados 

eletrônicos, nos bancos de dados científicos indexados na ISI Web of Science, Scielo 

e Scopus, com o query selector: "index*" OR "indice*" AND "water quality*" OR "water 

inde*" OR "hidric* quality*" OR "hidrologic* quality" OR "river quality" OR "stream 

quality". Os termos foram localizados nos títulos, palavras-chaves e resumos dos 

artigos revisados por pares em revistas científicas, de 2000 até 2016. Essa estratégia 

está baseada nas orientações de Araujo Barbosa et al. (2015). O resultado dessa 

análise permitiu identificar os índices de qualidade que pudessem ser relacionados a 

oferta potencial de sete serviços hídricos, conforme resumido na Tabela 3.2 e definido 

na Tabela 3.3.  
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Classificação 
Serviços 
hídricos* 

pH EC OD TDS ColF ColT Sol Turb PT Nit Nitra Am T 
Referências adotadas para 
seleção dos parâmetros 
indicativos de qualidade 

Provisão 

Pesca  ↑ ↑ ↑ 0 0 ↑ 0 ↑ 0 ↑ ↑ ↑ ↑ Bascaron 1979; Koçer e Sevgili, 
2014; Xu et al. 2010; Sutadian et 
al. 2016 

Água para uso 
humano 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 0 0 ↑ 0 Mojahedi e Attari, 2009; Sutadian 
et al. 2016 

Agricultura ↑ 0 ↑ ↑ ↑ 0 ↑ ↑ 0 0 0 0 ↑ Xu et al., 2010; Sutadian et al. 
2016 

Regulação e 
manutenção 

Potabilidade da 
água 

↑ 0 ↑ ↑ ↑ 0 ↑ ↑ 0 0 ↑ ↑ ↑ Mojahedi e Attari, 2009; Sutadian 
et al. 2016 

Controle de 
erosão 

0 ↑ ↑ ↑ 0 0 ↑ ↑ 0 0 0 0 0 Sutadian et al., 2016 

Controle de 
doenças 

↑ ↑ ↑ ↑ 0 ↑ 0 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 0 Avigliano e Schenome, 2016 

Cultural Recreação 0 0 ↑ ↑ ↑ 0 ↑ ↑ 0 ↑ 0 0 ↑ Nemerow e Sumitomo, 1970; 
Sutadian et al. 2016 

* Classificação dos SEH baseada no TEEB (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.2. Parâmetros hídricos indicados para atividades ou controle ambiental que podem ser categorizados como serviços hídricos. EC: condutividade; 
OD: oxigênio dissolvido; TDS: sólidos totais dissolvidos; COLF: coliformes fecais; COLT: coliformes totais; Sol: sólidos totais em suspensão; Turb: turbidez; 
PT: fósforo total; Nit: nitrito; Nitra: nitrato; Am: nitrogênio amoniacal; T: temperatura. As setas e o "0" indicam se o parâmetro foi ou não, respectivamente, 
utilizado para o cálculo dos serviços hídricos. 
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Categoria  Conceito Serviços ecossistêmicos 
hídricos 

Conceitos 

Provisão 

Incluem todos os produtos dos 
ecossistemas que os humanos 
fazem uso direto, como, por 
exemplo, para nutrição e energia. 
Estes produtos podem ser 
comercializados, consumidos ou 
utilizados diretamente (Haines-
Young e Potschin, 2010). 

Pesca  Capacidade em contribuir, através da manutenção natural da qualidade da 
água, para a presença de peixes nos rios.  

Água para uso humano Capacidade em fornecer água, em qualidade, para os diferentes usos 
humanos, como doméstico e industrial, não necessariamente potável. 

Agricultura Capacidade em fornecer água, em qualidade, para a produção agrícola. 

Regulação e 
manutenção 

São os benefícios que as 
pessoas obtêm da natureza 
devido à regulação dos 
processos naturais (Kandziora et 
al., 2013; Fu et al., 2013; Dale e 
Polasky et al., 2007). 

Potabilidade da água Capacidade de potabilização da água, ou seja, de manter uma condição de 
qualidade que permita o consumo humano. 

Controle de erosão A erosão das áreas do entorno dos rios pode estar expressa no aumento de 
materiais em suspensão na água, o que interfere diretamente na sua 
qualidade.   

Controle de doenças Evidenciar condições que sejam menos susceptíveis a transmissão de 
doenças 

Cultural Refere-se aos benefícios 
intangíveis que as pessoas 
recebem dos ecossistemas em 
forma de experiência espiritual, 
religiosa, contemplativa e 
educacional (Kandziora et al., 
2013). 

Recreação Capacidade de fornecer condições para contato direto e prolongado com a 
água.  

 

Tabela 3.3. Conceitos dos serviços hídricos analisados 
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Todos os autores definem o índice de qualidade voltado à atividade pela simples 

somatória entre os parâmetros, a maior parte deles usando os dados normalizados 

(Abbasi e Abbasi, 2011; 2012) ou multiplicados por pesos específicos, referentes à 

importância do parâmetro para a localidade do estudo (Said et al., 2004). Este estudo 

respeita a relação de parâmetros apresentados pelos autores, mas propõe uma 

diferenciação de cálculo, conforme descrito a seguir. 

2.5 Análises estatísticas 

 Análises exploratórias 

Foi realizada uma avaliação prévia para identificar, primariamente, o comportamento 

dos parâmetros físico-químicos no que tange a: (a) comportamento dos dados em 

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

tratamento desses dados na amostra total; e (c) indicação preliminar dos parâmetros 

de água que respondem, efetivamente, as variações de quantidade de floresta nas 

paisagens ocupadas por campos antrópicos ou silvicultura.  

Para a aplicação dos testes e análises estatísticas, os dados foram normalizados entre 

valores próximos a zero e 1 através do maior valor de cada parâmetro hídrico, de 

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

Esta fase exploratória utilizou os testes multivariados para avaliar a normalidade dos 

dados, por meio do teste de Mardia (Past, 2016), e a variância entre as bacias 

hidrográficas, por meio da MANOVA (Análise de variância multivariada; Past, 2016) 

para entender o comportamento dos dados. MANOVA foi aplicada porque, além de 

sua robustez para dados multivariados, em caso de violação da premissa de 

normalidade esta análise apresenta pouco ou nenhum efeito quando utilizada para um 

grande número de dados (Sharma,1996; Garson, 2007; Hair et al. ; 2009).   

Além destes testes, foram utilizados os gráficos estatísticos de boxplot a partir dos 

dados médios obtidos para os períodos seco e chuvoso para a identificação dos 

outlier. A dispersão dos dados e a identificação dos outliers foram verificadas por meio 

do coeficiente de variação dos valores médios anuais e para cada período. Os outliers 

foram subtraídos e substituídos pelo valor médio amostral, de forma a evitar 

anormalidades na distribuição dos dados e não prejudicar a interpretação dos testes 

estatísticos utilizados na análise dos resultados (Material Suplementar, Anexo 3). A 

análise de regressão simples foi aplicada para identificar os parâmetros apresentaram 

uma maior relação com a variação na quantidade de floresta. 
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 Cálculo dos serviços ecossistêmicos hídricos 

Para avaliar a oferta dos sete serviços hídricos foi desenvolvido um índice para cada 

um deles. O primeiro passo foi identificar no conjunto específico de parâmetros de 

cada serviço a importância individual, ou seja, a contribuição relativa de cada 

parâmetro na expressão da perda de floresta na paisagem. Para tanto, foi selecionada 

a análise Random Forest (Breiman, 2001), um método hierárquico, devido a sua 

eficiência para dados comprovadamente não-lineares e sua capacidade de relacionar 

parâmetros de diferentes naturezas. Esse método utilizou os dados médios das 

estações secas e chuvosas para cada combinação de quantidade de floresta com 

campo antrópico e floresta com silvicultura. Esta é uma análise de classificação e 

regressão entre a variável preditora (quantidade de floresta) e as variáveis de resposta 

(parâmetros fisico-químicos). Os resultados obtidos desta análise forneceram a 

classificação por meio dos valores normalizados da regressão entre a quantidade de 

floresta e cada um dos parâmetros de qualidade de água, de zero a um.  

Num segundo momento, os dados médios das seis coletas, para cada período e em 

cada combinação de quantidade de floresta com campo antrópico e com silvicultura 

(ou seja, para as 27 bacias hidrográficas) foram normalizados através do valor máximo 

(Gotelli, 2004). Em ordem crescente de valor, todos os parâmetros indicavam a perda 

de qualidade dos recursos hídricos, com exceção do oxigênio dissolvido. Desta forma, 

esse parâmetro foi ajustado para que seus valores expressassem o mesmo sentido 

negativo dos outros (1-valor normalizado), ou seja, a perda da qualidade da água ou a 

perda potencial de serviços hídricos.  

Para obter o índice de cada serviço hídrico, os parâmetros normalizados (pqa) foram 

multiplicados pelos respectivos valores de relevância (RF, entre 0 e1) identificados por 

meio do Random Forest e tratados pela somatória simples, de acordo com a tabela 2 e 

equação 2.  

                                            Índice do SEH = ∑(pqa x RF)             Equação 2 

 

3. Resultados  

As informações de base para a seleção das bacias hidrográficas no gradiente de 

cobertura de floresta já foram apresentados no Capítulo 2 (mapeamento com os usos 

e cobertura da terra da região de estudo, mapas do meio físico), as 27 bacias 

hidrográficas e quantificação de cobertura florestal e outros usos selecionadas estão 

apresentadas na Figura 3.3. Para cada bacia hidrográfica foram obtidos valores 
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médios anuais e dos períodos seco e chuvoso em relação aos 13 parâmetros hídricos 

(Material Suplementar, Anexo 4 (A e B)).  

 

 

(a) quanto a vazão e o comportamento dos parâmetros hídricos 

A vazão dos rios foi calculada para se obter os valores de volume de água da seção 

do rio em que foram coletados dados e amostras de água. Pode-se observar que 

todas as bacias registraram o maior volume de água no período chuvoso, com 

exceção das bacias com 11,4% e 14,0% da combinação de floresta e campo antrópico 

e das bacias com 31,2% e 60,5% da combinação de floresta e silvicultura, e ainda a 

bacia com 90,5% de floresta, considerada neste estudo como uma das bacias controle 

(Figura 3.4). Estas bacias com valores maiores de vazão no período seco se devem, 

provavelmente, devido a chuvas atípicas nas cabeceiras dos rios no período seco, 

mas que não foram registradas durante o período de coleta. Os dados dos parâmetros 

Figura 3.3. Bacias hidrográficas selecionadas separadas pelo gradiente de floresta e tipo de 
uso para o estudo  
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nitrito, nitrato, amônia e fósforo total foram corrigidos pelos valores das vazões antes 

de serem realizadas as análises estatísticas.  

 

 

 

O teste de Mardia (Past, 2016), utilizado para testar a normalidade de dados 

multivariados para as combinações de floresta e campo antrópico e floresta e 

silvicultura mostrou que os parâmetros hídricos, sejam para dados anuais ou estações 

secas e chuvosas, não apresentaram normalidade (p<0,05). No entanto, de acordo 

com a análise MANOVA, as bacias hidrográficas com as composições de floresta e 

campo antrópico e floresta e silvicultura, para os dados anuais e de ambas as 

estações, são significativamente diferentes (p<0,05). As bacias com as composições 

de floresta e campo e floresta e silvicultura também são estatisticamente diferentes 

(p<0,05) (Tabela 3.4).  

 Anual Estação 

chuvosa 

Estação 

seca 

Floresta/Campo antrópico 2,87E-30 1,97E-12 1,71E-5 

Floresta/Silvicultura 1,27E-19 3,62E-9 2,46E-9 

Floresta/Campo/Silvicultura 9,63E-43 1,8E-19 1,97E-20 
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Figura 3.4. Valores médios das vazões por estação seca (em vermelho) e chuvosa (em azul) e 
ainda a média anual para as bacias com as combinações de floresta/campo antrópico e 
floresta/silvicultura. 

Tabela 3.4. Resultado do p-valor da análise MANOVA para identificar as variâncias entre as 
bacias hidrográficas e as estações 
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(b) quanto ao comportamento dos parâmetros hídricos em relação ao percentual 

de floresta 

De forma geral, os boxplots e as curvas de tendência evidenciaram que ocorre uma 

perda de qualidade dos recursos hídricos a medida que a floresta foi substituída por 

campos antrópicos ou silvicultura (Figuras 3.4 a 3.9). Para a composição floresta e 

campos antrópicos, os parâmetros condutividade, sólidos totais dissolvidos, turbidez, 

sólidos totais em suspensão e nitrito foram os elementos que apresentaram as 

melhores relações em função do aumento do percentual de floresta, tanto para a 

estação seca quanto para a estação chuvosa, mostrando que a amplitude dos dados 

destes elementos nas bacias com os maiores percentuais de floresta é menor (Figuras 

3.4, 3.5 e 3.7). Estas evidências se confirmam pelas curvas de tendência da 

condutividade e sólidos totais dissolvidos que apresentaram R2 maiores de 0,7 em 

relação aos percentuais de floresta quando analisados os comportamentos das 

estações secas e chuvosas separadamente (Figura 3.6). Os parâmetros turbidez e os 

sólidos totais em suspensão apresentaram a mesma tendência, ou seja, diminuem na 

medida em que o percentual de floresta é maior, porém, com grande amplitude e 

assimetria dos valores nas bacias com os percentuais entre 10 e 60% (Figura 3.5), 

sugerindo maior sensibilidade ou instabilidade nessas paisagens, principalmente 

quando observadas as suas relações com as florestas nos períodos secos (R²>0,8) e 

chuvosos (R²>0,7) separadamente (Figura 3.6). O nitrito teve um comportamento 

semelhante e foi a única forma de nitrogênio que expressou alguma relação com a 

quantidade de floresta (Figura 3.7). Os outros elementos avaliados (pH, oxigênio 

dissolvido, fósforo total, nitrato, amônia e coliformes fecais e totais) não apresentaram 

relações com os percentuais de floresta e campo que pudessem ser destacadas neste 

estudo (Material Suplementar, Anexo 5 (A e B)).   
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Figura 3.4. Boxplot dos parâmetros condutividade e sólidos totais dissolvidos de água nas 15 bacias hidrográficas cobertas com floresta e campo antrópico  



76 
 

 

 

Figura 3.5. Boxplot dos parâmetros turbidez e sólidos totais em suspensão de água nas 15 bacias hidrográficas cobertas com floresta e campo antrópico.   
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Figura 3.6. Curvas de tendência da condutividade, sólidos totais dissolvidos, turbidez e sólidos 
totais em suspensão para bacias com floresta e campo antrópico 
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Quando a floresta se soma a silvicultura a variabilidade e tendências de 

comportamento dos parâmetros hídricos em relação às  quantidades de floresta são 

menos expressivas, se comparadas com os resultados do campo antrópico (Figuras 

3.8 e 3.9). Em geral, os parâmetros hídricos se expressam melhor no período 

chuvoso, especialmente o nitrito, a turbidez e os sólidos totais dissolvidos, com R2 

superiores a 0,8 (Figura 3.9). Pode-se supor que, apesar de menos expressivos, a 

amplitude destes dados diminuiu à medida que aumentou o percentual de floresta, 

sendo alguns descontínuos na faixa entre 10 e 60% de floresta. Os outros elementos 

avaliados (pH, condutividade, oxigênio dissolvido, sólidos totais em suspensão, fósforo 

total, nitrato, amônia e coliformes fecais e totais) não apresentaram relações com os 

percentuais de floresta e silvicultura que pudessem ser destacadas neste estudo 

(Material Suplementar, Anexo 5 (C e D).    

Anual 

 

 

Estação seca 

 

 

Estação 

chuvosa 

 

Percentual de floresta 

 

Percentual de floresta 

Figura 3.7. Boxplot e curvas de tendência do nitrito nas 15 bacias hidrográficas cobertas com 
floresta e campo antrópico 
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Em síntese, pode-se inferir que as análises mostraram que os parâmetros 

condutividade, sólidos totais dissolvidos e em suspensão, turbidez e o nitrito formam o 

conjunto de indicadores mais adequado para avaliar o reflexo das diferentes 

quantidades de floresta na água dos rios das bacias. Além da sensibilidade às 

alterações da quantidade de florestas, estes parâmetros hídricos também 

apresentaram alguns dos requisitos importantes que se deve considerar para 

selecionar indicadores, como a interdepência entre eles e a possibilidade de inferir 

sobre o gradiente de paisagens e a sazonalidade (Rossi et al., 2006; Schmalz et al., 

2016). 
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Figura 3.8. Boxplot dos parâmetros turbidez, nitrito e sólidos totais dissolvidos nas 15 bacias hidrográficas cobertas com floresta e silvicultura.   
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(c) quanto e categorização dos parâmetros hídricos em relação ao percentual de 

floresta e aos serviços ecossistêmicos hídricos 

Os parâmetros hídricos foram hierarquizados e classificados pelo Random Forest (RF) 

de forma a revelar cada um dos serviços hídricos selecionados para este estudo 

(Tabela 3.2) e, ao mesmo tempo, representar indicadores eficientes das quantidades 

de floresta. Os resultados do RF para cada um dos serviços estão apresentados nas 

tabelas 3.5 e 3.6, que indicam a ordem de importância dos parâmetros específicos aos 

serviços de acordo com os resultados da relação entre os elementos e os percentuais 

de floresta, para as combinações de floresta/campo antrópico e floresta/silvicultura. 

De forma geral, parâmetros sólidos totais dissolvidos, turbidez, condutividade e sólidos 

totais em suspensão apresentaram as melhores relações com o percentual de floresta, 

para ambas as combinações de tipo de uso, mostrando que estes elementos podem 

ser determinantes para a avaliação da oferta de diferentes serviços hídricos. Para a 

Figura 3.9. Curvas de tendência do nitrito, turbidez e sólidos totais dissolvidos para as bacias 
com a combinação de floresta e silvicultura 
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combinação de floresta/campo antrópico o parâmetro pH também se destaca em cinco 

dos sete serviços, com RF superiores a 0,7 (Tabela 3.5). 

Pesca Água para 
uso 

humano 

Agricultura Potabilidade 
da água 

Controle de 
erosão 

Controle de 
doenças 

Recreação 

PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF 

EC 1,00 EC 1,00 TDS 1,00 TDS 1,00 TDS 1,00 TDS 1,00 TDS 1,00 

Tur 0,93 TDS 0,92 pH 0,78 pH 0,81 EC 0,99 EC 0,89 Tur 0,84 

pH 0,75 pH 0,73 Tur 0,74 Tur 0,71 Tur 0,75 Tur 0,76 OD 0,68 

OD 0,72 Tur 0,67 Sol 0,59 OD 0,61 Sol 0,57 pH 0,75 Sol 0,65 

Nit 0,38 OD 0,51 OD 0,51 Sol 0,59 OD 0,45 OD 0,55 CF 0,44 

Am 0,36 Sol 0,47 CF 0,36 CF 0,41  CT 0,35 Tem 0,26 

Nta 0,32 CF 0,28 Tem 0,23 Am 0,3 Nit 0,33 PT 0,16 

Tem 0,24 CT 0,24  Tem 0,28 Am 0,28  

CT 0,15 PT 0,12 Nta 0,21 Nta 0,21 

 Am 0,11  PT 0,09 

EC: condutividade; Tur: tubidez; OD: oxigênio dissolvido; Nit: nitrito; Am: amônia; Nta: 
nitrato; Tem: temperatura; CT: coliformes totais; CF: coliformes fecais; TDS: sólidos 
totais doissolvidos; Sol: sólidos totais em suspensão; PT: fósforo total 

 

Para a combinação de floresta e silvicultura, além dos mesmos elementos destacados 

para o campo antrópico, destacam-se ainda o nitrito, que apresentou uma alta relação 

para os serviços de pesca e controle de doenças, e o nitrato, que se destacou no 

serviço de purificação de água (Tabela 3.6).  

Pesca Água para 
uso 

humano 

Agricultura Potabilidade 
da água 

Controle de 
erosão 

Controle de 
doenças 

Recreação 

PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF PQA RF 

Tur 1,00 Tur 1,00 Turb 1,00 Tur 1,00 EC 1,00 Nit 1,00 TDS 1,00 

EC 0,95 Sol 0,97 TDS 0,86 TDS 0,87 Tur 0,97 TDS 0,96 Tur 0,99 

Nit 0,76 OD 0,79 OD 0,82 Sol 0,78 OD 0,80 EC 0,88 Sol 0,75 

OD 0,65 EC 0,77 Sol 0,74 Nta 0,69 Sol 0,72 Tur 0,82 OD 0,64 

pH 0,32 TDS 0,77 pH 0,37 OD 0,58 TDS 0,69 OD 0,77 CF 0,37 

Am 0,25 pH 0,38 CF 0,33 pH 0,33  pH 0,42 Tem 0,3 

Tem 0,22 CF 0,36 Tem 0,28 CF 0,31 CT 0,37 PT 0,23 

CT 0,21 CT 0,25  Tem 0,30 Am 0,28  

Nta 0,21 PT 0,19 Am 0,21 PT 0,27 

 Am 0,12  Nta 0,27 

EC: condutividade; Tur: tubidez; OD: oxigênio dissolvido; Nit: nitrito; Am: amônia; Nta: 
nitrato; Tem: temperatura; CT: coliformes totais; CF: coliformes fecais; TDS: sólidos 
totais doissolvidos; Sol: sólidos totais em suspensão; PT: fósforo total 

Tabela 3.5. Resultados da análise RF para os serviços ecossistêmicos hídricos nas bacias com 
floresta e campo antrópico. O PQA indica os parâmetros hídricos e o RF o valor do Random 
Forest. 

Tabela 3.6. Resultados da análise RF para os serviços ecossistêmicos hídricos nas bacias com 
floresta e silvicultura. O PQA indica os parâmetros hídricos e o RF o valor do Random Forest. 
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(d) quanto à oferta de serviços hídricos 

As ofertas dos serviços ecossistêmicos hídricos para as combinações entre floresta e 

campo antrópico e floresta e silvicultura, tanto nos períodos secos como nos períodos 

chuvosos, estão apresentadas na Figura 3.10. Os valores de oferta estão expressos 

por índices que representam cada serviço avaliado (cf. tabela 2 e a equação 1). Os 

resultados mostraram que a oferta de serviços é diferente tanto para as combinações 

entre floresta/campo antrópico e floresta/ silvicultura, quanto para os períodos secos e 

chuvosos. 
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Todos os serviços hídricos apresentaram um comportamento polinomial de ganho de 

serviços em relação ao aumento do percentual de floresta.  

Os índices apresentaram um comportamento muito distinto entre as estações 

chuvosas e secas. Para a combinação de floresta e campo antrópico, o período seco 

se caracterizou por apresentar uma oferta maior dos serviços, diferentemente do 

comportamento da combinação de floresta e silvicultura, que no período seco, 

apresentou um ganho entre os percentuais 10 e 30% de floresta e uma perda entre os 

percentuais 40 e 60%. Esta variação da oferta pode estar relacionada a fatores como 

a presença de sub-bosque em bacias com baixos percentuais de floresta, e com o 

manejo da silvicultura durante os períodos de coleta.  

A Figura 3.11 apresenta a oferta dos serviços hídricos anual, através da soma dos 

valores dos serviços do período chuvoso e seco, para ambas as combinações. No 

campo antrópico, houve o ganho contínuo da oferta de serviços, conforme aumentou o 

percentual de floresta, diferentemente da silvicultura, que apresentou ganhos na oferta 

de serviços quando o percentual de floresta variou entre 30 e 50% e perda na oferta 

de serviços entre 55 e 65% de floresta.   

 

 

Figura 3.10. Comportamento dos serviços ecossistêmicos hídricos para a combinação de 
floresta e campo antrópico e floresta e silvicultura, nos períodos secos (linha vermelha) e 
períodos chuvosos (linha azul).  
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Figura 3.11. Oferta dos serviços ecossistêmicos hídricos dos períodos secos e chuvosos para 
campo antrópico (A) e silvicultura (B). As setas verdes indicam as paisagens que apresentaram 
sub-bosque e as setas pretas indicam as paisagens que tiveram manejo de silvicultura durante 
os períodos de coletas. 
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4. Discussão 

Em regiões de floresta atlântica, onde reside a zona rural, as principais atividades 

humanas modificadoras da paisagem são basicamente representadas por campo 

antrópico, pela criação de gado de leite e de corte e grandes áreas de silvicultura, 

voltadas ao abastecimento da indústria papeleira. Mesclados a essas atividades, o 

turismo e a pesca compõem o maior conjunto de atividades usuárias de serviços 

ecossistêmicos. Por outro lado, são nessas regiões que estão localizadas as áreas 

ambientalmente protegidas, com muitos e extensos fragmentos remanescentes de 

vegetação nativa, que possibilitam a oferta necessária de múltiplos serviços 

ecossistêmicos. Reconhecer o quanto essas paisagens e seus rios são sensíveis por 

essas ações humanas ou quanto e de que forma alguns destes serviços 

ecossistêmicos são perdidos é imprescindível para garantir a própria sobrevivência do 

homem e de suas atividades no lugar. Os resultados deste estudo reforçam esse 

argumento, evidenciando o quanto e de que forma a floresta é importante para a 

manutenção de, pelo menos, sete serviços.  

Os treze parâmetros hídricos aqui analisados, mesmo não apresentando uma 

distribuição normal e linearidade, mostraram-se eficazes para avaliar oferta dos 

serviços hídricos. Beven (2001), Von Sperling (2014) e Schmalz et al (2016) discutem 

que a não linearidade, a singularidade e a equifinalidade são apenas algumas das 

características singulares de dados hidrológicos e para que os dados representem o 

comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica são necessárias coletas 

periódicas por pelo menos um ciclo climático (seco e chuvoso). De fato, as coletas em 

diferentes estações mostraram padrões de comportamento de parâmetros e oferta de 

serviços bastante distintos, independentemente do tipo de combinação entre floresta e 

uso. Então, a resolução temporal é um fator importante quando se trata de serviços 

hídricos. Esse alerta advém do fato de que, em muitos estudos, utilizam-se valores 

médios anuais que, no entanto, podem camuflar esta variabilidade sazonal (Kandziora 

et al, 2013; Schmalz et al, 2016), generalizando informações relevantes para o 

controle e manejo de serviços ecossistêmicos.  

Para floresta e campo antrópico, a condutividade e sólidos totais dissolvidos são os 

elementos indicados para monitorar as variações de estado da água, com uma relação 

acima de 65% em função da quantidade de floresta quando analisados os dados 

anuais e acima de 80% na estação seca (Figura 3.4). Os campos antrópicos, formados 

por espécies forrageiras em áreas originalmente cobertas por floresta (CONAMA 423, 

2010), apresentam-se mais susceptíveis as intempéries do clima, e isso acaba por se 
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refletir na qualidade da água dos rios que permeiam as bacias hidrográficas (Cramer 

et al., 2008). Esta premissa se evidencia através dos elementos turbidez, sólidos em 

suspensão e o nitrito, que refletiram a fragilidade destas áreas, pois além de 

apresentarem uma alta relação com os percentuais de floresta, também se 

destacaram por apresentarem uma grande amplitude dos dados nas bacias com 

percentuais entre 10 e 60% de floresta. Isto demonstra que a grande fragmentação 

observada nestas bacias (Figura 3.3) podem estar causando a perda de filtros naturais 

e, conseqüentemente, levando uma maior sensibilidade e instabilidade da paisagem 

(Lele, 2009; Uriarte et al. 2011; Schmalz et al., 2016).  

Para a combinação de floresta e silvicultura, além da turbidez e dos sólidos totais em 

suspensão, destacou-se também o nitrito, com uma relação mais expressiva com os 

percentuais de floresta no período chuvoso (acima de 79% para estes três elementos), 

provavelmente trazidos pelas chuvas (Foelkel, 2005; Acker et al., 2008) ou devido ao 

manejo das áreas (Figura 3.12). A extração e transporte de madeira pode ter gerado 

mudanças na bacia hidrográfica: o solo pode estar mais susceptível a erosão e perda 

de qualidade (Vital, 2007; Fu et al., 2011; Álvares-Cambria et al., 2016); a biomassa 

tem grande capacidade de retenção de nitrogênio, que fica depositada in loco após 

corte da madeira, sofrendo ação de decomposição (Vitousek et al, 1997; Filoso et al., 

2003; Esteves et al., 2015); a serapilheira acumulada e totalmente exposta pode sofrer 

mais lixiviação, decomposição  e/ou ser carreada para o curso hídrico (Almeida e 

Soares, 2003; Dickow et al., 2008); ou pode ter ocorrido adição de nitrogênio após 

corte para enriquecimento para rebrota, tornando a estrutura ecossistêmica da bacia 

mais frágil e instável (Moore e Richardson, 2012). Essas condições podem levar a 

mudanças significativas das funções hidrológicas, alterando o processo de 

escoamento, regulação do fluxo, controle de cheias, recarga de água subterrânea e 

qualidade da água (Lele, 2009; Ojea e Martin-Ortega, 2015). 
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Um resultado inesperado foram os baixos valores ou ausência de detecção dos 

elementos químicos e biológicos em todo o gradiente de floresta, principalmente para 

a combinação de floresta e campo antrópico, pois outros estudos apontam que esses 

parâmetros são bons indicadores da quantidade de cobertura florestal e de pastagens 

(Amiri e Nakane, 2009; Terrado et al., 2010; Esteves et al. 2015). No entanto, essa 

diferença de resultados pode ser devido às características das áreas selecionadas 

neste estudo, de pequenas bacias hidrográficas (rios de segunda ou terceira ordem), 

já que os autores citados trabalharam rios de maior ordem, com influências de maiores 

extensões territoriais, recebendo o insumo de vários afluentes e englobando amplas 

planícies. São, então, receptores do material carreado pelas bacias de menor ordem.  

A relação entre a qualidade dos recursos hídricos e o tipo de uso da terra tem sido 

amplamente utilizada como forma de entender os processos ecohidrológicos (Amiri e 

Nakane, 2009; Sutadian et al., 2016; Avigliano e Schenone, 2016), mas ainda são 

poucos os estudos que identificam os parâmetros hídricos que melhor representam as 

quantidades de vegetação nativa e usos em bacias hidrográficas, bem como suas 

Figura 3.12. Manejo da silvicultura em uma das bacias estudadas (<10% de floresta), sendo: 
07/03/2014 – período anterior às coletas; 10/08/2014 – coleta durante o período seco; 
25/02/2015 – coleta durante o período chuvoso. Em destaque a alteração visual na cor dos 
corpos hídricos. A linha vermelha continua representa o limite da bacia hidrográfica,em azul o 
rio e em vermelho pontilhado destaque do recurso hídrico. 
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configurações (Peters et al., 2007; Flanagan e Richardson, 2010; Hackbart, 2012). A 

análise estatística (Random Forest - RF) permitiu indicar que os parâmetros sólidos 

totais dissolvidos e em suspensão, turbidez, condutividade e pH podem ser utilizados 

como elementos de referência para analisar a oferta de serviços hídricos, pois têm 

altos valores de correlação com a floresta. Esse resultado valida aqueles obtidos 

através das análises exploratórias. Apesar disso, os resultados do RF mostram que 

não há um conjunto único de parâmetros hídricos que respondem, com o mesmo grau 

de importância, para os gradientes de floresta e uso e entre serviços ecossistêmicos. 

No entanto, para prática de planejamento, é mais factível trabalhar com informações 

agregadas, na forma de índices, que facilitam a comunicação pela tradução dos 

resultados em unidades facilmente comparáveis (Santos, 2004; Kandziora et al., 2013; 

Schmalz et al., 2016).  

Os índices calculados para expressar a oferta dos serviços hídricos nas combinações 

apontadas pelo RF continuaram expressando os comportamentos dos parâmetros 

hídricos entre os gradientes de floresta, usos e sazonalidade, ou seja, a agregação 

específica do RF não descaracterizou os processos observados. Quando essa análise 

é elaborada a partir da soma simples dos parâmetros envolvidos nos índices, como 

comumente calculados (Van Houtven et al., 2014; Sutadian et al., 2016), as tendências 

se mantém (Material Suplementar, Anexo 6), porém com coeficientes de determinação 

muito baixos, ou seja, o ajuste dos dados à função “quantidade de floresta versus 

serviços hídricos potencias” é menor, trazendo incertezas sobre essa relação e maior 

dificuldades para processos decisórios.  

É evidente a tendência de acúmulo de serviços com maiores quantidade de floresta na 

paisagem. No entanto, em paisagens que associam floresta e campo antrópico, para 

alcançar 50% de oferta dos sete serviços são necessários, pelo menos, 40% de 

cobertura florestal (Figura 3.10). As melhores ofertas de serviços começam a ser 

apresentadas em cerca de 60% de floresta.  Em termos de manejo, pode-se inferir que 

abaixo de 30% de floresta, a condição da bacia hidrográfica é insustentável quanto 

aos serviços hídricos. Porém, de forma geral, pequenos investimentos em 

recuperação talvez possam oferecer uma melhora substancial para os serviços, de 3:1 

(serviços:área de restauro) com acréscimos nas bacias com até 20% de área de 

floresta; de 2:1 em bacias entre 20% e 40% e de 1:1 acima de 40%. Para a oferta de 

serviços no período chuvoso o comportamento é um pouco diferente, apesar de ainda 

ter uma expressão polinomial. Os acréscimos de área de floresta devem ser maiores 

para se obter a mesma quantidade de serviços que o período seco. Obviamente, a 

decisão de quais paisagens manterem ou o quanto de incremento de área por restauro 
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deve ser implementado em detrimento do campo depende dos tomadores de decisão. 

A contribuição deste trabalho é evidenciar que os dados devem observados, 

separadamente, em um ciclo hidrológico (Schmalz et al., 2016).     

A tomada de decisão em relação às paisagens que associavam floresta e silvicultura 

deve ser mais cuidadosa, em virtude da complexidade das respostas, que envolvem 

variáveis de outras naturezas, não incluídas nos cálculos dos índices. Nessa 

combinação, a oferta de cerca de 50% dos sete serviços, em períodos secos, ocorreu 

mais precocemente do que com floresta/campo antrópico, em torno de 10% a 20% de 

área com floresta nativa. Nessas bacias, a silvicultura atuou como elemento funcional 

dominante, de cobertura uniforme (Figura 3.11). Porém, as paisagens entre 20% e 

60% de área florestal, apesar dessa maior cobertura arbórea tinham desempenhos 

inferiores de oferta, provavelmente devido a dois fatos: uma porção das áreas que 

eram de silvicultura sofreram corte raso logo antes ou durante as coletas; e os campos 

antrópicos existentes, antes ou durante as coletas, apresentavam sinais de 

degradação, como pouca ou nenhuma cobertura por gramíneas e linhas de erosão em 

relevo declivoso (Santos, 2007). É provável que esses fatos também tenham atingido 

a oferta de serviços no período chuvoso, mais restritivo do que observado nas 

paisagens floresta/campo, resultando em um tempo de recuperação bem maior, 

próximo a 80% de floresta para 80% de serviços oferecidos. Por outro lado, foi 

observado um aumento da oferta de serviços nas bacias com baixo percentual de 

floresta mas com a presença de sub-bosque no reflorestamento e sem manejo nos 

últimos 15 anos, caracterizando outliers que, claramente, indicam a recuperação 

natural da floresta. 

 Para toda a amostra avaliada, o oferecimento potencial de serviços é menor na época 

chuvosa do que na seca, em valores crescentes a medida que aumenta a quantidade 

de floresta nas bacias. Este resultado era esperado, uma vez que previa-se maior 

carreamento dos componentes do solo e da serapilheira para os cursos de água 

(Dickow et al., 2008; Rodrigues et al., 2015).   

Esses resultados podem ser de muito valia para tomadores de decisão. Assim, por 

exemplo, considerando um cenário ideal para a oferta de serviço ecossistêmico de 

controle de erosão (100%), pode-se determinar que há necessidade de que a 

paisagem possua uma cobertura florestal de, pelo menos, 70% para ambos os tipos 

de usos avaliados neste trabalho (Figura 3.13). Este cenário, apesar de extremamente 

desejável, é de difícil aplicação, dada a comum reivindicação de proprietários para 

maior uso de terras. Por outro lado, este estudo demonstra, de forma objetiva, que 

apenas 10% de áreas florestadas em bacias hidrográficas não garantem a oferta 
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adequada do serviço de controle de erosão. Com esse cenário, a degradação do 

serviço e do curso d’água pode trazer prejuízos à própria atividade e à população que 

necessita do recurso, em direção ao rio principal, no qual estas bacias são afluentes. A 

retirada de floresta nestas bacias poderá causar o assoreamento dos corpos hídricos à 

jusante, uma baixa penetração de luz na coluna d’água prejudicando a fotossíntese e, 

conseqüentemente, toda a cadeia trófica, além de aumentar os custos de tratamento 

de água no rio principal (Moore e Richardson, 2012). Esse efeito em cascata pode 

causar não apenas perdas do serviço de controle de erosão, mas também de outros 

serviços, como potabilidade de água e água para uso humano. Essas considerações 

devem levar a decisão de não aceitar este cenário e sugerir sua recuperação.  

 

 

 

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

bioma de Mata Atlântica. Sua importância está em espelhar as prováveis 

conseqüências das decisões que, porventura, sejam tomadas em um processo 

participativo. O quanto deve ser preservado depende muito dos objetivos dos 

tomadores de decisão, ou seja, quais e quanto de cada serviço se quer manter para a 

sustentabilidade de suas atividades (Figura 3.13). A estratégia aqui adotada tem a 

habilidade de fornecer uma interpretação rápida e comparável entre os serviços 

hídricos, podendo conduzir as ações de manejo. Por outro lado, esse caminho não foi 

testado em paisagens de grande complexidade ou em bacias hidrográficas maiores do 

que terceira ordem, o que limita a transposição das respostas locais para outros 

territórios. No entanto, as evidências fornecidas pelos resultados são robustas e 

poderiam ser ampliadas de acordo com os interesses e capacidade técnica dos 

tomadores de decisão (Bertolo et al., 2015).   
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Figura 3.13. Análise do serviço ecossistêmico de controle de erosão considerando os limites 
para os cenários ideal (linha verde), possível (linha marrom) e crítica (linha vermelha). 
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Considerações finais: como aplicar os resultados deste estudo em planos de 

manejo? 

Este estudo mostrou que existe uma dependência direta entre quantidades de floresta 

e sete serviços hídricos em bacias hidrográficas, principalmente se a combinação na 

paisagem for entre floresta e campo antrópico. Pressupondo que os tomadores de 

decisão desejam garantir todos esses serviços, alguns limites devem ser destacados. 

Assim, deve se considerar que cerca de 50% do potencial total dos serviços foram 

obtidos somente em bacias que tiveram cobertura com mais de 40% de floresta e os 

melhores ganhos de serviços potenciais ocorreram a partir de 60%. A valoração dos 

serviços indicou que há pouca oferta quando a floresta cobre abaixo de 30% do 

território, sugerindo que este pode ser considerado o limite crítico para obter a 

recuperação dos serviços através de alternativas de manejo, provavelmente, 

dispendiosas em tempo e custo. Por esses dados, este estudo sugeriu que em 

paisagens com floresta/campo os planos de manejo que visam recuperar serviços 

hídricos poderiam trabalhar com a perspectiva de ter bacias com valores mínimos de 

40% de área florestada e, preferencialmente, acima de 60%.   

Em relação as bacias com cobertura de floresta e silvicultura as conclusões são 

semelhantes em termos de comportamento geral, mas divergem em termos de oferta 

de serviços hídricos. A princípio, elas ofereceram maior quantidade de serviços com 

pouca cobertura florestal (50% de oferta com 10-20% de floresta), porém o manejo 

através do corte raso e a presença de pequenas percentagens de campos degradados 

mudaram completamente o cenário. Paisagens cobertas por 20% a 60% de florestas 

apresentaram muito baixo desempenho, muito menor que as paisagens com menos 

de 20% porque foram manejadas durante ou logo antes da obtenção dos dados. Desta 

forma, recomendável que o planejamento dessas bacias, diferentemente da 

floresta/campo, considere os limites de oferta em períodos de manejo da floresta e do 

solo.  

Outro resultado que merece atenção dos planejadores é o comportamento dos 

parâmetros hídricos em relação a interação dos diferentes usos antrópicos e a floresta. 

O estudo indicou que os parâmetros de turbidez, condutividade e sólidos totais 

dissolvidos são eficientes para o monitoramento em campo, não apenas por serem 

mais simples e rápidos de serem obtidos, mas também porque refletiram de forma 

confiável as variações de estado da água frente as quantidades de cobertura florestal. 

Parâmetros como as formas de nitrogênio, oxigênio dissolvido, coliformes, pH, entre 

outros podem também ser utilizados para detalhar as especificidades dos ambientes 

monitorados, mas recomenda-se que qualquer que sejam os parâmetros utilizados, 
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eles sejam avaliados nas diferentes estações do ano, pois as respostas são distintas 

e, muitas vezes mais evidentes em períodos secos do que aquelas obtidas por médias 

anuais. Os planos de manejo que trabalham serviços hídricos devem ainda atentar 

para outra questão - a agregação dos parâmetros hídricos na forma de índices, que 

facilitam a sua comunicação para a sociedade. Os índices calculados neste estudo 

para os sete serviços, quando hierarquizados pelo seu desempenho em representar 

as quantidades de florestas, foram mais expressivos quando comparados com a 

formulação usual dada em bibliografia científica, que os define pela simples soma.  

Sem dúvida, os resultados aqui apresentados não são definitivos e não têm a 

pretensão de impor regras para planejamentos de serviços hídricos. Muito ainda há de 

ser pesquisado para se ter respostas concretas para os tomadores de decisão. No 

entanto, supõe-se que este estudo sugere uma série de cenários e as prováveis 

consequências para a oferta de serviços hídricos em virtude da substituição da floresta 

por campo antrópico ou silvicultura. Finalmente, uma contribuição maior é oferecer a 

possibilidade dos agentes sociais discutirem, em um planejamento participativo, o real 

valor da conservação florestal e suas águas, ao invés de sua precificação.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Anexo 1: Legenda do mapeamento da área de estudo 

Tipo de uso e cobertura da terra Descrição 

Floresta em estágio sucessional médio/avançado Fragmentos florestais de dossel contínuo, alto 
porte 

Floresta estágio sucessional inicial Fragmentos florestais de dossel descontínuo, 
médio porte 

Áreas úmidas Áreas associadas aos cursos d’água que 
apresentam vegetação herbácea 

Silvicultura Áreas com monocultura de Eucalyptus sp ou 
Pinus sp. 

Agricultura  Áreas com cultivos agrícolas  

Campo antrópico Áreas com gramíneas, para pastagem ou áreas 
desmatadas ou agrícolas abandonadas 

Conglomerado urbano Áreas adensadas, com edificações residenciais, 
comerciais e industriais 

Conglomerado rural Áreas com edificações residenciais e/ou com 
edificações de apoio as atividades de solo rural 

Mineração Campos de extração mineral  

Corpos d’água de 51 a 200m  Rios e/ou represas que contêm entre 51 e 200 
metros de largura 

Corpos d’água > 200m  Rios e/ou represas que contêm mais de 200 
metros de largura 

Afloramento rochoso Áreas com rochas expostas sem cobertura 
vegetal em áreas de altas declividade e altitude  

Outros tipos de uso e ocupação e cobertura da 
terra 

Áreas que não apresentam nenhuma das 
características dos tipos de uso e ocupação e 
cobertura da terra selecionadas para o estudo 
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Anexo 2. Procedimentos adotados em campo 

Para assegurar a qualidade dos dados obtidos a partir das coletas de amostras de 

água em campo foi utilizado o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras 

(ANA, 2011), que orienta desde a lavagem dos frascos até o acondicionamento das 

amostras.   

 

1. Amostragem e trabalhos de campo 

 

Após a seleção dos pontos de amostragem (Capítulo 2), foi elaborado um roteiro diário 

para as coletas, de forma que a cidade de São Luis do Paraitinga/SP fosse o ponto de 

partida e retorno após as coletas (Figura 1). As 27 bacias selecionadas para estudo 

foram agrupadas em etapas de coleta. 

 

Figura 1. Localização das bacias selecionadas para o estudo. Os círculos representam 

o agrupamento das bacias por etapa de coleta  
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Para as coletas, foi elaborado um check-list com o material necessário e uma ficha 

individual por bacia, conforme apresentaodos , na Figura 2 (A e B).  

A. 
 
 GPS 

 3 frascos 500 ml para os Nitrogênios 

 3 frascos 500 ml para fósforo 

 2 frascos de vidro 200 ml para orgânicos 

 2 garrafas de 2 litros para sólidos 

 Sonda de condutividade 

 Sonda do Oxigênio dissolvido 

 Sonda pH/Eh/Temperatura/TDS 

 Prancheta 

 Lápis 

 Caneta 

 Borracha 

 Caneta permanente 

 Fichas para anotar resultados das 

sondas 

 Sacos plásticos 

 Isopores 

 gelo 

 Fita crepe 
 

B. 
 

 

Figura 2. A. Check-list do material necessário para as coletas. B. Ficha para anotação 

de dados para cada bacia 

 

As sondas utilizadas para a obtenção dos dados de condutividade, pH, sólidos totais 

dissolvidos, temperatura, oxigênio dissolvido e  turbidímetro foram devidamente 

calibradas. Os frascos de polietileno (324 para cada período de amostragem em 

campo) foram lavados com Extran (10%), enxaguados em água corrente, lavados com 

HNO2 (ácido nítrico) a 10% e por último enxaguados com água destilada. 

Para a análise dos sólidos em suspensão (SS) foram utilizados de fibra de vidro GF-1 

47mm, que foram preparados para as coletas. Os filtros foram lavados em água 

destilada, secos em estufa a 60°C por uma hora e após este período, mantidos em um 

dissecador por duas horas. Após esta etapa, os filtros foram pesados em uma balança 

de precisão para a obtenção do Peso 1 (P1) e acondicionados em um envelope 

individual. 

 

 

 

pH

EC

TDS

ORP

Temperatura

Oxigênio Dissolvido

Amostra para Nitrogênio 3 garrafas 

Amostra para Fósforo 3 garrafas 

Amostra para Sólidos 2 garrafas 

Amostra para coliformes colipaper

Turbidez: NTU

Amostra 1 P1

Amostra 2 Amostra 1

Amostra 3 Amostra 2

Coliformes Qtd

Colonias azuis

Colonias violetas

Total

Bacia:

Data da amostragem:

Hora da amostragem:

Latlong:

Medidas

Check list

OBS

Fotos: 

Sólidos totais em Suspensão

P2
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2. Amostras de água e coleta de dados em campo 

Foram realizadas seis coletas de dados e de amostras de água nas 27 bacias 

hidrográficas selecionadas para o estudo. Em cada ponto amostral foram coletados 

dados de condutividade, pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos e oxigênio 

dissolvido na água e amostras para as análises de coliformes fecais e totais, fósforo 

total, nitrito, nitrato, amônia, sólidos em suspensão e turbidez (Figura 3). 

A 

 

B 

 

Figura 3. A - B. Exemplo de pontos de coleta. 

Para todos os parâmetros, a água bruta dos rios foi coletada com um balde de 

alumínio de 5 litros, para evitar a contaminação das amostras com os compostos 

orgânicos, que são normalmente encontrados nos baldes de polietileno (ANA, 2011). 

Antes de iniciar a coleta, todos os equipamentos foram ambientados com uma 

lavagem utilizando a água do rio a ser coletada.  

Em todos os pontos de coleta foi feito o registro fotográfico do estado das margens e 

do entorno dos rios para auxiliar a interpretação dos resultados (Figura 4).  
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Campanha de campo 1: ago/2014 Campanha de campo 2: fev/205 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Figura 4. Exemplo de registro fotográfico das margens e do entorno dos rios coletados 

nas duas campanhas de campo. A e B. Registro fotográfico da Bacia 1. C e D. 

Registro fotográfico da Bacia 7 no período seco (C) e período chuvoso (D). 

 

Amostragem dos parâmetros das sondas 

As sondas foram ambientadas e imersas na amostra de água bruta no balde até a 

estabilização dos parâmetros (Figura 5) e os valores dos parâmetros registrados em 

planilha. Após a leitura dos parâmetros, as sondas foram lavadas abundantemente 

com água destilada para retirar os resíduos da amostra e prepará-las para a coleta 

seguinte.  
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A 

 

B 

 

Figura 5. Leitura das sondas. A. Sonda para medir os parâmetros de condutividade, 

pH, temperatura e TDS. B. Sonda para medir OD. 

 

Amostragem dos Coliformes fecais e totais 

A coleta para a análise microbiológica foi feita utilizando luvas descartáveis para 

manusear a cartela. A cartela foi retirada da embalagem plástica, umedecida com a 

água do rio (Figura 6A), recolocada na embalagem (Figura 6B), imediatamente 

identificada e mantida refrigerada até o momento de ser colocada na microestufa a 

36°C para incubação.  

A 

 

B 

 

Figura 6. A. Amostragem de coliformes fecais e totais. B. Detalhe da cartela 

microbiológica umedecida com a amostra de água do rio. 
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Amostragem de fósforo total, nitrito, nitrato, amônia, sólidos em suspensão e turbidez 

Em cada ponto de coleta foram realizadas três coletas de 500ml de amostras 

independentes de água bruta em balde para os parâmetros fósforo total, nitrito, nitrato 

e amônia; 2000 ml de amostras para as análises de sólidos em suspensão e 30ml de 

amostras para a análise de turbidez. As amostras de água para as análises de fósforo 

total, nitrito, nitrato e amônia foram fixadas com ácido sulfúrico a 2% (pH <2). Todos os 

frascos foram identificados e mantidos refrigerados até o momento das análises 

(Figura 7). A análise dos sólidos em suspensão (SS) e turbidez foram mantidas 

refrigeradas até serem processadas no mesmo dia.  

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Figura 7. A. Conservação das amostras de PT e MS. B. Identificação das amostras. C 

e D. Amostras mentidas em refrigeração. 
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Anexo 3. Outliers identificados pelo coeficiente de variação 

 

EC: condutividade; OD: oxigênio dissolvido; ColF: coliformes fecais; Colt: coliformes 

totais; PT: fósforo total 
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Anexo 4.  (A). Valores médios brutos e o desvio padrão dos parâmetros hídricos avaliados nas estações chuvosas e secas para as 
combinações de floresta/campo antrópico  

 
Continua 
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% floresta média SD média SD média SD média SD média SD média SD

90.54 0.002 0.002 0.057 0.018 0.042 0.029 0.63 1.10 3.14 0.28 20.30 1.14

83.91 0.003 0.001 0.015 0.007 0.047 0.030 1.50 1.35 3.00 0.56 21.37 0.49

81.87 0.001 0.000 0.034 0.016 0.051 0.044 0.63 1.10 2.04 1.77 21.33 0.91

71.03 0.005 0.006 0.013 0.004 0.037 0.020 2.18 0.49 2.85 0.49 22.23 1.55

63.92 0.001 0.001 0.030 0.017 0.044 0.032 1.66 1.55 2.98 0.27 20.33 0.32

61.20 0.004 0.001 0.012 0.003 0.065 0.039 2.55 0.26 3.26 0.40 22.63 1.84

33.19 0.003 0.002 0.024 0.012 0.039 0.024 1.27 1.10 1.64 1.52 20.53 0.67

31.65 0.008 0.010 0.066 0.085 0.036 0.018 2.00 1.73 2.29 1.99 20.17 0.80

30.50 0.010 0.009 0.073 0.061 0.034 0.015 2.52 2.25 2.81 2.50 22.20 1.06

14.03 0.007 0.001 0.011 0.003 0.065 0.068 2.32 0.39 3.40 0.24 24.87 0.90

12.24 0.003 0.001 0.015 0.004 0.035 0.017 1.78 1.55 2.09 1.81 23.97 0.87

11.44 0.007 0.002 0.011 0.000 0.040 0.024 1.47 1.31 3.21 0.37 26.20 2.10

11.43 0.003 0.001 0.013 0.004 0.037 0.021 2.31 0.70 3.28 0.32 23.77 0.55

11.33 0.004 0.004 0.017 0.010 0.046 0.035 2.49 0.36 3.14 0.12 23.73 1.63

10.71 0.006 0.002 0.014 0.005 0.077 0.089 2.46 0.71 3.11 0.37 22.57 0.55

90.54 0.001 0.000 0.064 0.048 0.043 0.030 1.37 1.20 3.00 0.23 17.57 1.33

83.91 0.001 0.000 0.035 0.043 0.036 0.018 2.10 0.17 3.45 0.69 18.30 1.82

81.87 0.001 0.000 0.049 0.042 0.047 0.023 1.27 1.10 1.79 1.58 18.37 1.16

71.03 0.001 0.001 0.011 0.000 0.026 0.000 0.73 1.27 2.01 1.74 18.80 1.97

63.92 0.001 0.000 0.025 0.021 0.038 0.022 0.63 1.10 2.73 0.46 17.40 0.46

61.20 0.001 0.001 0.020 0.015 0.026 0.000 2.60 0.39 3.33 0.31 17.10 1.30

33.19 0.001 0.000 0.032 0.026 0.026 0.000 0.63 1.10 0.87 1.50 16.60 2.08

31.65 0.001 0.000 0.028 0.024 0.026 0.000 0.63 1.10 1.78 1.54 16.07 2.21

30.50 0.001 0.001 0.054 0.069 0.042 0.028 2.66 0.41 3.55 0.14 19.07 1.22

14.03 0.001 0.001 0.014 0.003 0.026 0.000 1.63 1.51 2.95 0.32 18.77 1.52

12.24 0.001 0.001 0.022 0.020 0.026 0.000 2.44 0.69 3.53 0.69 18.50 3.06

11.44 0.002 0.001 0.035 0.042 0.026 0.000 1.27 1.10 3.07 0.12 17.67 2.12

11.43 0.001 0.001 0.026 0.027 0.042 0.019 2.56 0.77 3.21 0.37 19.33 2.37

11.33 0.002 0.001 0.058 0.044 0.034 0.014 2.38 0.00 3.29 0.08 20.57 2.48

10.71 0.002 0.002 0.019 0.015 0.029 0.007 2.46 0.45 2.94 0.29 16.53 1.29

E
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108 
 

Anexo 4 (B). Valores médios brutos e o desvio padrão dos parâmetros hídricos avaliados nas estações chuvosas e secas para as 
combinações de floresta/silvicultura 
 
 

 
Continua 

% floresta média SD média SD média SD média SD média SD média SD média SD

91 6.88 0.23 17.00 1.00 6.45 0.50 8.33 0.58 0.05 0.05 0.90 0.26 0.006 0.000

84 7.33 0.17 23.33 1.15 6.30 0.19 11.67 0.58 0.92 1.37 2.19 1.79 0.012 0.011

82 6.60 0.31 22.33 5.32 6.02 0.27 11.00 6.93 1.79 0.68 3.49 1.48 0.012 0.010

72 7.65 0.60 23.67 0.58 5.76 0.44 11.67 0.58 0.45 0.33 1.92 0.29 0.007 0.002

64 7.93 0.99 33.00 0.00 5.26 0.22 16.33 0.58 6.62 0.81 9.65 1.89 0.017 0.011

61 7.50 0.69 31.33 2.89 5.16 0.55 15.67 1.53 12.03 5.60 28.01 0.29 0.026 0.021

31 7.54 1.09 46.00 1.73 2.93 0.65 23.33 1.15 9.09 2.84 19.91 6.95 0.009 0.006

30 7.28 0.98 58.33 5.13 3.03 0.43 29.00 2.65 3.15 1.24 13.04 2.84 0.006 0.000

30 6.89 0.71 32.67 2.52 4.71 0.13 16.33 1.15 26.84 3.40 53.47 1.56 0.027 0.013

16 7.46 0.82 39.00 1.00 2.78 0.63 19.67 0.58 4.00 1.09 6.43 0.79 0.007 0.001

15 7.91 1.03 68.00 2.36 4.93 0.74 34.00 5.74 9.55 5.16 23.01 2.36 0.015 0.009

10 7.53 1.00 19.67 3.21 5.07 0.31 10.00 1.73 78.14 2.30 161.12 3.45 0.097 0.081

9 7.84 1.01 70.00 5.13 3.35 0.15 34.67 4.04 6.47 4.30 11.63 4.94 0.053 0.044

5 7.84 0.92 67.67 3.06 2.70 1.08 34.00 1.73 10.33 4.03 18.68 4.30 0.012 0.009

0 7.77 0.57 39.00 2.65 5.53 0.54 19.33 1.53 3.44 1.13 14.74 6.75 0.022 0.014

91 7.14 0.20 17.33 0.58 6.98 0.68 8.67 0.58 0.68 1.01 0.64 0.12 0.006 0.000

84 7.44 0.37 25.67 3.79 7.48 0.91 13.33 2.31 0.18 0.10 0.81 0.10 0.006 0.000

82 6.96 0.55 16.00 1.00 7.00 0.70 8.00 0.00 2.00 1.37 1.57 0.80 0.006 0.000

72 8.02 0.30 46.67 5.18 7.12 1.43 23.67 5.51 0.59 0.42 1.24 0.17 0.006 0.000

64 7.93 0.81 20.33 5.08 5.80 0.31 10.00 3.46 9.58 2.56 9.39 1.51 0.008 0.003

61 7.93 0.81 30.00 0.00 5.26 0.11 15.00 0.00 10.69 1.16 28.02 5.18 0.012 0.005

31 7.00 0.34 34.00 5.33 5.25 1.68 15.33 3.21 1.79 2.20 5.06 0.33 0.006 0.000

30 6.89 0.24 33.00 5.39 4.00 1.16 17.33 5.66 0.56 0.67 3.38 0.36 0.006 0.000

30 7.34 0.30 34.67 5.01 6.77 0.44 17.00 5.78 1.49 0.22 3.28 1.27 0.006 0.000

16 7.28 0.27 54.33 5.12 5.92 0.35 27.00 0.17 2.58 1.33 5.90 0.77 0.006 0.000

15 7.49 0.26 52.00 3.14 6.04 1.51 26.00 5.14 2.68 4.06 8.44 2.29 0.006 0.000

10 7.55 0.39 24.33 2.31 5.58 0.43 11.67 1.15 6.30 3.98 36.38 5.20 0.050 0.038

9 7.53 0.38 54.33 5.59 5.22 1.31 27.33 3.06 16.42 5.18 17.06 5.80 0.016 0.006

5 7.22 0.31 55.33 4.36 5.03 1.13 28.67 5.97 6.92 5.00 8.90 4.57 0.006 0.000

0 8.13 0.81 35.00 1.73 6.10 0.25 17.67 0.58 2.45 0.85 12.12 9.01 0.007 0.002

Oxigênio dissolvido 

(mg/L)

Sólidos totais 

dissolvidos (ppm)

Sólidos totais em 

suspensão (mg/L) Turbidez (NTU) Fósforo total (mg/L)
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% floresta média SD média SD média SD média SD média SD média SD

91 0.002 0.002 0.057 0.018 0.042 0.029 0.63 1.10 3.14 0.28 20.30 1.14

84 0.001 0.000 0.034 0.016 0.051 0.044 1.50 1.35 3.00 0.56 21.37 0.49

82 0.003 0.001 0.015 0.007 0.047 0.030 0.63 1.10 2.04 1.77 21.33 0.91

72 0.001 0.001 0.049 0.021 0.033 0.012 1.95 1.69 3.45 0.35 21.07 1.17

64 0.002 0.001 0.061 0.027 0.050 0.042 1.73 1.51 3.51 0.11 23.37 0.76

61 0.006 0.004 0.066 0.048 0.050 0.042 3.51 1.22 4.33 0.92 21.77 1.02

31 0.006 0.005 0.011 0.000 0.043 0.030 1.27 1.10 2.05 1.78 21.87 1.70

30 0.002 0.002 0.011 0.000 0.034 0.016 1.27 1.10 2.82 0.53 22.23 0.49

30 0.007 0.005 0.078 0.090 0.080 0.031 1.57 1.43 2.33 2.02 21.20 0.85

16 0.004 0.001 0.011 0.000 0.036 0.019 1.80 1.56 3.24 0.20 23.13 0.42

15 0.008 0.006 0.044 0.028 0.073 0.083 2.00 1.84 3.47 0.29 22.40 0.36

10 0.067 0.072 0.390 0.486 0.038 0.022 2.06 0.28 3.40 0.89 22.97 3.27

9 0.006 0.003 0.025 0.015 0.067 0.044 1.57 1.44 2.78 0.36 24.80 0.53

5 0.008 0.003 0.040 0.035 0.150 0.206 1.45 1.29 2.93 0.15 24.57 0.85

0 0.007 0.001 0.017 0.005 0.090 0.112 2.14 0.21 3.05 0.34 23.03 2.11

91 0.001 0.000 0.064 0.048 0.043 0.030 1.37 1.20 3.00 0.23 17.57 1.33

84 0.001 0.000 0.049 0.042 0.047 0.023 2.10 0.17 3.45 0.69 18.30 1.82

82 0.001 0.000 0.035 0.043 0.036 0.018 1.27 1.10 1.79 1.58 18.37 1.16

72 0.001 0.000 0.043 0.056 0.044 0.032 0.63 1.10 2.93 0.05 15.60 0.61

64 0.002 0.000 0.102 0.035 0.115 0.155 2.10 0.17 3.51 0.03 19.70 2.60

61 0.004 0.002 0.093 0.024 0.036 0.019 3.21 0.87 2.90 0.00 18.73 1.85

31 0.002 0.002 0.011 0.000 0.044 0.023 1.27 1.10 3.07 0.31 18.30 2.35

30 0.001 0.001 0.011 0.000 0.026 0.000 1.57 1.37 2.85 0.31 16.50 1.30

30 0.001 0.001 0.035 0.028 0.029 0.007 0.84 1.45 1.92 1.74 15.80 2.51

16 0.002 0.001 0.037 0.045 0.026 0.000 2.42 0.24 3.42 0.31 17.20 1.91

15 0.005 0.002 0.075 0.027 0.159 0.205 1.85 1.65 2.90 0.47 18.80 1.95

10 0.034 0.029 0.218 0.148 0.030 0.007 2.54 0.23 3.37 0.10 20.57 2.14

9 0.003 0.002 0.050 0.063 0.128 0.111 3.65 1.17 3.90 1.00 18.10 2.62

5 0.003 0.002 0.059 0.042 0.047 0.018 1.47 1.27 2.21 1.92 20.23 2.21

0 0.006 0.001 0.021 0.009 0.026 0.000 1.53 1.33 2.85 0.83 19.00 2.60
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Anexo 5 (A). Boxplots dos parâmetros hídricos da combinação floresta/campo antrópico que apresentaram as relações menos expressivas. 
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Anexo 5 (B). Curvas de tendência dos parâmetros hídricos da combinação 

floresta/campo antrópico que apresentaram as relações menos expressivas. 
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Anexo 5 (C). Boxplots dos parâmetros hídricos da combinação floresta/silvicultura que apresentaram as relações menos expressivas. 
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Anexo 5 (D). Curvas de tendência dos parâmetros hídricos da combinação 

floresta/silvicultura que apresentaram as relações menos expressivas. 
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Anexo 6. Cálculo dos serviços ecossistêmicos hídricos pela simples somatória dos 
parâmetros hídricos, sem considerar o peso do Random Forest. 
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