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SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

O principal objetivo da pesquisa realizada no Brasil foi o desenvolvimento e o teste de um novo 

referencial de definição de prioridades que direcionará os esforços de preservação e restauração 

da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. Este objetivo foi alcançado em estreita colaboração 

com nossos parceiros regionais - Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) e a Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), que proporcionaram as 

habilidades locais, assistência logística e dados para modelagem. Em nossas reuniões presenciais e 

durante uma visita a campo desenvolvemos uma metodologia que prioriza a conservação de áreas 

de baixo custo de oportunidade e que são importantes tanto para a biodiversidade quanto para a 

disponibilização de serviços de fornecimento de água doce. Testamos essa metodologia nas bacias 

do Guandu e do Piraí, que são a principal fonte de água doce para a região metropolitana do Rio 

de Janeiro, e realizamos uma análise custo/benefício simples. Pelos resultados, identificamos que 

as cabeceiras dos rios Piraí e Guandu (rios Santana e São Pedro) representam áreas altamente 

adequadas para conservação e para o desenvolvimento de incentivos à conservação, tais como os 

esquemas de pagamento pelos serviços dos ecossistemas. A problemática que exige 

enfrentamento no futuro inclui o melhoramento da modelagem do custo de oportunidade e da 

comunicação dos resultados ao público e aos decisores locais. Para a próxima fase do projeto, 

propomos ampliar a escala da análise para englobar toda a região da Mata Atlântica e 

disponibilizar os resultados online.  
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INTRODUÇÃO  

Nosso conhecimento acerca do funcionamento de ecossistemas, biodiversidade e disponibilização 

de serviços de abastecimento de água doce ainda é incompleto (Bruijnzeel et al. 2006; Bruijnzeel 

et al. 2010). Contudo, há consenso de que as bacias fluviais com cobertura florestal natural 

abundante exibem fluxos hídricos límpidos e estáveis e oportunidades de infiltração relativamente 

altas, importantes para a recarga dos lençóis freáticos (Bruijnzeel 2004). Da mesma forma, há 

também um consenso acerca dos possíveis impactos negativos da conversão de florestas naturais 

em áreas agrícolas sobre a qualidade da água (e.g., aumento da erosão do solo) e sobre a 

estabilidade dos fluxos hídricos (Bonell 2005; Gleick et al. 2006). Por outro lado, há um 

conhecimento crescente sobre os efeitos negativos que a restauração de florestas poderá 

provocar (especialmente com espécies de rápido crescimento) sobre os fluxos a jusante (Holwerda 

et al. 2006; Scott et al. 2005). 

A Mata Atlântica é, há muito, reconhecida como um dos mais importantes hotspots da 

biodiversidade do planeta (Myers et al. 2000). Sabidamente, a Mata Atlântica é o habitat de mais 

de 8.000 espécies endêmicas (Tabarelli et al. 2005). Contudo, ela é também conhecida como uma 

das mais importantes “caixas d’água” do planeta, fornecendo diretamente água doce e outros 

serviços ecossistêmicos a aproximadamente 70 por cento dos 190 milhões de brasileiros1. Mesmo 

assim, restam apenas 100.000 km2 (7% da extensão original) da Mata Atlântica, dos quais menos 

de 2% estão salvaguardados em unidades de conservação de proteção integral, tais como parques 

nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas2. Em 2011 o Estado do Rio de Janeiro 

vivenciou condições climáticas extremas, que resultaram em inundações e graves deslizamentos, 

deixando muitas áreas seriamente afetadas, que se manterão assim por anos. Estes e outros 

eventos extremos são vinculados por alguns estudiosos às mudanças climáticas e à redução dos 

serviços ecossistêmicos relacionados à água doce, tais como a regulação das enchentes, devido ao 

estado de degradação da Mata Atlântica (Lino et al. 2003). Contudo, é relevante destacar que os 

grandes centros populacionais urbanos dependem da Mata Atlântica para o provimento de 

serviços essenciais para o seu bem-estar, tais como água doce para beber e para consumo 

doméstico, para processos industriais e para geração de energia elétrica. Diante do aumento 

previsto do consumo doméstico e industrial de água na região, a proteção das fontes hídricas 

assume importância crítica. Por exemplo, projeta-se que a população da cidade do Rio de Janeiro 

cresça em aproximadamente 3,3% até 2016 (Firjan 2010). A cidade também está programada para 

sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, além de instalar um 

grande corredor econômico na bacia do baixo Guandu, eventos que aumentarão ainda mais a 

demanda hídrica na região. 

Estas demandas crescentes e evidências recentes sobre os vínculos entre os serviços 

ecossistêmicos e o bem-estar humano estão ajudando a catalisar ações visando à proteção e 

                                                           
1
 http://www.sosma.org.br/index.php?section=infoeaction=agua 

2
 http://www.pactomataatlantica.org.br/desafios-oportunidades.aspx?lang=en  

http://www.sosma.org.br/index.php?section=info&action=agua
http://www.pactomataatlantica.org.br/desafios-oportunidades.aspx?lang=en
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restauração da Mata Atlântica. As atividades vão desde projetos multimilionários de restauração, 

financiados por entidades internacionais, até o trabalho de conservação promovido por 

organizações locais e nacionais. Por exemplo, ao nível nacional, o melhor exemplo é a formação do 

Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (PACTO). Esse programa, apoiado por uma 

multiplicidade de partes interessadas, persegue a meta ambiciosa de restaurar 15 milhões de 

hectares da Mata Atlântica até 20503. No Estado do Rio de Janeiro, há um projeto de grande 

escala financiado pelo Banco Mundial – “Microbacias - Rio Rural”4, no qual a Secretaria de Estado 

de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) trabalha com os produtores locais e 

estimula a adoção de práticas sustentáveis em 270 microbacias, utilizando técnicas mais eficientes 

e ambientalmente apropriadas. Assim, esse projeto contribui com a redução de ameaças à 

biodiversidade pelo aumento da cobertura florestal, protegendo as fontes de água doce ao 

mesmo tempo em que reverte a erosão e a degradação do solo. Em escala local, é crescente o 

número de ONGs ativas como, por exemplo, o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), 

com sede no Estado do Rio de Janeiro, que está criando um corredor de conservação entre a 

Reserva Biológica do Tinguá e o Parque Nacional da Serra da Bocaina, aplicando incentivos à 

conservação e esquemas de pagamento por serviços ecossistêmicos5. 

Contudo, encontrar dados e informações relacionadas aos serviços de água doce para subsidiar 

decisões em todos os níveis destes projetos tem sido um desafio (Gleick et al. 2009). Esse fato 

representa um obstáculo substancial para os planejadores e governantes que precisam tomar 

decisões rápidas e complexas sem informações adequadas sobre alterações da cobertura da terra, 

urbanização, industrialização e construção de infraestrutura para suprimento de água doce. Pela 

nossa experiência, sabemos que os resultados destas decisões frequentemente provocam 

consequências adversas sobre os humanos e sobre a biodiversidade. Felizmente, esse paradigma 

vem mudando lentamente, graças ao desenvolvimento de uma nova geração de ferramentas de 

apoio à decisão, tais como o aplicativo WaterWorld6 e o  ARIES – Inteligência Artificial para 

Serviços Ecossistêmicos7, dentre outros. Essas novas ferramentas e conjuntos de dados 

proporcionam informações consistentes relacionadas à água doce num formato que permite a 

parametrização de modelos físicos – incluindo modelos adequados à avaliação de serviços de água 

doce (tais como os que estão descritos neste estudo). 

Tendo isso em mente, e como parte da dotação feita pelo Fundo Cinco Hermanos à Conservação 

Internacional em 2011, demonstramos a aplicação destas novas ferramentas relacionadas ao 

provisionamento de serviços de água doce para visar às áreas mais adequadas para esforços de 

conservação e restauração nas bacias dos rios Guandu e Piraí. Realizamos uma modelagem 

hidrológica utilizando o aplicativo WaterWorld para estimar quais são as áreas de importância 

para a provisão de serviços de água doce e desenvolvemos um mapa do custo de oportunidade. 

Com base nos resultados destas análises, derivamos uma série de mapas adequados para 

                                                           
3
 http://www.pactomataatlantica.org.br/missao-e-objetivo.aspx?lang=en 

4
 http://www.microbacias.rj.gov.br/en/index.jsp 

5
 http://www.itpa.org.br/?page_id=24 

6
 http://WaterWorldModel.org 

7
 http://ARIESonline.org 

http://www.pactomataatlantica.org.br/missao-e-objetivo.aspx?lang=en
http://www.microbacias.rj.gov.br/en/index.jsp
http://www.itpa.org.br/?page_id=24
http://waterworldmodel.org/
http://ariesonline.org/
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direcionar os esforços de conservação e de restauração na região. Discutimos sucintamente a 

relevância destes resultados para os tomadores de decisão dos setores público e privado e para o 

futuro da Mata Atlântica. 

ÁREA DE ESTUDO 

Nessa seção, descrevemos a hidrologia e a geografia das bacias dos rios Guandu e Piraí de acordo 

com seus respectivos divisores de águas. Contudo, para tornar o estudo ainda mais relevante, 

focamos a análise em uma área discretamente maior, conforme definida e utilizada pela Secretaria 

de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro8 e pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu9 

(Figura 11). Doravante, esta área será referida como a Região Hidrológica do Guandu (RHG). 

 

As fontes de água doce do Rio de Janeiro 

A maior parte (94%) das 10 milhões de pessoas que habitam a região metropolitana do Rio de 

Janeiro é abastecida de água doce proveniente dos rios Paraíba do Sul e Piraí, que é canalizada até 

a cidade através da bacia do Guandu (ANA 2010). Esta transposição interbacias (Figura 1) foi 

construída na década de 1950 e bombeia 160 m³/s de água do rio Paraíba do Sul a montante da 

bacia do Piraí até o reservatório de Vigário, onde a água cruza a Serra das Araras através de um 

túnel e deságua na bacia do Guandu (Molisani et al. 2007). Uma segunda transposição de águas, 

menos significativa, para a bacia do Guandu ocorre do rio Piraí para o reservatório do ribeirão das 

Lajes, que funciona como um reservatório de apoio. A meio caminho para o litoral, 25% do fluxo 

combinado de água de 193 m³/s é utilizado pela Estação de Tratamento de Água do Guandu (ETA-

Guandu) que, depois de tratar a água, a distribui para a cidade do Rio de Janeiro10. A água 

remanescente, quase três vezes mais abundante do que a descarga natural do rio Guandu, é 

despejada na Baía de Sepetiba (Molisani et al. 2007). 

                                                           
8
 http://www.rj.gov.br/web/sea  

9
 http://www.comiteguandu.org.br 

10
 http://www.cedae.com.br/img/guandu/guandu.pdf  

http://www.rj.gov.br/web/sea
http://www.comiteguandu.org.br/
http://www.cedae.com.br/img/guandu/guandu.pdf
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Figura 1: Delineamento do Sistema Guandu: bacias dos rios Guandu e Piraí (em lilás e azul, 
respectivamente) e porção superior da bacia do rio Paraíba do Sul (em vermelho). Os pontos 
principais mostrados no mapa (em verde) indicam a localização dos desvios de água que canalizam 
parte do caudal do rio Paraíba do Sul para a Bacia do Piraí (No 1); a transposição das águas da 
bacia do Piraí para o reservatório do Vigário, que recebe a água originária dos rios Paraíba do Sul e 
Piraí (No 2); o ponto de confluência do rio Guandu com o rio Santana (No 3); a tomada d’água pela 
Estação de Tratamento do Guandu (No 4); uma transposição adicional de águas do rio Piraí para o 
reservatório do ribeirão das Lajes (No 5); o estuário do rio Guandu (No 6). Fonte: ASTER, IBGE, ANA. 
(Legenda em português: Pontos de referência; Rios da Bacia do Guandu; Rios da Bacia do Paraíba do Sul; Bacia do 

Guandu; Bacia do Piraí; Porção superior da Bacia do Rio Paraíba do Sul; Áreas urbanas; Corpos d´água) 

 

Geografia das bacias dos rios Guandu e Piraí 

Cobrindo uma área de aproximadamente 2.000 km² e 1.000 km² respectivamente, as bacias dos 

rios Guandu e Piraí estão localizadas a oeste da cidade do Rio de Janeiro (Figura 1). Os rios das 

bacias nascem na cadeia montanhosa denominada Serra do Mar, que se alonga por 

aproximadamente 1.500 km acompanhando o litoral sudeste brasileiro. Antigamente florestada 

em sua maior parte, a parcela da Serra do Mar que corta as duas bacias tem atualmente um dos 

maiores índice de fragmentação florestal da Mata Atlântica. Os rios de ambas as bacias nascem 

em altitudes superiores a 800 m e depois da transposição das águas o fluxo combinado alcança o 

oceano Atlântico na Baía de Sepetiba. O clima da região é geralmente quente e úmido com 

discretas variações devido à altitude. A temperatura média situa-se entre 20°C e 27°C e a 
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precipitação pluvial varia entre 1.000 mm e 2.300 mm. A temperatura e os índices pluviométricos 

tendem a ser maiores nas terras baixas e nas encostas adjacentes ao mar, respectivamente.  

O uso predominante da terra nas bacias do Guandu e do Piraí incluem cultivos permanentes e 

temporários, pecuária e atividade agroflorestal. A proporção de áreas remanescentes da floresta 

natural varia por município; por exemplo, o município de Engenheiro Paulo de Frontin tem 42% de 

florestas, enquanto que Japeri e Queimados tem apenas 1% da cobertura florestal remanescente. 

Em 12 municípios que fazem interseção com a bacia do Guandu, em média, 16% das terras são 

cobertas por florestas naturais, 38% por pastagens, 15% por cultivos temporários, 17% por cultivos 

permanentes, 7% por agroflorestas e 5% são áreas cosntruídas. 

Fontes de poluição sedimentar 

Estima-se que o volume combinado de sedimentos transportados através do Sistema Guandu seja 

de 1,93 milhão de toneladas/ano, do qual 1,6 milhão de toneladas/ano é retido nos reservatórios 

existentes (Molisani et al. 2007). A maioria do sedimento origina-se nas bacias do Guandu e do 

Piraí, sendo que o rio Paraíba do Sul contribui com cerca de 590 mil toneladas/ano. De acordo com 

Molisani et al. (2007), o atual uso da terra nas bacias do Guandu e do Piraí é a principal causa da 

alta poluição sedimentar do rio Guandu. Em visita de campo realizada em maio de 2011, os 

autores deste relatório observaram exemplos dessas práticas (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Exemplos de práticas agrárias na região que aumentam a erosão do solo das encostas e 
contribuem para a sedimentação do rio Guandu: a lavoura em encostas íngremes (à esquerda), a 
abertura de novas estradas, a queima da vegetação e a mineração. Fonte: CI. 
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Esforços atuais de conservação  

A área das cabeceiras dos rios Guandu e Piraí é também conhecida como Corredor de 

Biodiversidade Tinguá-Bocaina11, caracterizado por chuva abundante, terreno íngreme e pelo 

estágio avançado de desmatamento. Estes atributos, juntamente com as atuais práticas de uso da 

terra, são as causas mais significativas das altas cargas de sedimentos. Portanto, a restauração 

florestal do corredor beneficia não apenas a qualidade da água, mas também a biodiversidade, 

aumentando a conectividade entre os fragmentos florestais remanescentes. Isso foi reconhecido 

há muito tempo pelo parceiro da CI, o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), que tem 

restaurado florestas em áreas com altos índices de precipitação e nebulosidade para melhorar a 

produção e qualidade de água, ao mesmo tempo em que reduz a erosão, e para restaurar o 

habitat adequado à biodiversidade. Para direcionar seus esforços de restauração, o ITPA, 

juntamente com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), identificou as áreas mais 

importantes para a biodiversidade e para o aprovisionamento de água utilizando variáveis 

bioclimáticas e topográficas12. Os mapas produzidos são atualmente utilizados como guia para 

definir a restauração florestal e os pagamentos por serviços ecossistêmicos (PSE), tais como a 

iniciativa piloto dos “Produtores de Águas e Florestas” dentro do Corredor de Biodiversidade 

Tinguá-Bocaina13. O trabalho descrito neste relatório parte deste esforço e implementa um novo 

referencial de definição de prioridades para melhorar o foco do esforço de conservação e de 

idealização dos esquemas de PSE da região, incluindo os resultados da modelagem hidrológica e 

econômica. 

MODELAGEM HIDROLÓGICA 

Esta seção descreve a metodologia e apresenta os resultados intermediários e finais da 

modelagem hidrológica. Para fins ilustrativos, as figuras apresentadas nas duas sub-seções 

seguinte apresentam os resultados para a região da bacia do Guandu. Contudo, a modelagem 

hidrológica foi realizada para a RHG inteira. (Figura 11). 

 

Modelagem da produtividade de água doce 

A produtividade de água superficial nas atuais condições de cobertura vegetal na bacia do Guandu 

foi modelada utilizando o modelo FIESTA (Intensificação de Vazão em Áreas Tropicais), 

implementado pelo aplicativo WaterWorld14. 

                                                           
11

 http://www.itpa.org.br/bancodeareas/ 
12

 http://www.itpa.org.br/wp-content/uploads/Dissertação-Rafael.pdf 
13

 http://www.itpa.org.br/?page_id=497 
14

 http://www.WaterWorldModel.org/ 

http://www.itpa.org.br/bancodeareas/
http://www.itpa.org.br/wp-content/uploads/Dissertação-Rafael.pdf
http://www.itpa.org.br/?page_id=497
http://www.waterworldmodel.org/
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Descrição do modelo FIESTA 

A interceptação de neblina no modelo FIESTA foi desenhada para interpretar alterações espaciais 

e sazonais (mensais) nos insumos hídricos e perdas devido à evaporação ligadas à conversão de 

florestas em pastagens em ambientes montanhosos tropicais e com dados esparsos15. O modelo é 

uma ferramenta nova e importante que permite estimativas mais realistas dos insumos hídricos e 

a identificação espacial dos pontos hidrológicos críticos e não-críticos de uma determinada 

paisagem (Bruijnzeel et al. 2006; Bruijnzeel et al. 2010; Mulligan e Burke 2005). O modelo pode ser 

usado para uma análise do cenário do impacto hidrológico provocado por alteração na cobertura 

vegetal e por mudanças climáticas, e pode ser acoplado a modelos econômicos para predizer as 

consequências socioeconômicas de intervenções específicas sobre a cobertura vegetal (Bruijnzeel 

et al. 2006; Bruijnzeel et al. 2010). 

Essencialmente, FIESTA é um modelo de distribuição espacial baseado em processos, que estima o 

balanço hidrológico utilizando insumos de precipitação e neblina vetorizados pelo vento, e perdas 

devido à evapotranspiração (Mulligan e Burke 2005; Sáenz 2012). O modelo roda em compasso 

mensal e inclui um compasso diurno que caracteriza a dinâmica diária média da incidência e 

intercepção de neblina mensalmente. O modelo é baseado na representação raster e pode ser 

parametrizado em qualquer escala espacial dependendo da disponibilidade de dados. Mais 

recentemente, o modelo foi disponibilizado para rodar online nas resoluções espaciais de 1 km2 e 

de 1 hectare através de integração com o aplicativo WaterWorld. 

Descrição das variáveis de entrada 

O modelo FIESTA exige aproximadamente 125 variáveis de entrada para rodar. Estas variáveis, 

dentre outras, incluem a frequência da nebulosidade, dados topográficos, velocidade do vento, 

temperatura, precipitação, pressão média ao nível do mar, radiação solar e cobertura vegetal.  

A frequência da nebulosidade é importante para interpretar a radiação, a dinâmica da evaporação 

e o potencial de presença de neblina (Mulligan e Burke 2005). O modelo FIESTA exige mapas que 

representam as frequências de nebulosidade anuais, sazonais e diárias, visto que a cobertura de 

nebulosidade varia espacialmente, sazonalmente e diariamente.  

As variáveis topográficas são fundamentais para calcular a interceptação de neblina e a radiação 

solar correta, para estimar os acúmulos de fluxo, para corrigir a chuva vetorizada por efeitos 

eólicos, dentre outros (Mulligan e Burke 2005). As variáveis topográficas compreendem um 

Modelo Digital de Elevação (DEM) e suas derivadas, incluindo o aspecto, a inclinação, os mapas de 

direção das drenagens, os índices reais da área (indicação da verdadeira inclusão da área no 

gradiente) e faixas de altitude.  

A direção e a velocidade dos ventos são variáveis importantes para calcular a dinâmica da neblina, 

corrigir a precipitação vetorizada por efeitos eólicos e calcular a exposição da terra e da vegetação 

                                                           
15

 http://www.ambiotek.com/fiesta/FIESTA_ftr_ambiotek_final.pdf 

http://www.ambiotek.com/fiesta/FIESTA_ftr_ambiotek_final.pdf
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aos ventos, chuvas e neblinas (Mulligan e Burke 2005). A exposição ao vento determina em que 

medida as áreas estão expostas ou abrigadas dos ventos vindos de determinada direção. O 

modelo FIESTA exige oito mapas de exposição eólica em graus por direção do vento (norte, sul, 

nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, leste e oeste).  

Variáveis de temperatura são importantes para o cálculo da dinâmica da evapotranspiração e 

formação de neblina, especialmente para calcular o nível de condensação por levantamento, que 

é a cota em que a neblina se inicia. As variações sazonais e diárias da temperatura são necessárias 

para caracterizar estes processos. 

A precipitação é essencial para o cálculo do balanço hídrico. O modelo FIESTA pode ser 

parametrizado utilizando conjuntos de dados tais como o WorldClim (Hijmans et al. 2005; 

Mulligan e Burke 2005), a Missão de Medição da Chuva Tropical (TRMM 2006) e conjuntos de 

dados locais interpolados.  

O modelo incorpora rotinas sofisticadas para contabilizar os efeitos eólicos e topográficos sobre a 

distribuição dos locais de represamento da chuva nas condições prevalentes (Bruijnzeel et al. 

2006; Bruijnzeel et al. 2010; Mulligan e Burke 2005). Publicações feitas por Bruijnzeel et al. (2006) 

e Bruijnzeel et al. 2010 (2010) mostram como a utilização de pluviômetros apenas pode 

subestimar as entradas de precipitação pluviométrica em ambientes montanhosos e como o 

modelo FIESTA contabiliza as variáveis faltantes.  

A radiação solar potencial é importante para modelar a evapotranspiração. A radiação solar é 

função de topografia, localização, horário, sombreamento provocado pelas colinas circunjacentes 

e pela cobertura da nebulosidade. 

A pressão média ao nível do mar é importante para modelar o nível de condensação por 

levantamento da atmosfera e também as direções dos ventos. Mulligan e Burke (2005) indicam 

que inexistem conjuntos de dados de direções dos ventos rasterizados ou baseados em dados de 

satélite disponíveis. Portanto, a pressão média ao nível do mar é utilizada juntamente com a 

topografia para modelá-las. 

Finalmente, a cobertura vegetal é essencial para modelar a evapotranspiração e a dinâmica de 

interceptação de neblina. 

A Tabela 1 relaciona as variáveis e os conjuntos de dados que são necessários para rodar o modelo 

FIESTA e que estão disponíveis no aplicativo WaterWorld para parametrização do modelo.  

Implementação do modelo FIESTA no aplicativo WaterWorld  

A coleta de dados em montanhas tropicais é economicamente onerosa, demorada e sujeita a 

erros (Bruijnzeel et al. 2010; Mulligan e Burke 2005). Além disso, as estações metereológicas 

muitas vezes são frequentemente dispersas, não se apresentam bem conservadas ou estão 

inoperantes ou são de difícil acesso (Bruijnzeel et al. 2006; Mulligan 2011; Mulligan e Burke 2005). 

Parece ser esse o caso da bacia do rio Guandu também. 
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Para superar a problemática da disponibilidade de dados neste estudo, optamos por implementar 

o modelo FIESTA utilizando o aplicativo WaterWorld. Os conjuntos de dados globais disponíveis no 

WaterWorld são consistentes em escala e formato. De acordo com Mulligan e Burke (2005) e 

Mulligan (2011) os dados climáticos disponíveis no aplicativo WaterWorld foram desenvolvidos a 

partir das melhores fontes disponíveis. Os dados de alguns parâmetros, incluindo a precipitação 

pluviométrica, estão disponíveis na resolução de 1 km, e.g., WorldClim (Hijmans et al. 2005), 

enquanto que os dados de outros parâmetros estão disponíveis na resolução de 10 minutos de 

arco (e.g., umidade relativa) subsequentemente interpolados até 1 km para obter consistência 

espacial. As variáveis topográficas estão normalmente disponíveis na resolução de 

aproximadamente 100 m. 

Visto que a descrição de todos os conjuntos de dados necessários à operação do modelo FIESTA 

está fora do escopo deste curto relatório técnico, a seção subsequente resume os conjuntos de 

dados mais sensíveis para rodar o modelo para a bacia do Guandu. 

 

 

Tabela 1: A lista seguinte apresenta as variáveis e os respectivos nomes dos arquivos utilizados 
para a parametrização do modelo FIESTA. As variáveis climáticas são encontradas na coluna 
“Variável”, “Nome do arquivo” refere-se ao nome da variável que é lançada no modelo FIESTA. A 
coluna “Conjunto de dados” indica as fontes das quais as variáveis foram obtidas. Quando o 
modelo é rodado com dados globais, todos os conjuntos de dados podem ser extraídos dos bancos 
de dados do SIMTERRA utilizando o aplicativo WaterWorld (SIMTERRA  é um complexo de bancos 
de dados hospedado no King’s College de Londres para apoiar as operações de modelos online, tais 
como o FIESTA). Fonte: Sáenz 2012. 

Variável Nome do 
Arquivo 

Unidade Escala Conjunto 
de dados 

Descrição 

Frequência de 
nebulosidade 

Defcloud_pc % 0-100 MODIS Frequência anual geral de nebulosidade 

Afternoon % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens (15:00, 16:00, 17:00 
horas do ciclo diário) 

Earlymorn % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens (03:00, 04:00, 
05:00, 06:00 horas do ciclo diário) 

Evening % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens (18:00, 19:00, 20:00 
horas do ciclo diário) 

Morn % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens (07:00, 08:00 horas 
do ciclo diário) 

Djf % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens média Dezembro, 
Janeiro e Fevereiro  

Jja % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens média Junho, Julho 
e Agosto 

Mam % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens média Março, Abril 
e Maio 

Son % 0-100 MODIS Cobertura de nuvens média Setembro, 
Outubro e Novembro 
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Continuação da Tabela 1: 

Variável 

(Continuação) 

Nome do 

Arquivo 

Unidade Escala Conjunto de 

dados 

Descrição 

Topografia altbands Nominal 
(natural) 

(1, 2, ., n ) Processado 
do SRTM 
90m DEM 

Faixas de altitude separadas por 100 m 

Aspectdeg Graus N 0-359 Do SRTM 
90m DEM 

Aspecto, graus norte  

Dem M 0-5,000 Do SRTM 
90m DEM 

Modelo digital de elevação 

Ldd Direção 
do fluxo 

1-9 Do SRTM 
90m DEM 

Direção da drenagem local 

Sfcratio Razão  Do SRTM 
90m DEM 

Razão entre área real e planimétrica 

Slopedeg Graus 0-90 Do SRTM 
90m DEM 

Gradiente de aclividade (graus) 

Vento Topex 
8 mapas cada 
por direção do 

vento 

Graus -90   -  90 
 
 

Do SRTM 
90m DEM 

Exposição topográfica aos ventos. 8 
direções 
N, NE, E, SE, S, SW, W, NW 

Windtopex ldds 
8 mapas cada 
por direção do 

vento 

Direção 
do fluxo 

1-9 Do SRTM 
90m DEM 

Direções dos fluxos dos ventos vindos do 
sul, mediados pela topografia 

Blwind  1-9  Direção seguida pelo vento. 12 mapas, 
um para cada mês  

Temperatura Dtr 
12 mapas, um 
para cada mês 

°C 0-30  Faixa de temperatura diurna (°C) 
(os dados do SIMTERRA são divididos por 
10 para obter a escala adequada de 
dados da variável) 

Tmp °C 0-30  Temperatura (°C) 
(os dados do SIMTERRA são divididos por 
10 para obter a escala adequada de 
dados da variável) 

Newtmp °C 0-30  Temperatura do solo (°C) 
(os dados do SIMTERRA são divididos por 
10 para obter a escala adequada de 
dados da variável) 

Precipitação Pre 
12 mapas, um 
para cada mês 

Mm 0-10,000  Precipitação mensal média 

Pressão média 
ao nível do mar 

Mslp 
12 mapas, um 
para cada mês 

Mb Aproxima
damente 

1,000 

 Pressão média ao nível do mar (mb) 

Radiação solar Prmon W m
-2

 0-1,000 MODIS Radiação solar potencial 
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Aplicação do modelo FIESTA à bacia do Guandu 

Conforme mencionado acima, a aplicação do modelo FIESTA nas bacias do Guandu e do Piraí foi 

realizada através da utilização do aplicativo WaterWorld. Essa seção seguinte apresenta e 

descreve os mapas com as variáveis mais importantes mais importantes. 

Topografia 

Um Modelo Digital de Elevação – DEM – de um hectare da bacia do Guandu foi derivado do 

Topoview (interface SRTM para os dados SRTM da NASA) (Mulligan 2006b). A Figura 3 indica que a 

bacia do Guandu é montanhosa no sentido nordeste e sudeste com um forte gradiente de 

elevação, de aproximadamente 0 acima do nível médio do mar (AMSL) no estuário do rio até 

quase 1.900 AMSL no sentido nordeste nas cabeceiras do rio São Pedro (tributário do rio Guandu).  

 

 

 

Figura 3: Modelo Digital de Elevação (DEM) da bacia do Guandu derivado da interface Topoview. 
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Cobertura de nuvens 

Os mapas de cobertura de nuvens foram obtidos da climatologia de nuvens MODIS de 250 m, 

derivado do Produto Máscara de Nuvens MODIS MOD35 (Mulligan 2006a) e disponível no 

aplicativo WaterWorld. De acordo com os mapas, a bacia do Guandu geralmente tem mais de 40% 

de cobertura de nuvens durante todo o ano (Figura 4). As frequências de nuvens mais elevadas 

(50%/ano) são generalizadas, porém especialmente encontradas no sentido nordeste e oeste 

(partes mais montanhosas da bacia do Guandu) e também no sentido sul, nas partes mais baixas 

da bacia. 

 

 

 

 

Figura 4: Frequência média anual de cobertura de nuvens na bacia do Guandu, derivada da 
climatologia de nuvens MODIS de 250 m. 
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Cobertura vegetal 

O modelo FIESTA usa um composto proporcional de cobertura vegetal arbórea, herbácea e 

ausente por pixel para simular qualquer tipo de cobertura de terreno (e.g., 100% arbórea = 

floresta; 10% arbórea, 80% herbácea, 10 % ausente = pastagem; 10% arbórea, 40% ausente, 50% 

herbácea = típica lavoura em leiras, como batatas) para caracterizar a interceptação de neblina e 

os processos de evapotranspiração.  

O modelo FIESTA caracteriza as diferenças de evapotranspiração entre as coberturas vegetais 

arbórea, herbácea e ausente (Figura 5) baseado na radiação interceptada pelo dossel (como vetor 

da transpiração e da evaporação do dossel úmido) e na área de superfície disponível para 

transpiração e a evaporação do dossel úmido utilizando o Índice de Área Foliar (LAI) como 

substituto para a disponibilidade de água através do estoma transpirante ou evaporação do dossel 

úmido (Mulligan e Burke 2005). 

 

 

Figura 5: Os mapas de cobertura do solo utilizados na parametrização do modelo FIESTA. Os 

mapas representam as frações das coberturas arbórea, herbácea e ausente por pixel (MODIS VCF 

2005 – granulação de 500 m). a) Cobertura arbórea (%). As áreas vermelhas indicam os pixels com 

alta proporção de cobertura arbórea. b) Cobertura herbácea. As áreas vermelhas indicam os pixels 

onde a cobertura herbácea é a dominante (e.g., pastagens e cultivos rasteiros). c) Ausente (%). Os 

pixels vermelhos indicam as áreas de solo exposto. O polígono rosa no sentido oeste nos mapas a) 

e b) representam o reservatório do ribeirão das Lajes. 
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Precipitação corrigida pelas perdas eólicas  

O modelo FIESTA produz uma correção da precipitação pelas perdas eólicas (Mulligan e Burke 

2005). Há áreas na bacia do Guandu onde a precipitação pode atingir 3.000 mm/ano (Figura 6), 

especialmente nas cabeceiras dos rios São Pedro e Santana, nas partes mais montanhosas da 

bacia, a nordeste. 

 

 

 

Figura 6: O mapa mostra a distribuição detalhada da precipitação anual (mm/ano1) na bacia do 

Guandu, corrigida pela chuva vetorizada pelo vento. As partes mais chuvosas da bacia do Guandu 

(3.000 mm/ano) estão localizadas no sentido nordeste, nas áreas mais montanhosas e nas 

cabeceiras dos rios São Pedro e Santana. 
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Interceptação de neblina 

Os resultados indicam que os quantitativos de nebulosidade são maiores nas áreas florestadas e 

montanhosas no sentido nordeste (Figura 7), onde a nebulosidade atinge frequentemente acima 

de 150 mm/ano e pode chegar a extremos de aproximadamente 225 mm/ano nos gradientes mais 

íngremes e mais expostos; porém, às vezes menos frequentes. A interceptação de neblina na parte 

mais seca da bacia (a jusante do reservatório do ribeirão das Lajes e próximo ao reservatório de 

Vigário e da usina hidrelétrica de Ponte Coberta) representam uma entrada adicional de água 

além da chuva naquelas áreas.  

 

 

 

Figura 7: Intensidade da interceptação de nevoeiro (mm/ano). A interceptação de neblina é maior 
nas áreas atualmente florestadas no sentido nordeste, nas cabeceiras do rio São Pedro. 
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Evapotranspiração real 

A evapotranspiração real (mm/ano) é também mais alta nas áreas florestadas (Figura 8), onde 

pode ficar acima de 1.100 mm/ano, podendo também ser elevada em algumas das partes mais 

secas do reservatório do ribeirão das Lajes e próximo ao reservatório de Vigário e da usina 

hidrelétrica de Ponte Coberta (algumas destas áreas foram visitadas pelo projeto, confirmando 

condições mais secas em comparação com outras partes da bacia). A Figura 8 também indica que 

as perdas reais devido à evapotranspiração são menores nas áreas mais protegidas (menor 

exposição topográfica aos ventos predominantes) no sentido nordeste (especialmente nas 

cabeceiras do rio Guandu), onde podem cair até 400 mm/ano. 

 

 

 

Figura 8: O mapa indica a distribuição detalhada das perdas devido à evapotranspiração na bacia 
do Guandu. As maiores perdas pela evapotranspiração encontram-se em áreas florestadas nos 
sentidos nordeste e oeste. As menores perdas devido à evapotranspiração encontram-se nas 
“áreas abrigadas” no sentido nordeste. 
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Produção de água superficial 

Algumas das partes montanhosas da bacia do Guandu podem ser também muito úmidas (Figura 

9), especialmente no sentido nordeste (nas cabeceiras dos rios São Pedro e Santana, e a oeste 

onde a produção de água superficial pode frequentemente ser superior a 2.000 mm/ano. 

Contudo, a produção de água superficial pode chegar ao extremo de aproximadamente 3.000 

mm/ano em algumas das encostas mais íngremes e expostas nas cabeceiras do rio São Pedro. 

 

 

 

Figura 9: Produção anual de água superficial (mm/ano). O mapa mostra a distribuição detalhada 
de recursos hídricos na bacia. 

 

As partes mais secas da bacia encontram-se a oeste, próximas dos reservatórios do ribeirão das 

Lajes, Vigário e da usina hidrelétrica de Ponte Coberta, onde a produção de água pode cair abaixo 

de 600 mm/ano (Figura 9). Algumas das partes baixas da bacia do Guandu nas proximidades dos 

subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, incluindo as cidades de Queimados, Seropédica e Japeri, 

dentre outras, podem também ser mais secas (produção de água de superfície pouco acima de 

600 mm/ano). 
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MODELAGEM DA EROSÃO DO SOLO 

Para determinar os padrões espaciais de erosão do solo na bacia do Guandu utilizamos o modelo 

de erosão de Thornes (1990) e o modelo adaptado de capacidade de transporte de Kirkby (1976) e 

Morgan (2001), implementado no aplicativo WaterWorld. Estes modelos já foram utilizados 

anteriormente pelos autores para interpretar os processos de erosão em ambientes de encostas e 

montanhas na Colômbia (Sáenz 2012; Uribe e Valencia 2011). Estes modelos foram utilizados em 

conjuntura semelhante em outros sistemas de apoio à decisão, incluindo o MEDACTION16 e o 

DESURVEY17, que se concentraram principalmente no segmento montanhoso do Mediterrâneo e 

em paisagens tropicais. 

Os modelos acima são ativados por relações de base empírica e física das interações entre a 

vegetação e o solo em encostas íngremes e com superabundância de chuva (Thornes 1990). 

Portanto, sua aplicação é também adequada às encostas montanhosas íngremes da bacia do 

Guandu, que foram amplamente convertidas em pastagens.  

Verificou-se que a erosão do solo estava altamente correlacionada com o tipo de cobertura 

vegetal, com a declividade e com a energia do escoamento da água da chuva (Sáenz 2012). Outra 

variável importante é o parâmetro de erodibilidade do solo (fator k). Para a bacia do Guandu 

utilizamos um parâmetro de erodibilidade constante de 0,2 (valor médio para a região) como 

substituto para as propriedades do solo que motivam a erosão do mesmo18. 

Os resultados principais indicam que a erosão líquida do solo (mm/ano) (volume real de solo 

transportado à jusante) é maior na maioria das partes montanhosas e desmatadas da bacia do 

Guandu no sentido nordeste, nas proximidades dos rios São Pedro e Santana, e no sentido 

sudoeste da bacia do Guandu (Figura 10).  

A erosão líquida do solo é relativamente intensa, porém é mais alta nas áreas de pastagens e nas 

calhas dos rios. A erosão líquida do solo pode ser, em média, em torno de 5,5 m3/ha na bacia do 

Guandu (incluindo as erosões de encostas e das calhas). Conforme dito acima, a maioria da 

sedimentação que chega à estação de tratamento de água do Guandu origina-se nas bacias do 

Guandu e do Piraí. 

As restrições de tempo também limitaram o cálculo do total de sedimentos que chegam ao 

estuário do rio Guandu em termos de contribuição relativa dos processos erosivos das encostas e 

das calhas. Esse seria um novo passo valioso a ser explorado na segunda fase do projeto. Contudo, 

para nossos propósitos, os resultados da modelagem identificam com suficiência as áreas agrícolas 

com maior erosão de encostas, adequadas para serem foco dos esforços de conservação. 

                                                           
16

 http://www.ambiotek.com/website/content/view/35/64/ 
17

 http://www.ambiotek.com/desurvey/ 
18

 Uma modelagem mais detalhada da erosão do solo, incluindo, por exemplo, valores de erodibilidade para 
diferentes tipos de solo encontrados na bacia do Guandu mostrou-se proibitiva em termos de custo e tempo 
para este estudo. 

http://www.ambiotek.com/website/content/view/35/64/
http://www.ambiotek.com/desurvey/
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Figura 10: Padrões espaciais de erosão do solo na bacia do Guandu. a) Erosão anual líquida do solo 
(mm/ano). b) Log10 aplicado ao mapa de erosão líquida do solo para permitir uma melhor 
diferenciação dos padrões espaciais de erosão das calhas em toda a bacia do Guandu. 

a) 

b) 
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MODELAGEM DO CUSTO DE OPORTUNIDADE 

A estimativa dos custo de oportunidade tornou-se uma parte importante do planejamento da 

conservação. Ela permite uma análise custo/benefício das diferentes políticas de conservação. 

Duas abordagens foram desenvolvidas recentemente. A primeira é uma estimativa do custo de 

oportunidade relativo à conservação expresso em termos do valor da lucratividade do uso da 

terra, tais como pastagens, cultivos e outros. A segunda abordagem deriva de estimativas dos 

valores dos serviços ecossistêmicos proporcionados pela natureza. Esta seção calcula o custo de 

oportunidade na RHG aplicando a primeira abordagem para realizar uma análise custo/benefício 

simples conforme descrita no próximo item. 

Fontes de dados 

Para derivar o mapa do custo de oportunidade sem realizar uma pesquisa primária é necessário 

ter uma fonte de dados secundários confiáveis. Os dados imediatamente disponíveis foram 

extraídos do censo agrícola brasileiro, que em 2006 reuniu dados sobre as receitas e custos das 

propriedades rurais de todo o país (IBGE 2009). Estes dados permitem o cálculo da lucratividade 

por hectare de todos os tipos de uso da terra que ocorrem em cada um dos vinte municípios que 

fazem interseção com a RHG (Figura 11). Contudo, os dados censitários são valores agregados por 

unidade espacial, que é o município. Para construir um mapa mais espacialmente explícito do 

custo de oportunidade, precisamos combiná-lo com um mapa real do uso da terra. O mapa oficial 

do uso da terra no Rio de Janeiro (SEA 2009) que cobre a RHG contém dezesseis categorias, 

incluindo a utilização agrícola (Figura 12). Portanto, pela combinação dos valores da lucratividade 

com a localização espacial de cada uso em determinado município seremos capazes de produzir 

um mapa de custo de oportunidade para a área do estudo. 

Cálculo do custo de oportunidade 

O Censo Agropecuário brasileiro coleta informações sobre as receitas e custos da maioria das 

propriedades rurais brasileiras. Podemos avaliar os dados agregados para cada município e 

classificar os resultados por atividade rural preponderante, porte e outros atributos. Para avaliar o 

custo de oportunidade por hectare, selecionamos as receitas e custos das propriedades rurais para 

todos os municípios que possuem interseção com a RHG. 

Pelo senso agrícola percebemos que as atividades principais desenvolvidas nas terras da RHG são a 

agricultura e a atividade florestal, que ocupam 85% da área agricultável total. A produção pecuária 

é a principal atividade em 50% das propriedades, sendo que as pastagens ocupam quase 50% da 

área total das propriedades. Cultivos permanentes e temporários são a principal atividade em 35% 

das propriedades e ocupam apenas 12% da área total dos estabelecimentos agropecuários da área 

de estudo. A proporção de vegetação natural dentro de cada município é altamente variável, 

sendo que alguns municípios têm mais de 80% de seu território coberto por florestas naturais 

(Figura 12). 
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Figura 11: Delineamento da Região Hidrográfica do Guandu (RHG) (azul) e os municípios 
relacionados (preto). Fonte: ASTER, IBGE, ANA. 

(Legenda em português: Municípios; Região Hidrográfica do Guandu; Áreas Urbanas; Rios; Corpos d´água) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Mapa do uso do solo na Região Hidrográfica do Guandu (RHG). Fonte: Estado do Rio de 

Janeiro, IBGE, ANA. 
(Legenda em português: Região Hidrográfica do Guandu; Municípios; Uso da terra; Rochas; Agricultura; Areia; 
Floresta natural; Manguezal; Área urbana de alta densidade; Área urbana de baixa densidade; Área urbana 
de média densidade; Pastagem; Pastagem em terras úmidas; Florestas plantadas; Restinga; Solo exposto; 
Vegetação secundária; Água; Terras úmidas) 
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Utilizando o Censo Agrupecuário do IBGE, selecionamos receitas e custos das duas principais 

atividades agrícolas que são desenvolvidas na região: a pecuária e a agricultura. A Tabela 2 indica 

as receitas, os custos e a área agrícola de cada município. Em seguida, calculamos o custo de 

oportunidade de cada município dividindo as receitas e os custos por área. Os resultados indicam 

que os lucros por hectare no RHG são, em geral, muito baixos, sendo que os valores mais baixos 

ocorrem nos municípios na parte noroeste da região. 

 

Tabela 2: Receitas, custos e áreas das principais atividades agrícolas das terras na RHG (IBGE 
2009). 
 

Município 

Receitas (US$ 1.000) Custos (US$ 1.000) Área (hectares) Lucro/ha 

Lavoura Pecuária Lavoura Pecuária Lavoura Pecuária Lavoura 
Pecuá

ria 

Angra dos Reis 937,58 479,39 298,79 315,76 1.039 2.449 $0,61 $0,07 

Barra do Piraí 73,94 34.358,18 240,61 11.173,33 133 10.110 $-1,25 $2,29 

Duque de Caxias 826,67 588,48 432,12 958,79 647 662 $0,61 $-0,56 

Eng. Paulo de Frontin 143,03 1.564,24 132,73 1.298,18 9 953 $1,14 $0,28 

Itaguaí 3.963,64 872,73 1.048,48 664,85 1.940 1.590 $1,50 $0,13 

Japeri 1.341,21 270,91 240,00 395,76 2.988 539 $0,37 $-0,23 

Mangaratiba 4.121,82 722,42 397,58 389,70 2.191 2.980 $1,70 $0,11 

Mesquita 722,42 101,21 113,94 53,33 1.205 36 $0,50 $1,33 

Miguel Pereira 166,67 501,21 321,21 1.105,45 158 1.437 $-0,98 $-0,42 

Nova Iguaçu 1.115,15 529,70 486,67 799,39 448 1.121 $1,40 $-0,24 

Paracambi 501,21 436,36 248,48 580,61 634 861 $0,40 $-0,17 

Paty do Alferes 6.937,58 1.249,09 2.979,39 1.894,55 681 7.981 $5,81 $-0,08 

Petrópolis 11.244,24 2.295,76 7.700,61 5.052,12 1.602 2.742 $2,21 $-1,01 

Piraí 2.006,06 1.265,45 1.687,27 1.738,79 2.599 12.516 $0,12 $-0,04 

Queimados 21,21 478,79 58,18 256,97 76 158 $-0,49 $1,40 

Rio Claro 416,97 2.867,27 430,91 14.905,45 402 11.693 $-0,03 $-1,03 

Rio de Janeiro 10.093,33 2.600,00 5.850,91 3.609,70 4.174 769 $1,02 $-1,31 

Seropédica 2.121,21 1.326,67 1.043,03 1.141,82 3.623 2.669 $0,30 $0,07 

Vassouras 5.116,36 2.180,00 3.140,00 4.271,52 480 9.995 $4,12 $-0,21 

 

O passo final, para explicitar espacialmente o custo de oportunidade em cada município, foi 

designar os valores de lucratividade extraídos da Tabela 1 a três tipos diferentes de categorias 

agrícolas encontradas no mapa oficial do uso do solo do Estado do Rio de Janeiro: 1) lavoura, 2) 

pastagem e 3) pastagem de inundação sazonal, consideradas como categorias de agricultura, 

pastagem e pastagem úmida, respectivamente, na Figura 12. O resultado final está apresentado 

na Figura 13. 
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Figura 13: Mapa do custo de oportunidade da Região Hidrográfica do Guandu. Fonte: CI-Brasil, 

ASTER, IBGE, ANA. 

(Legenda em português: Áreas urbanas; Corpos d´água) 

INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS 

A presente seção descreve a integração dos resultado para a RHG. A metodologia foi 

especificamente desenvolvida para priorizar a conservação das áreas de floresta natural e a 

restauração das terras agrícolas de baixo custo de oportunidade, importantes tanto para a 

biodiversidade quanto para a provisão de água doce. 

Preparação dos dados 

O primeiro passo realizado em todas as variáveis analisadas na modelagem descrita nos dois 

capítulos anteriores foi a padronização dos valores. Isso se tornou necessário para facilitar a 

apresentação dos resultados e para realizar uma análise de custo/benefício usando os resultados 

expressos em unidades diferentes – mm/ano no caso dos dados hidrológicos e US$/ha no caso do 

mapa do custo de oportunidade. Isso foi feito por meio da aplicação de uma escala linear de 

valores na escala de 0-1 para reter a configuração original da distribuição dos dados. 

Especialmente, os seguintes resultados foram escalados: produtividade de água de superfície 
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(mm/ano); intensidade da interceptação de neblina (mm/ano); erosão do solo das encostas 

(mm/ano); custo de oportunidade da agricultura (US$/ha). No caso de erosão do solo das encostas 

a escala restringiu-se a três desvios-padrões para eliminar os valores atípicos nas duas 

extremidades da curva de distribuição de dados. Além disso, os valores foram simplesmente 

invertidos para representar a geração de sedimentos oriundos das encostas (mm/ano) para evitar 

os valores negativos associados ao mapa original de erosão do solo das encostas apresentado na 

Figura 10. 

 

Conservação de florestas 

A seguinte análise espacial foi realizada para priorizar a conservação de áreas de florestas naturais: 

1. Superposição espacial entre a intensidade da interceptação de neblina (Figura 7) e áreas 

de florestas naturais (Figura 12) para direcionar a priorização da conservação de áreas de 

florestas naturais com interceptação de neblina relativamente altas para a manutenção de 

aprovisionamento e estabilidade dos fluxos hídricos (Figura 14). 

2. Superposição espacial entre a geração de sedimentos das encostas (Figura 10) e áreas de 

florestas naturais (Figura 12) para direcionar a priorização da conservação das áreas de 

florestas naturais com erosão do solo relativamente alta evitando-se a erosão de 

sedimentos das encostas (Figura 15). 

3. Superposição espacial entre a produção de água (Figura 9) e áreas de florestas naturais 

(Figura 12) para direcionar a priorização da conservação das áreas de florestas naturais 

com produção hídrica relativamente alta para manter a reposição dos lençóis freáticos, a 

estabilidade dos fluxos hídricos e regular as enchentes e inundações (Figura 16). 
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Figura 14: Superposição espacial entre a intensidade da interceptação de neblina (Figura 7) e 
áreas de florestas naturais (Figura 12). Valores elevados indicam áreas de florestas naturais com 
interceptação de neblina relativamente alta. Para maior clareza, as áreas urbanas estão 
apresentadas em cinza e os corpos hídricos em negro, enquanto que outras categorias de uso da 
terra na Figura 12 estão em branco. 
(Legenda em português: Valor; Alto, Baixo; Quilômetros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15: Superposição espacial entre a geração de sedimentos das encostas (Figura 10) e áreas 
de florestas naturais (Figura 12). Valores elevados indicam áreas de florestas naturais com erosão 
do solo relativamente alta. Para maior clareza, as áreas urbanas estão apresentadas em cinza e os 
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corpos hídricos em negro, enquanto que outras categorias de uso da terra na Figura 12 estão em 
branco.  
(Legenda em português: Valor; Alto, Baixo; Quilômetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Superposição espacial entre a produção de água (Figura 9) e áreas de florestas naturais 
(Figura 12). Valores elevados indicam áreas de florestas naturais com produção de água 
relativamente alta. Para maior clareza, as áreas urbanas estão apresentadas em cinza e os corpos 
hídricos em negro, enquanto que outras categorias de uso da terra na Figura 12 estão em branco.  
(Legenda em português: Valor; Alto, Baixo; Quilômetros) 

 

Restauração de florestas 

A seguinte análise espacial foi realizada para priorizar a restauração de áreas em terras agrícolas: 

1. Razão entre a intensidade da interceptação de neblina (Figura 7) e o custo de 

oportunidade da agropecuária (Figura 13) para direcionar a priorização da conservação de 

áreas em terras agrícolas com interceptação de neblina relativamente altas para melhorar 

a produção de água e a estabilidade dos fluxos hídricos (Figura 17). 

2. Razão entre a geração de sedimentos das encostas (Figura 10) e o custo de oportunidade 

da agropecuária (Figura 13) para direcionar a priorização da conservação das áreas em 

terras agrícolas com erosão do solo relativamente alta para melhorar a qualidade da água 

pela redução dos sedimentos provocados pela erosão das encostas (Figura 18). 

3. Razão entre a produção de água (Figura 9) e o custo de oportunidade da agropecuária 

(Figura 13) para direcionar a priorização da conservação das áreas em terras agrícolas com 
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produção hídrica relativamente alta para melhorar a reposição dos lençóis freáticos, a 

estabilidade dos fluxos hídricos e regular as enchentes e inundações (Figura 19). 

 

 

 

 

Figura 17: Razão entre a intensidade da interceptação de neblina (Figura 7) e o custo de 
oportunidade da agricultura (Figura 13). Valores elevados indicam áreas em terras agrícolas de 
baixo custo de oportunidade e interceptação de neblina relativamente alta. Para maior clareza, as 
áreas urbanas estão apresentadas em cinza e os corpos hídricos em negro, enquanto que outras 
categorias de uso da terra na Figura 12 estão em branco. 
(Legenda em português: Valor; Alto, Baixo; Quilômetros) 
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Figura 18: Razão entre a geração de sedimentos (Figura 10) e o custo de oportunidade da 
agricultura (Figura 13). Valores elevados indicam áreas em terras agrícolas de baixo custo de 
oportunidade com erosão do solo relativamente alta. Para maior clareza, as áreas urbanas estão 
apresentadas em cinza e os corpos hídricos em negro, enquanto que outras categorias de uso da 
terra na Figura 12 estão em branco. 
(Legenda em português: Valor; Alto, Baixo; Quilômetros) 
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Figura 19: Razão entre a produção de água (Figura 9) e o custo de oportunidade da agricultura 
(Figura 13). Valores elevados indicam áreas em terras agrícolas de baixo custo de oportunidade 
com produção de água relativamente alta. Para maior clareza, as áreas urbanas estão 
apresentadas em cinza e os corpos hídricos em negro, enquanto que outras categorias de uso da 
terra na Figura 12 estão em branco. 
(Legenda em português: Valor; Alto, Baixo; Quilômetros) 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

A análise hidrológica descrita neste relatório revelou que a Região Hidrográfica do Guandu (RHG) é 

especialmente úmida a nordeste e também a oeste da região, nas cabeceiras dos rios Santana/São 

Pedro e Piraí, respectivamente. Nestas áreas, a interceptação de neblina é a mais alta, 

especialmente nas áreas florestadas, incluindo aquelas com fragmentos de florestas. As perdas 

pela evapotranspiração são mais altas no sudoeste, provocando baixa produtividade hídrica, 

especialmente nas proximidades dos reservatórios de ribeirão das Lajes e Vigário, e da usina 

hidrelétrica de Ponte Coberta. As cabeceiras dos rios Santana e São Pedro e Piraí têm as mais altas 

erosões líquidas e de encostas, especialmente em florestas de topografias íngremes que foram 

convertidas em pastagens. Os resultados da análise dos custos de oportunidade indicam que as 

atividades agrícolas na baixa Bacia do Guandu e no rio Piraí têm a lucratividade mais baixa, e 

frequentemente negativa. 
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Estes resultados fornecem importantes subsídios para o trabalho de conservação na RHG. Com 

relação à conservação de serviços de água doce, recomendamos o seguinte referencial para 

definição de prioridades a serem implementadas na região. Primeiramente, a conservação das 

florestas naturais concentrada nas áreas mais úmidas promoverá a manutenção de fluxos estáveis 

de água limpa e a preservação de taxas de infiltração robustas, beneficiando a reposição dos 

lençóis freáticos. Em especial, a manutenção da floresta natural em encostas íngremes e como 

anteparos ao longo das calhas fluviais minimizará a erosão do solo das encostas e das calhas, 

reduzindo assim o volume de sedimentos transportados pelo Sistema Guandu. Estes, por vez, 

beneficiarão a biodiversidade mantendo intactos os habitats naturais terrestres e aquáticos.  

Em segundo lugar, a restauração das florestas naturais em terras agrícolas deve concentrar-se no 

aumento da cobertura florestal das parcelas mais montanhosas e degradadas da RHG. 

Especialmente, a restauração centrada nas cabeceiras dos rios Santana e São Pedro e no rio Piraí, 

em encostas íngremes que recebem o maior volume de precipitação pluvial e entrada de neblina 

poderão ter os efeitos mais positivos sobre a provisão dos serviços de água doce na região. A falta 

de cobertura de florestas naturais e práticas inadequadas de uso da terra fazem destas regiões 

importantes fontes de sedimentos, especialmente sob os regimes predominantes de precipitação 

e de escoamento. O custo de oportunidade baixo a moderado destas áreas as tornam altamente 

adequadas para a conservação e para o desenvolvimento de esquemas de pagamento por serviços 

ecossistêmicos.  

Em resumo, identificamos as cabeceiras dos rios Santana e São Pedro e do rio Piraí como sendo as 

áreas mais altamente adequadas para conservação visando manter ou melhorar os serviços de 

água doce da região. Esperamos que este relatório, acompanhado pelo conjunto de mapas por ele 

gerado, possa ajudar a direcionar o processo decisório de nossos parceiros, formuladores de 

políticas, autoridades,  pessoal de campo e produtores rurais.  

Para a fase seguinte do projeto, propomos a ampliação da análise para toda a região da Mata 

Atlântica e a disponibilização dos resultados online. Esperamos também continuar com o trabalho 

de modelagem para aumentar a precisão das estimativas de erosão do solo e do mapa do custo de 

oportunidade.  
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