
ESTUDO DA ECONOMIA DOS ECOSSISTEMAS 
E DA BIODIVERSIDADE (TEEB) 

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
PORÇÃO PAULISTA/SÃO PAULO

Prof. Agnieszka Latawiec (a.latawiec@iis-rio.org)

Prof. Bernardo Strassburg (b.strassburg@iis-rio.org)

Apoio e coordenação



Prof. Bernardo Strassburg (Coord.)
Prof. Agnieszka Latawiec (Coord)
Dr. Álvaro Iribarrem
M.Sc. Felipe Barros
M.Sc.Helena Alves-Pinto
Dr. Juliana Silveira dos Santos
Dr. Rafael Barbieri
M.Sc. Ana Castro
Dr. André Junqueira

Equipe executora

Dr. Catarina Jacovac
Daniel Silva
Dr. Ellen Fonte
Eric Lino
Fernanda Tubenchlak
M.Sc.Gustavo Malaguti
M.Sc Luisa Lemgruber
M.Sc Mariela Figueredo
Dr. Renato Crouzeilles
Dr. Veronica Maioli
M.Sc Viviane Dib



Estrutura 

•TEEB e Abordagem Participativa

•Uso da terra atual na Bacia do Rio Paraíba do Sul e Cenários Futuros

•Valoracao dos Servicos Ecossistêmicos na BRPS-SP

•Recomendações de Políticas Públicas Para a Preservação Dos 
Serviços Ecossistêmicos, Geração de Renda e Transição para um Uso 
da Terra Mais Sustentavel na Bacia 



Estrutura 

•TEEB e Abordagem Participativa

•Uso da terra atual na Bacia do Rio Paraíba do Sul e Cenários Futuros

•Valoracao dos Servicos Ecossistêmicos na BRPS-SP

•Recomendações de Políticas Públicas Para a Preservação Dos 
Serviços Ecossistêmicos, Geração de Renda e Transição para um Uso 
da Terra Mais Sustentavel na Bacia 



Abordagem TEEB

Abordagem mais integrada do uso da terra que 
englobe os vários setores locais, além da 

implementação de iniciativas para a gestão 
eficiente dos recursos hídricos, conservação e 

restauração dos habitats naturais e a manutenção 
dos serviços ecossistêmicos.

Destacar os benefícios econômicos e o 
custo da perda da biodiversidade e da 

degradação dos ecossistemas 
terrestres.



TEEB Global

TEEB  Brasil

TEEB  Regional-Local

TEEB  São Paulo

Projeto Piloto-TEEB  BRPSPP

(Iniciativa Capital Natural do Brasil)

Abordagem TEEB



Abordagem de Serviços Ecossistêmicos: 

• Facilita a identificação das relações diretas e 
indiretas entre recursos naturais e o bem 
estar humano

• Considera potencial ambiental e econômicos 
locais para tomadores de decisão

• Permite a identificação de trade-offs
• Facilita o aprimoramento de políticas que 

garantam benefícios sociais, econômicos e 
ambientais 

Priorização da provisão de Serviços Ecossistêmicos e definição de políticas deve ser feito de maneira 
participativa, envolvendo toda a sociedade 

Serviços Ecossistêmicos



Abordagem participativa

• Importância do envolvimento da sociedade nas pesquisas;

• informações precisas e confiáveis das realidades sociais; Incorporação do conhecimento local;

• maior aplicabilidade e gestão das políticas públicas.

Fotos da dinâmica dos
grupos focais com
stakeholders em
Taubaté - dezembro
de 2016

Produtor rural - Foto da internet

Percepção dos atores locais levantada
• panorama da situação social e econômica e

ambiental
• disposição dos mesmo em participar de

programas de incentivos para a manutenção e
ampliação de oferta de serviços ecossistêmicos.



� Questionários individuais com os produtores rurais
da bacia foram utilizados afim de obter um maior
número de respostas e atingir um maior número de
produtores chave provedores de serviços
ecossistêmicos da Bacia.

� Foram realizadas entrevistas individuais com 109
produtores rurais da BRPSPP e as áreas para
realização das entrevistas foram selecionadas de
acordo de acordo com os usos da terra mapeados.

� As análises das respostas foram qualitativas e
quantitativas.

Abordagem participativa

Entrevistas individuais com produtores rurais

� questões semi-abertas; questões abertas; questões

fechadas

• Módulo 1 - Perfil dos produtores;

• Módulo 2 - Característica do imóvel: uso e ocupação 

da terra na propriedade;

• Módulo 3 - Percepção dos serviços ecossistêmicos;

• Módulo 4 - Percepção dos potenciais para 

mudanças do uso da terra na propriedade; 

• Módulo 5- Gargalos financeiros e técnicos.

Produtores Rurais



� Desenvolvida com stakeholders;

� reunir informações advindas de diferentes partes
interessadas em um tempo reduzido.

� Lorena e Taubaté em dezembro de 2016 (40 pessoas).

� Participantes: SMA-SP, CBRN, AGEVAP, FREPESP, Fundação
Florestal, Iniciativa Verde, Instituto Florestal, TNC,
Pesquisadores UNICAMP, representantes de CATIS
Regionais, Apicunha, WRI, Instituto Oikos, ICMBio,
Instituto Coruputuba, Associação Sindicatos Rurais,
representantes de Prefeituras, entre outros.

� As análises das respostas foram qualitativas e
quantitativas.

Grupos de Focos com atores locais

� Participantes divididos em dois grupos de 8-10

pessoas e diferentes instituições para estimular uma

discussão mais heterogênea

� 16 perguntas fechadas, abertas e semi-abertas

(matriz e tabelas, visualização de mapas e questões

de múltipla escolha, flipcharts)

• Percepção dos serviços ecossistêmicos;

• Mudanças do uso e cobertura da terra;

• Potencial dos sistemas de cultivo sustentáveis;

• Políticas públicas ligadas à provisão de serviços

ecossistêmicos.

Grupos de Foco



As figuras A e B demonstram a percepção dos participantes
com relação às tendências para os serviços ecossistêmicos
nos próximos anos. Os mapas C e D, as tendências para os
usos do solo na Bacia.

Flipcharts para discussão em grupo

Grupos de Foco



Condição de vínculo da propriedade dos produtores rurais 
entrevistados na BPSPP.

▪ 87% dos produtores são homens e 13% são mulheres

▪ 34% dos produtores mora na região há 1-10 anos e 30% há mais de 40 anos. 

Perfil dos proprietários rurais

Tamanho das propriedades dos proprietários rurais entrevistados 

na BPSPP.  



Percepção dos produtores rurais da BPSPP quanto ao 
crescimento das florestas nas suas propriedades nos últimos 

10 anos.

• 78% dos produtores informaram que possuem florestas em suas propriedades.

• 48% dos produtores as mantém para cumprir a lei e 39% devido a preocupação com o meio ambiente.

Motivos apresentados pelos produtores rurais da BPSPP para não realizarem 

reflorestamento em suas terras.

Relação dos proprietários com a floresta
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Percepção dos produtores da 
BPSPP sobre os recursos  mais 
importantes para a produção.

Percepção dos produtores da BPSPP 
sobre os  recursos mais afetados 

pela produção.

Relação dos produtores com os serviços 
ecossistêmicos



15

Relação de outros atores locais com os serviços 
ecossistêmicos



Metodologia usada nos Grupos de Foco

O que a floresta representa



Motivos apresentados pelos produtores  rurais 
para não realizarem reflorestamento em suas 

terras.

Razões apontadas pelos produtores rurais da para 
não converterem as áreas de floresta da região em 

produção agrícola.

Reflorestamento



Produtores rurais - Conhecimento do Sistema Voisin

18% adotam

Motivos para os produtores rurais não adotarem o 
sistema Voisin

Grupo de Foco

Questão cultural/tradicional

Falta de incentivos governamentais

Ausência da técnica nas escolas rurais

Falta de tempo dos produtores para se dedicar a esse sistema

Descrédito e desconfiança a novos projetos

Municipalização da assistência técnica rural (ATER)

Falta de conexão entre as ações das instituições e entre os produtores

Alto custo do material necessário para a realização da técnica

Falência dos órgãos públicos 

Desvalorização do trabalhador rural (Êxodo rural)

Sistemas Sustentáveis



Gostariam de ter árvores junto a produção agrícola e pecuária? 
Não - 71% não
Sim - 27% sim 

Razões apontadas pelos produtores rurais da 

BPSPP para não ter árvores junto às áreas de 

produção das propriedades

Razões listadas por produtores rurais para ter 

árvores junto às produções agropecuárias

Sistemas Sustentáveis



Motivo dados pelos produtores para não mudar 
seu sistema de produção (florestas, pastagem, 

agricultura, eucalipto, etc.).

Resposta dada pelos produtores sobre qual 

produção/atividades gostariam de adotar, se 

fosse possível.

Sistemas Sustentáveis



Impactos sobre Serviços Ecossistêmicos



• Vegetação nativa: aumentar na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar;

• Pastagem: diminuir ou estagnar nas regiões serranas e nas áreas urbanas;

• Culturas perenes e semi-perenes: I) aumentar na Serra da Mantiqueira, e II) diminuir ou estagnar na 

Serra do Mar e nas áreas urbanas;

• Culturas temporárias: Lorena - diminuir nas áreas serranas e diminuir ou estagnar nas áreas urbanas; 

Taubaté - aumentar em toda a bacia

• Extração mineral: aumentar em toda a porção paulista do Vale, particularmente próximos dos 

domínios urbanos 

• Silvicultura (eucalipto): aumentar ou estagnar nas áreas serranas e diminuir ou estagnar nas áreas 

urbanas da Bacia

Tendências



▪ 93% dos produtores afirmaram que não existem programas ou projetos 

ambientais nas propriedades.

▪ 47%  dos produtores gostariam de ter mais apoio, investimento do 

governo, acesso a crédito e menos burocracia nos bancos.

• 83% dos produtores não acessaram nenhum tipo de crédito nos

últimos 5 anos.

Resposta dos produtores rurais sobre quem deveria 
pagar para preservação dos recursos da natureza.

Gargalos em acesso ao crédito rural

G.F Produtores Rurais

Burocracia Burocracia

Descrédito do sistema Dinheiro indisponível quando necessário

Falta de conhecimento

Receio de não conseguir pagar dentro das condições 
exigidas

Principais dificuldades dos produtores rurais 
associadas a produção atual na Bacia. 

Gargalos financeiros e técnicos



Resposta dos produtores rurais sobre o que poderia ser feito 
para preservar o meio ambiente sem comprometer a sua 

produção.

Resposta dos produtores rurais sobre se fosse 
oferecida uma quantia em dinheiro para 

reflorestar, você aceitaria?

Percepção dos participantes dos grupos focais 
sobre o tipo de incentivo que o produtor deveria 

receber para a conservação

Ações para preservação ambiental 



• Predominância de pequenas propriedades que desenvolvem pecuária extensiva.

• Àgua como o serviço de maior importancia e uso pelos produtores rurais.

• Baixo interesse em restaurar as propriedades - maior motivador: cumprimento da lei.

• Baixo interesse em adotar o sistema intensivo de manejo do gado (e.g. Sistema Voisin), os sistemas
silvopastoris e agroflorestais (SAF) , apesar da percepção do impacto positivo sobre os S.E. e das
potencialidades que eles têm para serem desenvolvidos na região.

Medidas:

-> disseminação da informação
-> assistência e capacitação técnica
-> fortalecimento dos neo rurais -> fontes de disseminação

Abordagem participativa - considerações
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Desafio:
� reduzir a competição pelo uso da terra
� permitir a conciliação da conservação e recuperação da vegetação nativa

com o aumento da renda dos proprietários rurais.

Alternativa:
• Desenvolvimento/Implementação de políticas adequadas
• Cumprimento com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa
• Aliar práticas agropecuárias sustentáveis à intensificação sustentável, com

consequente liberação de áreas para recuperação da vegetação nativa e
controle do desmatamento.

Desafios



Uso e cobertura da terra - BRPSPP 



Uso e cobertura da terra - BRPSPP 



Principais etapas realizadas no mapeamento



Lei de Proteção da Vegetação nativa (LPVN -
Lei No 12.651/2012) – Novo Código Florestal 

• Principal política ambiental brasileira de proteção
da vegetação nativa em terras privadas.

• Essa Lei requer que os proprietários rurais
protejam a vegetação nativa existente em Áreas de
Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais
(RLs) dentro de suas propriedades.

• Atualmente, a lei requer que todos os proprietários
rurais declarem a quantidade e posição da
vegetação nativa dentro de sua propriedade
(Cadastro Ambiental Rural - CAR) no Sistema de
Cadastro Ambiental Rural (SiCAR). Proprietários
rurais que possuem débitos ambientais são
obrigados a se adequar à LPVN, salvo algumas
exceções.
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exceções.

Um dos principais entraves à recuperação da vegetação
nativa nas propriedades é o alto custo de sua

implementação e manutenção.

Mas, diversas razões podem encorajar o proprietário rural
que possui débito ambiental a recuperar a vegetação
nativa na sua propriedade, como por exemplo:
- obter retorno financeiro da exploração de produtos da

vegetação nativa recuperada ou de pagamento por
serviços ecossistêmicos;

- por puro interesse em se adequar à lei;
- conscientização da importância da conservação da

biodiversidade.

No entanto, a decisão do proprietário rural de se adequar
à LPVN, seja através da recuperação da vegetação nativa
dentro de sua propriedade ou da CRA, tende a estar
relacionada principalmente ao uso e rentabilidade (nas
áreas produtivas) da sua propriedade, potencialmente
sua principal renda.



- Cenário “Business as usual” (BAU)
- Cenário “Conformidade Legal” (CL)
- Cenário “Manejo Sustentável da Paisagem” (MSP)

BHRPSPP – cenários de mudança de uso da terra

BAU

CL

MSP



Premissas norteadoras dos cenários

� Horizonte temporal de vinte anos (2015 - 2035)

� Manutenção da baixa taxa de desmatamento da última década

� Conformidade legal (restauração APP e RL)

� Possibilidade de compensação via mercado de CRA

� Autossuficiência alimentar

� Potencial de poupa-terra (‘land-sparing’) da pecuária



Premissas específicas dos cenários
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Dados usados para desenvolvimento dos cenários

� Mapa de uso e cobertura da terra

� Mapa de rede de drenagem

� Mapa de custo de oportunidade

� Projeções de produção

� Projeções de crescimento populacional

� Declividade

� Rendimentos de pastagem e arroz

� Cálculo do tempo de transporte

� CAR simulado



� A área de débito de vegetação nativa na BRPSPP foi
calculada a partir do CAR simulado, do mapa de
cobertura e uso do solo feito pela equipe GAEA/IIS e
do mapa de redes de drenagem (FBDS, dados não

publicados).

� Como o CAR disponível no SiCAR não está completo
e validado para a BRPSPP (ou seja, possui
sobreposição entre propriedades e das propriedades
com unidades de conservação), utilizou-se um CAR
simulado.

� O mapa de redes de drenagem permitiu identificar a
largura do rio em cada propriedade. Esse cálculo de
débito ambiental dentro de cada propriedade rural
foi utilizado na modelagem dos cenários CL e MSP.

Lei de Proteção da Vegetação nativa (LPVN - Lei No

12.651/2012)

• As regras impostas pela LPVN foram utilizadas para o cálculo do
débito ambiental de cada propriedade rural.

Débito de RL



• Os mapas para o uso da terra em 2030 foram

obtidos por alocação espacial das áreas projetadas

em cada cenário.

• Resolução espacial de 3 hectares

• Alocação: ranqueamento das seguintes variáveis:

- proximidade com áreas já consolidadas;

- tempo de transporte para o centro comercial

mais próximo;

- variáveis específicas para cada uso do solo

(proximidade uso similar / proximidade fragmentos /

tempo de acesso / produtividade potencial / custo de

oportunidade / distribuição fundiária)

�� � � � � �� � �	
�,������� � � � � ���	� � ,

di(x) é o mapa normalizado com as distâncias para o uso da terra i em 2010

pi(x) o mapa normalizado com a produtividade potencial para o uso do solo i

T(x) o tempo de transporte do pixel x para o centro de comércio mais próximo

F(x) o mapa da cobertura de vegetação nativa em 2010

��,� um coeficiente de peso para a variável de produtividade potencial do uso

do solo i

Desenvolvimento dos cenários



Atual



BAU



CL



MSP



Legenda: * Valor não calculado visto que as atividades não existiam nos cenários anteriores ao MSP.

Classes de uso e cobertura do solo Atual BAU CL MSP

Variação % Atual 

-MSP

Variação % BAU -

MSP

Variação % CL-

MSP

Área urbana 94565 108160 108080 102517 8,4 -5,2 -5,1

Extração mineral 4360 12781 12782 12771 192,9 -0,1 -0,1

Pastagem 586643 596816 447650 331396 -43,5 -44,5 -26

Cultura perene 9313 6458 6457 9299 -0,2 44,0 44

Cultura semi-perene 1641 976 976 1624 -1 66,4 66,4

Cultura temporária (anual) 68770 34220 34216 70786 2,9 106,9 106,9

Silvicultura (reflorestamento) 160030 169396 169394 169375 5,8 0 0

Vegetação herbáceo-arbustiva 18439 15547 15547 16852 -8,6 8,4 8,4

Vegetação florestal inicial 329748 329748 479000 479431 45,4 45,4 0,1

Vegetação florestal médio-avançada 307205 307205 307205 307205 0 0 0

Sistema Voisin 0 0 0 37647 0 0 *

Sistemas silvopastoris 0 0 0 26281 0 0 *

Agroflorestas 0 0 0 15937 0 0 *

Uso do Solo nos cenários



Recuperação florestal no cenário CL



Recuperação florestal no cenário MSP



B
A

U • Problemas 
socioambientais 
encontrados 
atualmente deverão 
ser mantidos

� Não haverá alteração 
das políticas públicas.

� Não haverá 
incentivos para a 
recuperação e/ou 
manutenção dos 
serviços 
ecossistêmicos na 
Bacia. 

C
L • Restauração do 

débito florestal
• Melhoria 

disponibilidade de 
habitat

• Melhoria provisão 
de recursos 
hídricos 

• Aumento da 
cobertura florestal

• Diminuição das 
áreas agrícolas

M
S

P • Implementação de 
sistema voisin e 
SAFs

• Restauração 
florestal alocada 
em áreas com 
menor custo de 
oportunidade e 
maior conectividade

• Maior provisão de 
serviços 
ecossistêmicos
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Valoração Socioecológica

Para cada cenário integrado foi realizada a modelagem e a valoração dos serviços 
ecossistêmicos na BRPSPP relacionados:

• Retenção de Sedimentos & Qualidade da Água
• Disponibilidade de Habitat para Conservação da Biodiversidade
• Polinização,
• Sequestro de carbono. 



Estimativa do fluxo de sedimento

Estimativa do custo de dragagem e 
tratamento da água (turbidez)

Estimativa de vazão

Calibração relativa dos modelos

Valoração biofísica e econômica

Water yield: reservoir
hydropower
production

Sediment Delivery 
Ratio Model

Valoração Socioecológica : Água



� � 67.355
��

�

�. !

r= precipitação média mensal
p= precipitação média anual

Erosividade da chuva

Tipo de solo Saad et al. 
(2016) 

HWSD 
(2012) 

Mannigel 
et al 
(2002) 

Miteva et 
al (2014) 

Média

Latossolo vermelho-
amarelo distrófico 

 0,024 0,011 0,010 0,015

Argissolo vermelho-
amarelo distrófico 

0,040 0,027 0,047 0,030 0,036

Cambissolos Háplico 
Distróficos 

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Gleissolos Melânicos Tb 
Distrófico 

 0,033 0,004 0,040 0,026

Latossolo Amarelo 
Distrófico 

 0,024 0,057 0,010 0,030

Cambissolos Húmico 
Distrófico 

0,035 0,030 0,043 0,030 0,035

Argilosolo Vermelho-
Amarelo Eutrófico 

0,040 0,027 0,023 0,030 0,030

 

Erodibilidade do solo

Equação Universal da Perda do Solo 
(A=R*K*L*S*C*P)

• Modelagem do fluxo de sedimentos

Valoração Socioecológica : Água
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Y(x) é a produção de água por pixel (m3/ano), ET (x) é a 
evapotranspiração por pixel (mm) e P (x) e a precipitação 
por pixel (mm). 

• Modelagem de produção de água

Valoração Socioecológica : Água



Estimativa do custo da dragagem- Custo DR �)*+,-� � $ /0,⁄ � 233 ∗ 0.5 ∗ �5-

Estimativa do tratamento da água 66 �
233

31,536 ∗ 2 &5 �
66 � 1,4731

1,114

�5& � 0,0011 ∗ 80 &5 � 0,0013

�)*+,&�
9$

:;<
� �5& ∗ 2 ∗ 365 ∗ 86400

Calibração relativa dos modelos &5: �
&5>?

&5@<A
∗ &5<B3 2: �

CDE

CFGH
∗ 2<B3

Valoração Socioecológica : Água



Valoração Socioecológica : Água

Mapas de input

Variáveis biofísicas utilizadas como dados de entrada nos modelos Sediment Delivery Ratio Model e Water
yield: reservoir hydropower production.



Valoração Socioecológica : Água

Valores de perda do solo em tonelada por hectare ano por ottobacia obtida a partir do modelo 
Sediment Delivery Ratio Model. 

Mapas de input



Diferenças entre os cenários MSP e CL em relação ao cenário BAU quanto à exportação de sedimentos
e perda potencial de solo (USLE) (%).

Valoração Socioecológica : Água



Valoração Socioecológica : Água

Custo de tratamento e dragagem

Variação na turbidez da água
(esquerda) e na vazão hídrica (direita)
entre as ottobacias



Relação entre a área restaurada em cada ottobacia e a redução na turbidez da água entre os cenários.

Turbidez

Valoração Socioecológica : Água



Custos

• As mudanças do uso e cobertura da terra na bacia têm influência na dinâmica 
hidrológica e, principalmente, de fluxo de sedimentos na região, impactando 
diretamente os custos associados ao tratamento de água e na remoção de 
sedimentos dos cursos d’água. 

Valoração Socioecológica : Água

Cenários

Custo de tratamento 

da água (R$/ano)

Custo de dragagem 

(R$/ano)

Custo total 

(R$/ano)

Custo evitado 

(R$/ano)

BAU 24.652.859,46 63.658.705,51 88.311.564,98 0,0

CL 23.764.436,37 58.809.367,71 82.573.804,07 5.737.761,00

MSP 24.132.087,08 61.642.262,78 85.774.349,85 -2.537.215,12



• Disponibilidade de Habitat

• Teoria de grafos

• Depende da qualidade, tamanho e conectividade

• Integral Index of Connectivity (IIC)

- um atributo da mancha, que foi considerado o tamanho do remanescente

florestal

- um atributo de distância, que considerou a distância Euclidiana entre a

borda de dois remanescentes florestais

- a capacidade de dispersão da espécie entre as manchas. Como a

capacidade de dispersão é espécie específica, simulamos quatro espécies

com diferentes capacidades de dispersão (100, 500, 1.000 e 3.000 m)

IIC = ∑n
i=1 ∑n

j=1 aiaj / (1 + n1=lij)

AL2

n é o número de manchas

a é o atributo da mancha i e j (tamanho do remanescente 
florestal)

n1=lij é o número de ligações presentes no menor caminho 
entre as manchas i e j

IJK é o quadrado de a área geográfica da paisagem

Disponibilidade de Habitat
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Custo-efetividade (1e+9*(Disponibilidade de habitat/Custo total da

restauração)) para espécies com diferentes capacidades de dispersão

simuladas (100, 500, 1.000 e 3.000 m) nos cenários projetados

(Conformidade Legal – CL e Manejo Sustentável da Paisagem – MSP) na

BRPSPP.

Incremento na disponibilidade de habitat (medida usando o índice IIC)
para espécies com diferentes capacidades de dispersão (100, 500, 1.000
e 3.000 m) comparado entre situação atual (Atual) e cenários
projetados Business as Usual – BAU, Conformidade Legal – CL, e Manejo
Sustentável da Paisagem – MSP) na BRPSPP. Como não há
desmatamento no BAU, esse cenário e a situação atual apresentam a
mesma quantidade e configuração de cobertura florestal, logo mesmos
valores de disponibilidade de habitat (Atual/BAU)

Atual/BAU CL MSP

Incremento 100 m

Atual/BAU 0.10 0.37

CL 0.25

Incremento 500 m

Atual/BAU 0.23 0.36

CL 0.11

Incremento 1000 m

Atual/BAU 0.21 0.33

CL 0.11

Incremento 3000 m

Atual/BAU 0.16 0.25

CL 0.08

Disponibilidade de habitat AH15
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Valoração biofísica e ecológica: Carbono
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Valoração biofísica e ecológica: Carbono
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Valoração biofísica e ecológica: Carbono
  CENÁRIOS Atual BAU CL MSP 

Diferença de estoque 
de carbono (ton C) 

          

BAU 7,538,593.6 -   
CL 11,996,094.3 4,457,500.7 -  
MSP 12,542,472.0 5,003,878.4 546,377.7 - 

Diferença em 
estoque de C (%) 

          

BAU 4.0%    
CL 6.3% 2.3%   
MSP 6.6% 2.5% 0.3%   

Sequestro de CO2 
por mudança de uso 
da terra (t CO2 ) 

          

BAU 27,666,638.4 -   
CL 44,025,666.0 16,359,027.7 -  
MSP 46,030,872.1 18,364,233.8 2,005,206.1 - 

Valoração do Sequestro de CO2 (R$)     
*estimativa baixa 
(US$5/t C) 

BAU 442,666,214.0 -   
CL 704,410,656.7 261,744,442.7 -  
MSP 736,493,954.3 293,827,740.2 32,083,297.5 -  
     

*estimativa alta 
(US$25/t C) 

BAU 2,213,331,070.1 -   
CL 3,522,053,283.7 1,308,722,213.6 -  

MSP 3,682,469,771.3 1,469,138,701.2 160,416,487.6 
- 

 



Valoração biofísica e ecológica: Polinização

• Quase 90% das espécies de plantas requerem algum polinizador animal 

•Cerca de 1/3 da produção da agricultura mundial depende de polinizadores

•Rendimento, qualidade e estabilidade agrícola

•Qualidade nutricional humana (IBPES 2016)



• Focado em abelhas selvagens - principais polinizadoras em ecossistemas naturais e essencial para

muitas culturas agrícolas (Kremen e Chaplin-Kramer 2007).

• O modelo é baseado em estimativas de disponibilidade de locais para nidificação e de recursos florais e

na capacidade de voo das abelhas.

• Mapas de uso e cobertura do solo

• Tabela de parâmetros da paisagem

• Tabela de polinizadores

• Índice de Abundância

• Potencial de Visitação

Outputs:Inputs:

Valoração biofísica e ecológica: Polinização

InVest



O índice de abundância para a espécie s no pixel x, PA (x,s), é o produto dos recursos florais disponíveis

ponderado pela distância exponencial do fornecimento de polinizadores (Equação 19):

'I #, * � L� #, *
∑ NO PQ,3 R

ST U,UQ

VW
UQ∈Y

∑ R

ST U,UQ

VW
UQ∈Y

Eq. 19

Em que: D(x,x’) é a distância euclidiana entre os pixels x,x’ e Z3 é a distância de forrageamento esperada

para o polinizador. PS (x,s) é o índice de fornecimento de polinizador no pixel x para a espécies s definida

como (Equação 20)

'6 #, * � L� #, * [\ #, * 6I * Eq. 20

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Em que: FR(x,s) é o índice de recurso floral no pixel x para a espécies s definido como (Equação 21):

L� #, * �
∑ ∑ 9] ^ P ,_ `]Q 3,_ R

ST U,UQ

VW
a∈bUQ∈Y

∑ R
ST U,UQ

W
UQ∈Y

Eq. 21

HN(x,s) é a propensão do habitat para a nidificação no pixel x da espécies (Equação 22).

[\ #, * � c/#
;∈@

\ 8 # , 0 0* *, 0 Eq.22

Em que :

SA(s) é a abundância relativa para a espécie s na variação [0.0, 1.0] e ∑ SA�s� � 1ghi

▪ N(l,s) é a equação da nidificação para a classe de cobertura e uso do solo l, para a espécie s na variação [0.0, 1.0]

▪ l(x) é a classe de cobertura e uso do solo no pixel x.

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Espécies Alpha (m) Cavidade Solo F_allyear

Apis mellifera 800 1 1 1

Bombus morio 2.500 0 1 1

Centris analis 969 0 1 1

Centris nitens 1.854 0 1 1

Epicharis flava 3.073 0 1 1

Eualema nigrita 3.214 1 1 1

Frieseomelitta varia 1.400 1 0 1

Megachile pseudanthidioides 550 1 1 1

Melipona fasciculata 500 1 0 1

Melipona quadrifasciata 2.000 1 0 1

Nannotrigona testaceicornis 100 1 1 1

Plebeia droryana 540 1 1 1

Tetragonisca angustula 600 1 0 1

Trigona spinipes 840 1 1 1

Xylocopa frontalis 10.000 1 0 1

Quais espécies usar?

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Classe de uso e cobertura N_cavidade N_solo F_allyear

Área urbana 0 0 0

Mineração 0 0 0

Pastagem 0 0,50 0,20

Agricultura Perene 0,30 0,50 0,40

Agricultura Semi-Perene 0 0 0,20

Agricultura Temporária 0 0 0,10

Silvicultura 0,70 0,70 0,20

Solo exposto 0 0 0

Vegetação Herbáceo-Arbustiva 0,80 0,80 1,00

Floresta Inicial 0,90 0,90 1,00

Floresta Média-Avançada 1,00 1,00 1,00

Corpos d'água 0 0 0

Área degradada 0 0 0

Sistema Voisin 0 0,50 0,20

Silvopastoril 0,30 0,50 0,30

SAF 0,80 0,70 0,80

Valoração biofísica e ecológica: Polinização

Parâmetros da paisagem



Valoração biofísica e ecológica: Polinização

Índices de abundância



Valoração biofísica e ecológica: Polinização

Potencial de visitação



Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Off-field:

• aumento da oferta de recursos para nidificação ;

• plantio de cercas vivas e linhas de flores; 

• conservação/restauração de habitats (semi) naturais; 

• aumento da heterogeneidade espacial dentro das fazendas (riqueza de habitats) 

• adoção de campos de cultivos menores (heterogeneidade espacial das paisagens agrícolas) 

On-field:

• redução do uso de inseticidas sintéticos; 

• adoção de sistemas de plantio direto;

• irrigação por gotejamento; 

• aumento da riqueza de flores nos campos;

• sistemas diversificados e consorciados (fenologias).

Garibaldi et al. 2014 From research to action: Enhancing crop yield through wild pollinators Front Ecol Environ

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



• Restauração [CL e MSP]

• Desenho e manejo de sistemas agrícolas mais sustentáveis e

resilientes, que minimizem a necessidade do uso de pesticidas

(Goulson et al. 2015; Dudley et al. 2017) [SAF]

• Estímulo da atividade de meliponicultura – diversificação e

aumento de renda (mel, cera, própolis), conservação de

espécies nativas

• Redução do uso de pesticidas - uma das principais ameaças às

abelhas domesticadas e selvagens ao redor do mundo (van

Lexmond et al. 2015, IPBES 2016)

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Quanto vale o serviço de polinização? 

Essencial (0.95)

Grande (0.65)

Modesta (0.25)

Pequena (0.05)

valor da produção 
(IBGE) x

dependência da cultura 
por polinizador 
(Klein et al. 2007) 

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Qual o impacto na produção nos diferentes cenários?

rendimento da 
produção 

(IBGE) 

x
dependência da cultura 

por polinizador 
(Giannini et al 2015) 

Rendimento=PD+PI

x potencial de 
visitação

PDNOW=RM*GD e PINOW=RM-PDNOW

PDcenario = PDNOW x PVcenário/PVNOW

Rcenário=PDcenario +PINOW

Valoração biofísica e ecológica: Polinização



Impactos na Produção Agrícola

Diferença entre os rendimentos médios (%) do serviço ecossistêmico associado à polinização MSP/SAF é a 
estimativa da variação no rendimento se a cultura fosse produzida em SAF ao invés de sistema convencional. 



Síntese dos Resultados

Mitigação 

mudanças 

climáticas

Sedimento Polinização Restauração

Cenários
Sequestro

de carbono

Custo 

evitado de 

tratamento 

da água 

(turbidez)

Custo

evitado de 

dragagem

Ganho

agrícola

Ganho

polinização

Custo de 

oportunidad

e

Custo de 

restauração

Ganho

líquido total

CL 181.127.154 9.221.831 50.336.126 0,00 15.435.323 -291.164.068 -126.300.485 -161.344.525

MSP 203.328.796 -29.886.382 20.930.675 36.228.901 31.265.450 -33.840.596 -91.359.558 136.667.286



Estrutura 

•TEEB e Abordagem Participativa

•Uso da terra atual na Bacia do Rio Paraíba do Sul e Cenários Futuros

•Valoracao dos Servicos Ecossistêmicos na BRPS-SP

•Recomendações de Políticas Públicas Para a Preservação Dos 
Serviços Ecossistêmicos, Geração de Renda e Transição para um Uso 
da Terra Mais Sustentavel na Bacia RPS-SP



Atualmente: maior consciência da importância dos recursos naturais, 
e preocupação com sua degradação

Porém: contexto em que o desenvolvimento econômico
ocorre em detrimento dos recursos naturais



• Estudos e Diagnósticos já realizados na Bacia referentes à serviços ambientais e

políticas públicas relacionadas;

• Políticas públicas ambientais já existentes (Federais, Estaduais e Municipais),

• Associações e iniciativas relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável,

• Unidades de conservação (Estaduais e Municipais),

• Fundos ambientais,

• Pagamentos de Serviços Ambientais (PSA) etc

Consulta a atores 
chave

Levantamento 
bibliográfico

1 etapa

Etapas desenvolvimento Produto 4



Levantamento de Iniciativas

355 
Iniciativa

s

Leis

Programas

301 
municipais

54 
estaduais

Projetos



43 Unidades de Conservação (UCs) 
29 estaduais, 7 federais e 7 municipais. 
Destas, 29 UCs são US e 14 são PI. 

Restauração e Conservação

Levantamento de Iniciativas



� Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Código Florestal) - 12.651, de 25 de maio de 2012

Cadastro Ambiental Rural

Cotas de Reserva Ambiental

Restauração e Conservação

Levantamento de Iniciativas



Recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos

Política Estadual de Recursos Hídricos

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul (CBH-PS)

Política Estadual de Saneamento 

Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS)

Levantamento de Iniciativas



Instrumentos Econômicos

Levantamento de Iniciativas

Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA Mata Ciliar; PSA Mina 
D’água)

ICMS Ecológico

REDD+; Mercado de Créditos de Carbono



Programa Município Verde Azul
(PMVA)

Marco Legal Nacional da Agricultura 
Orgânica (Lei nº 10.831/2003)

Política Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica 

Plano ABC

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

Desenvolvimento Rural Sustentável

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS

Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba

Levantamento de Iniciativas



Cenário Manejo Sustentável 
da Paisagem (MSP) com 

maior provisão de Serviços, 
mais sustentável e com mais 
benefícios socioambientais e 

econômicos. 

Produto 1

• Contexto socioeconômico
• Uso da terra
• Percepção da população local

Produto 2
• Desenvolvimento de Cenários

Produto 3
• Valoração de Serviços Ecossistêmicos

Etapas desenvolvimento Produto 4



Municípios divididos em 4 grupos de acordo com principal 
mudança de uso da terra prevista no cenário MSP

• Agrupar municípios por ações prioritárias (Restauração, Sistemas 

Sustentáveis)

• Nortear a proposição de políticas 

focadas em tais atividades

• Tais atividades estão diretamente 

relacionadas com a maior provisão de 

Serviços Ecossistêmicos identificados no 

cenário MSP

Etapas desenvolvimento Produto 4



SS

N R

RSS

Sistema 
Sustentável

Restauração + 
Sistema 
Sustentável

RestauraçãoBaixa 
intervenção

Grupos

Ações de apoio; bases 
estruturais, restauração 

de APP, etc

Etapas desenvolvimento Produto 4



Área de restauração

Á
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Estrutura de Gestão 
Ambiental

• Alta Gestão
• Baixa Gestão

Ranking ambiental do 
Programa Município Verde 

Azul

Etapas desenvolvimento Produto 4



Análise dos Municípios

Estrutura de Gestão Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável



Análise dos Municípios

Estrutura de Gestão Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável



Área de restauração e de expansão de sistemas produtivos sustentáveis 
projetadas no cenário MSP para 2030.

28% restauração
55% S. sustentáveis

32% restauração
3.2% S. sustentável

23% restauração
38% S. sustentável

16% restauração
3.4% S. sustentável

Análise dos Municípios



Iniciativas existentes relacionadas a sistemas 
produtivos sustentáveis

Grupos Município
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RSS – Alta Gestão
Guararema 1 0 1 1 0 0 3

Jacareí 1 0 1 0 0 1 3

São José dos Campos 1 1 0 1 0 0 3

RSS – Baixa gestão

Bananal 0 0 0 0 1 1 2

Cunha 1 0 1 1 1 1 5

Monteiro Lobato 1 0 0 0 1 0 2

Natividade da Serra 1 1 1 0 1 0 4

Paraibuna 1 0 1 0 0 1 3

Queluz 0 0 0 0 1 0 1

Redenção da Serra 1 0 1 0 0 1 3

São José do Barreiro 0 0 0 0 1 1 2

R – Alta Gestão

Caçapava 1 0 0 1 0 1 3

Guaratinguetá 1 0 0 0 0 1 2

Igaratá 0 0 0 0 1 0 1

Lorena 1 1 0 0 0 1 3

Mogi das Cruzes 1 0 1 0 1 0 3

Pindamonhangaba 1 1 0 1 1 1 5

Salesópolis 1 0 1 0 0 0 2

R – Baixa gestão
Biritiba Mirim 1 0 1 0 0 0 2

Santa Branca 0 0 0 0 0 1 1

SS – Alta Gestão
Arapeí 0 0 0 0 0 0 0

Cruzeiro 0 0 0 0 0 1 1

Santa Isabel 1 0 1 0 0 0 2

SS – Baixa gestão

Areias 0 0 0 0 0 0 0

Jambeiro 1 0 0 0 0 0 1

Lagoinha 0 0 0 0 1 1 2

Lavrinhas 0 0 0 0 1 0 1

São Luis do Paraitinga 1 1 1 0 1 1 5

Silveiras 0 0 0 0 1 1 2

BI – Alta Gestão

Aparecida 1 1 0 0 1 0 3

Arujá 1 0 1 0 0 0 2

Cachoeira Paulista 0 1 0 0 0 1 2

Itaquaquecetuba 0 0 0 0 0 0 0

Piquete 0 0 0 0 1 1 2

Roseira 0 0 0 0 0 1 1



Gargalos identificados para se atingir o cenário sustentável

Gargalos

•Falta de motivação para restauração

•Fragilidade da cadeia da restauração

•Carência de conhecimento e de assistência técnica voltadas para a 
restauração e para sistemas sustentáveis

•Carência de Assistência técnica e extensão rural

•Dificuldade de acesso a mercados

•Falta de articulação entre atores locais

•Incentivos econômicos / Linhas de crédito

•Descrédito / desconfiança em novos projetos por parte dos 
produtores rurais

Levantamento políticas 
públicas

+
Percepções de atores locais

+
Percepções  dos produtores 

rurais



Iniciativas estratégicas para ‘motivar, facilitar e implementar a 
recuperação da vegetação nativa’:

• informação e sensibilização pública

• promoção da cadeia produtiva de sementes e mudas
• fomento de mercados de produtos e serviços da vegetação nativa

• definição dos papéis e responsabilidades das insatuições na 
sociedade

• desenvolvimento de mecanismos financeiros;

• expansão dos serviços de extensão rural públicos e privados

• implementação de um sistema nacional de planejamento espacial
• aumento da escala e foco do investimento em pesquisa e 
desenvolvimento 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE BIODI VERSIDADE E FLORESTAS 

DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE 
 

 

 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE BIODI VERSIDADE E FLORESTAS 

DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE 
 

 

 
 

Propostas

Restauração

� PLANAVEG



Propostas

Restauração

� Diagnóstico da cadeia de restauração florestal do Vale do Paraíba (Oikos 2017)

Entraves:



Propostas

•Planejamento espacial: demanda e oferta

•Viveiros, sementes, insumos

•Implementação / manutenção da restauração 
(ativa e condução da regeneração natural)

•Capacitação 

•Articulação com associações locais

www.sanepar.org.br

Lastrop - ESALQ

Restauração

Fortalecimento dos elos da cadeia produtiva da 
restauração

Restauração como instrumento de 
desenvolvimento econômico



•Planos diretores, leis de zoneamento 
(municípios)

•Planos de manejo (Ucs)

•Comitê de bacias hidrográficas

•Entre outros

Propostas

Restauração

� Articulação com diretrizes e instrumentos de gestão locais e regionais

Transição para o cenário sustentável em consonância com as diretrizes nacionais 
e demandas/prioridades locais



• Integração com abordagens existentes

www.sanepar.org.br

Propostas

Restauração



Propostas

Restauração



Estímulo, divulgação e capacitação sobre:

• Mecanismos de compensação

–Cotas de reserva ambiental

•Plataformas de gerenciamento de oferta-demanda

–Banco de áreas para restauração (Programa Nascentes)

–‘Bolsas’ de APP e RL

•Direcionamento da compensação para áreas prioritárias definidas no cenário MSP

Propostas

Restauração



• Direcionamento de incentivos econômicos para a restauração

– ICMS Ecológico

– Repasse de recursos aos proprietários de RPPNs
•Exemplo do município de Varre-Sai (RJ)

Propostas

Restauração



Restauração + uso econômico de APPs e Reserva Legal

–Adequação ambiental e geração de renda

–Quebra do dicotomia florestas vs. Áreas produtivas

–Produção de madeira em RLs

–Capacitação de técnicos e produtores rurais: legislação + práticas de manejo

Propostas

Restauração



Proposta

• Ampliação do acesso às linhas de crédito que contemplam restauração 
ou restauração + sistemas produtivos

– BNDES (Florestal, Pronamp, Finem, ABC Ambiental)

– Pronaf Floresta, Pronaf Eco, Pronaf Agroecologia

Restauração



Cenário MSP: desafio de garantir a provisão dos serviços ecossistêmicos 
& aumento da produção agropecuária (premissa auto-suficiência)

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis

�Estímulo a sistemas produtivos sustentáveis:
- Sistema Voisin
- Sistema Silvipastoril
- Sistemas Agroflorestais (SAFs)
- Cultivos Orgânicos



Cenário atual:

Iniciativas com SAF, Voisin e Silvipastoril ainda são pontuais - localizadas 
principalmente nos municípios de Pindamonhangaba, São José dos 
Campos, Tremembé, São Luiz do Paraitinga, Cachoeira Paulista, Lorena, 
Aparecida e Natividade da Serra.

Polo Regional Vale do Paraíba
Pindamonhangaba

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Cenário atual:

• 130 produtores orgânicos cadastrados no MAPA

• Formas de certificação: 

– 74 por auditoria (ECOCERT, TECPAR, IBD,  AGRICONTROL)

• 24 municípios

• Lembrando: os produtores rurais tem interesse em implementar

• Escoamento da produção: 

– 7 municípios com feiras orgânicas e/ou agroecológicas

– Poucas iniciativas de cestas e grupos de consumo (4 encontradas)

– 17 municípios abriram ao menos 1 chamada do PNAE e apenas 1 abriu chamadas 
do PPAIS (Tremembé)  

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



� Necessidade de fortalecer os mercados locais e institucionais

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis

Como?

• trabalhar junto às prefeituras para estimular a abertura de chamadas 

públicas (PAA, PNAE, PPAIS) e também junto às associações de 

produtores para que esses consigam se organizar para atender as 

demandas. 

• estimular a abertura de novas feiras orgânicas e agroecológicas;

• investir em campanhas de conscientização dos consumidores sobre a 

produção orgânica e agroecológica;



� Fortalecer os mercados locais 

- Encurta os circuitos de comercialização

- Aproximação de produtores e consumidores 

- Melhor renumeração do agricultor (sem atravessador)

- Mercadorias diferenciadas e valores sociais, culturais e éticos 

- Valorização sociobiodiversidade

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



PNAE

• A lei federal  exige que 30% do total dos alimentos sejam destinados a 
compra direta da agricultura familiar local, priorizando alimentos 
orgânicos.

• Mas... quanto maior for esse percentual, melhor! Maior o apoio ao 
desenvolvimento rural sustentável e maior a segurança alimentar e 
nutricional nas escolas.

•Nem todas as Prefeituras cumprem os 30%. 

▪ Possibilidade de criação de leis e dispositivos estaduais e
municipais que garantam a execução da lei federal,
podendo inclusive aumentar esse direcionamento.
-Ex. Município de São Paulo: inclusão de alimentos
orgânicos ou de base agroecológica na alimentação
escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



PPAIS

- Baixa adesão, e pode ser estimulada pelas
Prefeituras → RSS, SS

- Não tem direcionamento como PNAE

- Interação do PPAIS com PDRS pode auxiliar a
fomentar uma rede de produção e escoamento de
produtos oriundos da agricultura sustentável, e cobrir
essa brecha existente no decreto do PPAIS.

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – PEAPO 

• Projeto de lei nº 236/2017

• Política Estadual alinhada a Política Nacional - PNAPO.

• Minas Gerais - primeiro a aprovar uma PEAPO estadual (Lei nº 
21.146/14)

• Santa Catarina está em processo de aprovar uma lei similar (Projeto de 
Lei nº 0074.8/17)

•Projeto prevê a implementação de políticas de estímulos que favoreçam 
a transição agroecológica e a produção orgânica através da cooperação 
de diferentes esferas do governo, sociedade civil

e entidades  privadas.

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – PEAPO

Mecanismos definidos pela PEAPO que podem ser utilizados pela SMA e/ou Estado de SP 
para atingir o cenário sustentável proposto são: 

i) criar linhas de crédito especial, de subsídio e fomento para apoiar processos de transição 
agroecológica e a produção orgânica;

ii) conceder estímulo tributário diferenciado e favorecido para empreendimentos, produtos, 
insumos, tecnologias e máquinas para a agroecologia, produção orgânica e, sistemas 
agroflorestais;

iii) financiar, por meio de editais públicos, projetos de agroecologia e de produção orgânica, 
de organizações governamentais e não governamentais, cooperativas e associações, 
instituições de pesquisa e ensino, fundações, empresas e empreendimentos de economia 
solidária, colaborativa, criativa e de comércio justo e solidário;

iv) apoiar, inclusive com financiamento, e estimular a formação e desenvolvimento de grupos 
e redes de consumo responsável e agroecológico;

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – PEAPO 
Continuação:

v) estabelecer formas de preferência e priorização para aquisição de produtos 
agroecológicos e orgânicos nas compras estatais e programas públicos;

vi) realizar um acréscimo em até 30% (trinta por cento) nos produtos orgânicos ou em 
transição agroecológica em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, 
nas aquisições institucionais;

vii) conceder incentivos e apoios aos municípios, consórcios de municípios e às regiões 
metropolitanas que criarem plano municipal ou regional de Agroecologia e de Produção 
Orgânica;

viii) criar um Fundo de recursos financeiros específicos e utilizar-se de outros fundos 
estaduais;

ix) estabelecer mecanismos de pagamento por serviços ambientais às agricultoras e aos 
agricultores da zona rural, urbana e periurbana com sistemas agroecológicos, de produção 
orgânica ou em transição agroecológica;

x) criar organismo de avaliação de conformidade orgânica.

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Campanhas de conscientização dos 

Consumidores

• Valorização do selo orgânico

• Consumo responsável (origem do 
produto)

• Consumo de dietas mais saudáveis
(estímulo a venda e redução de 
custos futuros com a saúde)

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Sistema Voisin e Silvipastoril

▪ Existem poucas leis ou programas concentrados em

atividades de pecuária na BRPSPP,

▪ Destacam-se: o Programa ABC-SP, o Integra SP e o

Microbacias II-acesso a mercados.

▪ PSA Água (OIKOS/FEHIDRO) e PSA Manejo integral

(GEF)

▪ O ABC-SP: Programa 1- Recuperação de pastagens

Degradas – Usa o Integra SP. Programa 2 - ILPF

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Propostas



Sistema Voisin e Silvipastoril

▪ Entraves para a adoção de técnicas de manejo sustentáveis na Bacia:

questões culturais e financeiras.

▪ Romper com processo sociocultural que dificulta a mudança

▪ Demonstrar as vantagens desses sistemas além de estimular a vontade

de mudança.

→ Concientização e divulgação do conhecimento

→ Ampliação e fortalecimento das escolas técnicas (RSS, SS e N)

→ Esclarecimento e Auxílio quanto o acesso aos bancos e linhas de crédito

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



▪ 4 mecanismos que podem ser desenvolvidos em conjunto para alcançar o

aumento da produção agropecuária e a preservação dos recursos naturais e

serviços ecossistêmicos da BRPSPP (Phalan et al. 2016).

→ Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE)

→ Criação de PSAs e subsídios para a implementação de boas práticas

→ Maior assistência técnica, conhecimento tecnológico e infraestrutura

→ Certificações

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis

Propostas Alternativas



→ Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE):

- planejamento territorial da BRPSPP, restringir ou estimular um determinado uso

do solo com base no custo de oportunidade e prioridade de provisão de recursos

naturais produzidos no local, e indicado pelo cenário MSP.

→ Criação de PSAs e subsídios para a implementação de boas práticas

- compensar a perda em produção agrícola e estimular o aumento da

produtividade e desencorajar a conversão de habitat.

- Promoção de arranjos produtivos locais, na aquisição de crédito agrícola (Pronaf)

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



→ Certificações: auxiliam ao produtor rural a agregar valor à sua produção, garante que o

produto é sustentável, é seguro e que respeita o trabalhador, e tem um menor impacto

nos recursos naturais.

-Poucos produtores da Bacia possuem certificação agrícola e nenhum possui selo na

pecuária, o que pode ser estimulado pelo governo.

- A certificação deve ser encorajada tanto aos produtores quanto aos consumidores

através de campanhas de conscientização e publicitárias.

- Ex: Rede de Agricultura Sustentável (RAS) (Imaflora) que apresentam o certifica-

ção do da Rainforest Alliance. Além de agregar valor ao produto, podem contribuir para

diminuir os custos de transição.

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



▪ Ampliação e manejo da apicultura e meliponicultura

-Aumenta a rentabilidade da produção agrícola e fornece controle

biológico de praga para variadas culturas, e também contribui para o

aumento da biodiversidade local;

-Atores chaves indicaram a atividade e consideram positivo para a

fruticultura;

-Aumentam a renda do produtor: Mel, Propólis e Cera;

-Contribuem para estimular o turismo rural: Turismo Pedagógico.

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis

Propostas Alternativas



▪ recursos hídricos na BRPSPP.

-Garantir a continuidade e aplicação dos PSAs; 
-Os grupos focais indicaram a necessidade de revisão do valor pago por 
cobrança de grandes consumidores e indústrias que é baixo;
- A valoração de sedimentos realizada no produto 3 pode auxiliar a 
direcionar os investimentos;
-Incentivo a parcerias público-privadas podem incentivas
a implementação de programas de PSA baseados em
modelos já existentes (Ex. Programa São José mais Água)

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis

Propostas Alternativas



▪ Políticas que incentivem os mercados de crédito de carbono (grupos RSS, R e 
SS). 

▪ O mercado voluntário de Carbono:
- Interessante oportunidade de negócios para os municípios e proprietários 
rurais;
-Pode auxiliar a financiar a restauração de RLs e APPs;
-Parcerias com ONGs;
-O Instituto Brasileiro de Florestas (IBF) desenvolve projetos

Propostas

Sistemas Produtivos Sustentáveis



Considerações finais

- necessárias políticas públicas e iniciativas que contenham mecanismos de fomento à restauração, à
expansão de sistemas produtivos sustentáveis e à integração entre eles, como programas de PSA (e
fundos voltados para PSA), bancos de áreas de restauração e de reserva legal, e de linhas de crédito
voltadas para práticas produtivas sustentáveis consorciadas com restauração.

- Principais gargalos para a transição para o cenário sustentável é a escassez ou inadequação de
assistência técnica e extensão rural, conforme identificado pelos próprios produtores rurais da
região da BRPSPP.

- Pode haver benefícios locais tanto socioeconômicos quanto ambientais, tais como: aumento da
polinização e sistemas sustentáveis garantindo a diversificação e o aumento de renda ou maior
conectividade das áreas florestais, trazendo benefícios para a biodiversidade.

- é fundamental que essa abordagem seja explicitamente incorporada nas políticas públicas



Os Serviços Ecossistêmicos são 
necessários e viáveis para as 

políticas públicas voltadas para a 
gestão sustentável e …

Considerações Finais



� Estratégias e propostas de desenvolvimento

� Identifica gargalos e potencialidades

� Articulação de Projetos / Iniciativas / Programas / Leis e etc.

� Participação social na tomada de decisão

� Redução dos custos de oportunidade

� Melhoria da disponibilidade de habitat

Importância do Planejamento 
Territorial

FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Necessidade de 
politicas públicas bem formuladas que cumpram objetivos ambientais, 

sociais, economicos, politicos e culturais.

GESTÃO MAIS SUSTENTÁVEL NO VALE PARAÍBA DO SUL – PORÇÃO PAULISTA

Considerações Finais



Sistemas 
Agroflorestais 

(SAF)

Polinização

� Produtores Rurais

� Moradores

� Economia

� Comunidade

� Turismo

� Recursos Naturais

� Fauna e Flora

� Bem estar

Sistema 
sustentável de 

manejo do gado

Sistemas 
Silvopastoris

Redução do 
custo de 

oportunidade 
para 

restauração

CRAs

BENEFÍCIOS

Adequação a 
legislação

Alocação da RL

Aumento da 
disponibilidade 

de habitat

Considerações Finais



O CUSTO DE RESTAURAÇÃO DIMINUI E SEUS 
BENEFÍCIOS AUMENTAM...

...QUANDO A RESTAURAÇÃ É PRIORIZADA

Considerações Finais



O TEEB SÃO PAULO pode 
ser reproduzido em outras 

localidades / regiões/ 
escalas

Considerações Finais



A ponte de mão dupla entre a Academia e Gestão Pública tem o potencial de aumentar o 
impacto da pesquisa acadêmica e a eficiência das políticas públicas; Desafiante mas 
compensador

A Abordagem Participativa é fundamental, desde a concepção, durante a execução, 
validação e disseminação dos projetos

A modelagem de cenários é uma ferramenta poderosa para antecipar consequências 
positivas e negativas de propostas de políticas públicas 

A Valoração dos Serviços Ecossistêmicos tem um grande potencial para corrigir a 
subvalorização da contribuição da Natureza à Economia

Realizar estas inicativas associadas à uma análise detalhada do atual ambiente de 
políticas e iniciativas na região possibilidade proposição factíveis de ajustes para uma 
transição à Sustentabilidade

Conclusões



Obrigado
Prof. Agnieszka Latawiec (a.latawiec@iis-rio.org)

Prof. Bernardo Strassburg (b.strassburg@iis-rio.org)



Valoração biofísica e ecológica: Água

Vazão hídrica (m3/s) estimada a partir da componente
biofísica do modelo de produção de água do software Invest.

Vazão Hídrica



Valoração biofísica e ecológica: Água

Relação entre a área restaurada em cada subbacia e a redução na vazão hídrica entre cenários. 

Vazão Hídrica



Valoração biofísica e ecológica: Água

Taxas de exportação de sedimento e perda potencial do solo

Valores estimados de taxa de exportação de
sedimentos

Valores de perda potencial de solo estimados

a partir da Equação da USLE


