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Contexto...

Fonte: Stockholm Resilience Centre (2016)

Mudanças
Climáticas

Além da zona de incerteza (alto risco)

Na zona de incerteza (risco crescente)
Abaixo do limite (situação segura)

Limites não quantificados

Resiliência do planeta



Fonte: RBMA (2004)

Desmatamento em SP: 1800 - 2000
Contexto...



Fonte: SAE/INPE (2015)

Cenário 
“otimista”

Cenário 
“pessimista”

Precipitação no Brasil:
2071 a 2099

Projeção de modelos climáticos

As mudanças...
Mudanças globais



Fonte: INPE/CPTEC (2018)

As mudanças...



Restauração: esforços 
diversos e dispersos...

• PSA hídrico: comitê federal, estaduais, 
municípios

• Programa Nascentes - Estado
• Pólos de APL (APP) - Estado
• Corredores Ecológicos – Público/Privado
• Compensação ambiental



Instrumentos econômicos 
implantados têm sido ineficientes 
para objetivos propostos e tampouco 
geram recursos suficientes para 
recuperação de passivos ambientais. 

É importante estabelecer o ciclo de 
pagamentos PSE >>> PSA

Voltando ao contexto...



Ensaio

Estimativas de PSA/PSE p/ conservação e 
recuperação

de matas ciliares em SP



Carência ou ausência de dados primários 
p/ relacionar usos do solo c/ qualidade da
água e uso de modelos com características 
físicas de microbacias para estimar estas 
relações.

Lógica do modelo



Cálculo da TAS1 (Roehl, 1962):
log TASe = 2,88753 – 0,83291 colog R/L

Sólidos em suspensão (SS) na água2:
SS = (PRE . TAS) . (1-Td) / QMLT

Cálculo da turbidez:
T = (ln SS – 1,57)/0,1

Custos de tratamento da água:
Y1 = 0,011 ln(T) – 0,0013

PRE (ton/ano)

Custos de desassoreamento3,4:
Y2 = PRE . TAS . Td . CUD

PSA total5

Y1+Y2

Notas: (1) L = Comprimento do principal fluxo d’água; R = Diferença entre maior e menor altitude
(2) QMLT = Vazão média de longo termo
(3) Td = taxa de decantação  do sedimento no corpo d’água
(4) CUD = Custo unitário de dragagem (R$/m3)
(5) Há que se atentar para a conversão de unidades, necessária a cada passo do método

Lógica do modelo

EUPS

Dados locais

Verificação local 
qdo possível

Generalização



Lógica do modelo

Gráfico de custos associados à redução de turbidez em planta de 
tratamento secundário padrão, SABESP.



Metodologia

• InVEST - Integrated Valuation of 
Ecosystem Services and Trade-offs. 
Release 2.3.0.

• Sediment Retention Module
• EUPS modificada executada de maneira

independente, com aprimoramentos na
definição das variáveis quantitativas: R, 
K, LS.

• Entrada: LUCC cenarios
• Saída: valores de custos evitados p/ 

abastecimento e desassoreamento

Estudos de caso: comparação metodológica



Metodologia

• Monitoramento de eventos de 
precipitação nas bacias, em tempo 
real;

• Acompanhamento mensal para 
definição de taxas de aporte de 
sedimentos e relações entre 
precipitação, vazão e turbidez.

Estudos de caso: comparação metodológica



• Levantamentos in situ de vazão, 
sólidos em suspensão e turbidez
em corpos d´água;

Estudos de caso: comparação metodológica



Ensaio

PSA/PSE: integração da gestão água-
floresta no parque estadual dos Três 

Picos/RJ 



linha amarela: limites da UC; ponto azul: captação de usuário; área verde: área na
bacia de drenagem dentro da UC; área parda: área na bacia de drenagem fora da UC.

Área de estudo e lógica do modelo



A tarifa “ti”a ser cobrada do usuário “i” seria composta a partir do sistema de 
equações abaixo:

ti = t . bi . di . (1/ei)

GT = (t . vi)

Onde:

t = tarifa básica do m3 da água protegida;
bi = proporção uso de água do usuário “i” que é devida à contribuição protetora do 

parque;
di = peso distributivo atribuído ao usuário “i”;
ei = OPCIONAL: elasticidade-preço da demanda de água do usuário “i”. (1/ei) seria

uma compensação para sua sensibilidade a preço;
GT = gasto total de proteção da UC a ser recuperado;
vi = volume de água consumida do usuário “i”;

Lógica do modelo

Balanço hídrico



Curiosidade: o caso Jaguari

Condicionante do licenciamento ambiental 
definida pelo ICMBio p/ transposição de 

bacias: Paraíba do Sul (Jaguari) - Cantareira



Ensaio

Valoração no levantamento de custos 
socioambientais de empreendimentos de 

infraestrutura



Análise Complexo Hidrelétrico Tapajós



Nome
São Luiz do 

Tapajós 
Jatobá 

Cachoeira 
do Caí 

Jamanxim
Cachoeira 
dos Patos

Rio Tapajós Tapajós Jamanxim Jamanxim Jamanxim
Área de drenagem (km²) 452.783 386.711 56.661 39.888 38.758

Área de alagamento (km²) 722,25 646,3 420 74,45 116,5
Vazão média de longo termo (m³/s) 11.890 10.423 1940 1.366 1.327

Volume (106 m³/s) 7.553 4.014,15 3.418,00 1.004,76 696,84
Energia Firme (MW) 3.369 1.282 418 475 272

Potência instalada (MW) 6.133 2.338 802 881 528

Custo total (106 R$) 18.159,93 7.856,36 2.017,22 1.937,79 1.480,15

Dados de projeto



Elemento de custo Método Valoração 

Perdas na atividade pesqueira 
Função de produção: valor 

de mercado 
Preços de mercado de pescado na região 

balizados por pesquisa local 

Perdas na qualidade da água 
Função de produção: custos 

de mitigação 
Custos de mitigação: tratamento de água 

p/ atingir qualidade anterior 
Inundação de remanescentes de 

floresta 
Função de produção 

Rentabilidade do manejo sustentável da 
floresta 

Perda de atividades 
agropecuárias 

Função de produção: custos 
de oportunidade Estimativas de rentabilidade da atividade 

Perda de atividades turísticas 
Função de produção: custos 

de oportunidade 
Estimativas de produtividade potencial 

Custos de infraestrutura urbana 
Função de produção: custos 

de mitigação 
Custos de implantação de infraestrutura 

urbana adicional 
Emissões de carbono dos 

insumos construtivos 
Função de produção: dose 

resposta 
Fatores de emissão e preços de mercado 

de carbono 
Emissões de carbono: CO2 e CH4 Função de produção Preços de mercado de créditos de carbono 

Perdas de água por evaporação 
Função de produção: custos 

de mitigação 
Preço público da cobrança pelo uso da 

água 
 

Custos socioambientais



Parâmetros Unidades Cenário 1 Cenário 2

Energia firme MW 6.428

Rendimento das turbinas % 93

Tempo de construção anos 5 7

Área alagada - reservatórios km2 1.980

Custos de construção US$ milhões 19.780 24.726a

Custos de O&M - anual US$ milhões 641

Preço da energia (cfe leilão - ACR) US$/MWh 44,55b 43,01c

Preço da energia (mercado livre) US$/MWh 69,72d 55,65e

Energia sob contrato - ACR % 70 90

Energia livre % 30 10

Taxa anual de desconto % 10

Fator de carga - região Norte % 85 75

Tempo de análise econômica anos 50

Nota: (a) Aditivo de 25%; (b) Ref.: leilão de Belo Monte; (c) Ref.: leilão de Jirau; 

(d) média 2012 - ACL, CCEE; (e) Ref.: leilão eólica, 12/2011.

Dados de análise



Resultados da ACB ampliada

* c/ base nos itens valorados

Parâmetros Cenário 1 Cenário 2

Valor Presente Líquido - VPL  
(US$ x 106)

-1.620 -9.917

Taxa Interna de Retorno - TIR 
(%)

9,15% 5,13%

Custos Socioambientais (US$ x 
106)

390



Análise de sensibilidade



Análise de risco





Para onde vamos?



O Corredor Ecológico do Vale do Paraíba: 
uma estratégia com adicionalidades?



Próximo passo: pensando além - tornar o 
corredor eficaz. Analisando adicionalidades!
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Considerações finais

• A carência de medições in situ de vazão, transporte de
sedimentos pelos exutórios das bacias, estudos de granulometria,
levantamentos sistemáticos de fluxos de carbono e indicadores de
biodiversidade, dentre outros – que pudessem prover inferências
sobre as relações dose-resposta dos Serviços Ambientais com os
Serviços Ecossistêmicos –, pode comprometer sobremaneira os
resultados dos programas de PSA.

• Muitos mecanismos de PSA hídrico trabalham a associação da
proteção ambiental com os serviços ecossistêmicos (ex.: qualidade

da água), a partir de um único parâmetro agregador, no caso
a turbidez ou a quantidade de sedimentos em suspensão.



Considerações finais

• Há que se ressaltar os efeitos de adicionalidade não
contemplados e que podem gerar demandas por compensação
ambiental ou pela implementação de outros fatores no sistema de
PSA/PSE. Um exemplo disso está relacionado à biodiversidade e
aos fluxos de carbono, alterados quando da recuperação de áreas
degradadas, objeto do PSA/PSE.

• Uma vez que os modelos apresentados utilizaram dados reais e ou
equações empíricas consolidadas, é de se esperar que uma
posterior calibração não trará diferenças significativas nos
resultados finais. Assumindo esta premissa, pode-se concluir que

há um potencial considerável de recursos, oriundos de uma
grande quantidade de beneficiários, considerando os usos para
abastecimento público, reservatórios hidrelétricos (dentre outros),
que poderia alimentar o PSA/PSE;



Considerações finais

• Embora possa ser calculada uma tarifa para o PSA/Água, existem
diversos outros impactos aos serviços que não foram considerados.

Uma questão a ser considerada, por exemplo, é o caráter de
dupla cobrança quando beneficiários dos serviços
ecossistêmicos serão também submetidos à cobrança pelo uso da
água. Ainda que os princípios, instrumentos e a legislação de
origem sejam diferentes, não é trivial o processo de esclarecimento
e adesão dos eventuais envolvidos nos dois mecanismos.

• Há muito a fazer, além de métodos e técnicas a explorar !!!
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