
Ampliando as conexões: das relações 
dose- resposta à governança dos 
serviços ecossistêmicos na Mata 

Atlântica

Projeto ELOS

Coordenador: Wilson Cabral de Sousa Júnior 

11 de agosto de 2021

São José dos Campos-SP



Wilson Cabral - ITA

Angélica Giarolla – CPTEC/INPE

Janaína Ferreira Guidolini – Pós-doutoranda ITA

Andréa Castelo Branco Brasileiro – Pós-doutoranda ITA

Bruna Pavani - Pesquisadora Independente

Eduardo Arraut – ITA

Eliane Simões – UNIFESP

Paulo Sinisgalli – IEE/PROCAM/USP

Sidnei Raimundo – EACH/USP

Simone Vieira – NEPAM/UNICAMP

+ alunos de graduação, mestrado e doutorado (8)

Equipe Projeto ELOS



Objetivo Geral

3

Estudo das relações dose-resposta dos 
serviços ecossistêmicos de restauração 
e conservação de florestas: solos/água, 
retenção de carbono, biodiversidade e 
socioculturais. 
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Projeto ELOS – Locais estudo



Projeto ELOS - Metodologia
modelo espacialmente explícito 

para quantificação e valoração de SE

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

Sediment Retention Module
estima a capacidade de uma área reter sedimentos 

usando dados de geomorfologia,
clima, vegetação e práticas conservacionistas

Modified USLE: R, K, LS.
Input: LUCC scenarios

Output: avoided costs of water supply and sediment dredging
Carbon storage/release Module



Projeto ELOS - Metodologia

Vazão e fluxos de sedimentos
Dose resposta solo - água - floresta

instalação das parcelas de amostragem do projeto ECOFOR



8 Núcleo de Santa 
Virgínia à Taubaté

Projeto ELOS – Metodologia: carbono

4 fragmentos p/ monitorar a dinâmica do Carbono - Plots 10m x 250m

Análise dinâmica espacial de biomassa (carbono) e drivers (LUCC)



• Valoração: entrevistas  amostral (população entorno UCs) - “free listings” importância dos serviços a 
partir de três componentes principais: importância geral, pessoal e uso (os primeiros e os mais mencionados) 

• SE socioculturais: levantamento e avaliação de práticas produtivas (produção de polpa de frutas, plantas 
ornamentais, apiário e outras) relacionadas à mata atlântica e ao uso público (lazer, turismo e educação 
ambiental)

• Potencial de ampliação para produção de emprego e renda, assim como estratégias para 
gestão/governança dessas atividades como elementos para identidade e ação política local.

• Pesquisa participante e pesquisa-ação para viabilizar a aproximação pesquisadores - gestores das 
políticas públicas - técnicos das diversas instituições afins - beneficiários, gerando ambiente favorável para 
troca de saberes e construção colaborativa. 

Quanto mais beneficiários e gestores estiverem envolvidos no planejamento, valoração e monitoramento de 
programas de PSA, maior será a coresponsabilização e a eficácia de sua implementação.

Projeto ELOS – Metodologia: socioculturais



Eixo biodiversidade

Modelagem

Questionários e criação 

de indicadores de 

monitoramento

Oficinas

Vosviewer – realizada!
InVEST – será realizada em setembro/21



Estudo do Caso Jacareí  – ITA / Reconect

Soluções baseadas na Natureza

Melhorar rapidamente o quadro 
de referência europeu em 

soluções baseadas na natureza 
(NBS) para a redução do risco 

hidrometeorológico, 
demonstrando, referenciando, 

ampliando e explorando NBS em 
grande escala em áreas rurais e 

naturais.

Ampliando as 

conexões para a 

governança 

dos serviços 

ecossistêmicos na M

ata Atlântica

Revisão Sistemática

Estudo de Caso

Livro sobre SbN



Mainstreaming: primeiros passos

Construção de pontes e integração: políticas, sociedade e tomadores de decisão

As medidas alcançam a 
integração no terreno nas 
decisões de investimento

Integração Conceitual Integração operacional
Integração por 

implementação

Os documentos de política 
explicitamente ou 

implicitamente levam SE em 
consideração)

Medidas ou instrumentos 
específicos que abordam 

objetivos relacionados a SE são
identificados e comprometidos

(Kettunen et al., 2014)



Resultados 
Preliminares13



Biodiversidade: APA SFX
Questionário aplicado aos 

especialistas: resultados 

preliminares

Média dos pesos 

dados pelos 

especialistas quanto 

a sensibilidade do 

habitat às ameaças 

(nota de 0 a 10)



Biodiversidade: APA SFX
Questionário aplicado aos 

especialistas: resultados 

preliminares

Destaques entre os 

comentários dos 

especialistas quanto 

às ameaças ao 

Habitat na APA de 

SFX

“Acredito que a maior ameaça, hoje, a APA é a difusão de núcleos
urbanos informais. Primeiro, causa desmatamento, segundo,
aumenta a impermeabilização do solo, Terceiro, replica a
infraestrutura urbana em vários pontos - aumentando a
perturbação do meio, o que sabemos é que a ocupação será
irreversível (Lei de regularização fundiária permite a
regularização)”.

“No meu entender as principais ameaças são (em ordem de maior
impacto): uso e ocupação irregulares do solo, fauna exótica
invasora (javaporco), incêndios florestais, falta de saneamento
básico na área rural, gestão ineficiente dos resíduos sólidos e
técnicas inadequadas na manutenção de estradas”.



Sociocultural: 

APA SFX, PESM

 Reunião com FF e Gestores para definir fluxos e ritos para 

intercâmbio de dados e informações (JUL/2021)

 Realização de cadastro de pesquisa p/ UC;

 Agendamento de reuniões c/ gestores, técnicos e conselhos 

gestores (AGO a OUT/2021) p/ levantamento de dados e 

aplicação de questionários p/ os estudos do eixo;

 Submissão de pesquisa a Conselho de Ética (JUL/2021);

 Recrutamento de bolsistas TT-1 (AGO/2021);



Soluções baseadas na Natureza

Artigo de Revisão Sistemática
Pesquisa 1 . Critérios: Artigos ou revisões com SBN no título. 

Amostra Scopus = 212  Amostra Web of Science =  200

Análise bibliométrica no Vosviewer para definição de clusters 

e palavras chaves 

Pesquisa 2. Critérios: Artigos ou revisões com SBN no título e 

palavras chaves dos clusters no título, abstract ou palavras 

chaves.  

Amostra Scopus =79 (C1) + 
59 (C2)+31 (C3) + 27 (C4)

Amostra Web of Science = 125 

(C1) + 81 (C2) + 128 (C3) = 

Seleção dos 100 artigos mais 

citados do Scopus (exclusão 

das repetições) GA

Seleção dos 100 artigos mais 

citados do Web of Science 
(exclusão das repetições) GB.

Seleção dos 100 artigos mais citados das duas bases de dados 

(exclusão das repetições) – GC - Leitura dos resumos, títulos e palavras 

chaves e fichamento. 

Seleção dos 30 artigos mais citados das duas bases de dados – GD –

Leitura na íntegra e discussão no Clube do Artigo e fichamento

Escrita do artigo em 

andamento



Cronograma do ELOS até dezembro/21
Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Estruturar metodologia valoração área mata 

atlântica: estudo de caso APA_SFX

InVEST - rodar módulo Habitat Quality (SV e SFX)

Oficina InVEST

Identificar indicadores de biodiversidade 

Levantamento de dados de entrada para o uso do 

INVEST para recursos hídricos e outros serviços 

ecossistêmicos

Solo: Seleção de variáveis independentes para 

modelagem LUCCME

Solo: Download e padronização das variáveis 

independentes no QGis

Solo: Importação das variáveis independentes para 

o espaço celular

Solo: Análises estatísticas nos softwares R e GeoDa

Solo: Calibração do Modelo SFX

Solo: Validação Modelo SFX

Solo: Cenários para SFX

Solo: sedimentos e nutrientes InVEST (SV)

Água: Seasonal Water Yield InVEST (SV)

Carbono: InVEST (SV)

Entrevistas online: técnicos, membros do 

conselho, membros de outros fóruns locais e 

lideranças locais (SFX e SV)

Mainstreaming: Revisão de Literatura

SbN: Elaboração do Review



Mais informações:

www.elos.ita.br

Contato:
wilson.cabral.ita@gmail.com


