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Funções ecossistêmicos 

(processos ecossistêmicos): 

Processo dinâmicos e 

interações ecológicas que 

regulam e mantém os 

ecossistemas. 

Da natureza para a natureza.... 

Conceitos 



Conceitos 

Serviços ecossistêmicos: 

- serviços prestados pelos 

ecossistemas naturais ou 

implantados para sustentação da vida 

humana na Terra (Daily,1997). 

 

 

 

- componentes da natureza 

usufruídos ou consumidos pelo 

homem, para seu bem estar (Boyd & 

Banzhaf, 2007). 

Da natureza para o homem.... 



Conceitos 

Serviços ecossistêmicos 
são benefícios à humanidade providos por múltiplos produtos 
e processos mantidos por ecossistemas naturais (MEA) 

Provisão 
bens produzidos ou 
aprovisionados 
pelos ecossistemas 
 
alimento, água 
doce, lenha, fibras, 
recursos genéticos, 
produtos 
farmacêuticos e de 
uso em medicina 
natural, recursos 
ornamentais 

Regulação 
benefícios obtidos 
pela regulação dos 
processos do 
ecossistema 
 
purificação da água, 
polinização de 
cultivos agrícolas do 
entorno, regulação 
do clima, das cheias, 
da erosão, de 
doenças, de pragas 

Culturais 
benefícios sociais e 
psicológicos gerados 
à sociedade pela 
interação com 
ecossistemas 
valores estéticos e 
educativos, geração 
de conhecimentos, 
recreação, 
inspiração, eco e 
agroturismo, valores 
espirituais 

Suporte 
serviços necessários 
para a produção de 
todos os outros 
serviços 
 
formação de solo, a 
fotossíntese, a 
produção primária, 
a ciclagem de 
nutrientes 



33 trilhões de dólares por ano! 

Custo das perdas de ecossistemas: 250 bilhões de dólares por ano!!! 
(Balmford et al., Science, 2002) 

Investimento em conservação: 6,5 bilhões de dólares por ano (2,5%) 

PIB Global de 1994 = 18 trilhões de dólares 

Conceitos 



Níveis de dependência de polinização biótica com base nas potenciais quedas de produção na 
ausência de polinização em 107 culturas de importância agrícola mundial. Essencial: até 90% de 
redução; Alto: 40 a 90%; Modesto: 10 a 40%; Pouco: até 10%; Neutro: sem interferência da 
polinização biótica na produção; Desconhecido: sem informações disponíveis. Klein et al. (2007). 

Serviços de regulação: polinização 



Serviços de regulação: polinização 



Vieira et al. (2010) 

Valor por ha: R$ 14.682/ha 

Serviços de regulação: polinização 



Serviço regulação: controle de pragas 





Ecossistemas florestais e árvores: reservatórios de carbono – 
regulação do clima na terra e mitigação das mudanças 
climáticas (efeito global) 

Fixação de 
Carbono 

Serviços de regulação: clima 







Ver animação em http://www.institutoterra.org 

2001 Fonte: Instituto Terra 



2010 Fonte: Instituto Terra 









USO, MANEJO E 
CONSERVAÇÃO  

DO SOLO 

HIDROLOGIA 

Serviços de regulação: água 





S. regulação: estabilidade geológica 



Serviços culturais 



Resultados: Valores estéticos 

• 96% preferiram a 
floresta; 

 
• 2% gostaram de 

ambos; 
 

• 2% preferiram os 
canaviais 



Recreação e turismo 

• 34,6% dos entrevistados visitam o projeto de restauração 
para algum tipo de recreação; 

• 88% dos entrevistados gostariam de uma visita 
monitorada ao reflorestamento de Iracemápolis para saber 
mais sobre ele, e 62% aceitariam pagar por isso (em média, 
R$5,00) 

Tipo de visitante visitantes por ano 
População em geral 300 
Idosos 100 
Pescadores, caminhantes, ciclistas 2880 



Valores espirituais e religiosos 

• 1,5% dos entrevistados usam a floresta para ritos 
religiosos;  

Sentimentos associados aos cenários: 

X X 

Tranquilidade  Ordem Tristeza Atraso 

45.6% 28.3% 0.2% 0.2% 

Tranquilidade  Ordem Tristeza Atraso 

2.6% 2.4% 27.1% 19.6% 



Educação 

Uso da floresta restaurada em aulas de campo...   

Tipo de estudante Instituição Curso 
Anos de 

visitação 

Alunos por 

ano 

Alunos nos 20 

anos 

Colegial 
Instituições 

municipais 
Ciência 6 350 2100 

Graduação Esalq/USP Agronomia 20 200 4000 

    Biologia 8 35 280 

    Eng. Florestal 10 40 400 

    Gestão Ambiental 3 30 90 

Pós-graduação 

Stricto sensu 
Esalq/USP Gerenciamento Ambiental 5 40 200 

    Manejo dos Solos 6 40 240 

Pós-graduação Lato 

sensu 
Esalq/USP Adequação Ambiental 8 20 160 

  Restauração Ecológica 2 20 30 

Total:       775 7500 



Do homem para o homem (e natureza muitas vezes como consequência)... 

Conceitos 

Serviços ambientais 
Práticas adotadas pelo homem para manutenção, recuperação ou 
melhoria dos serviços ecossistêmicos numa dada área ou paisagem. 

 



Pagamento por serviços ambientais (PSA) 
Uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem 
definido ou uma forma de uso da terra que possa segurar 
este serviço é comprado por pelo menos um comprador de 
pelo menos um provedor sob a condição de que o provedor 
garanta a provisão deste serviço. 

Voluntário Produto 

uso da  
terra 

serviço 

Relação de 
compra 

Garantia 





Como definir valor a ser pago num esquema PSA? 

1. Custo de Oportunidade 2. Nível e valor do serviço 
ambiental 

3. Custo de Transação 

Gasto com ações necessárias para gerar o 
serviço ambiental (ex. custo para plantar e 
manter árvores na mata ciliar, monitorar 
carbono, etc.) 

Quanto se deixa de ganhar com a 
atividade produtiva em função da 
mudança de uso do solo. 

Quanto do serviço ambiental considerado 
será gerado e quanto isso impacta 
economicamente nos usuários do serviço 

Pagamento por serviços ambientais 



Mercado official 

(regulamentado) 

•Protocolo de Kyoto (1997): países 

desenvolvidos: redução de emissões de 

GEE em 5,2% entre 2008 e 2012;  

 

 

•Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL); 

 

 

• Racionalização do uso e mudança da 

matriz energética, e atividades de uso 

da terra, mudança do uso da terra e 

floresta (LULUCF). 

Mercado voluntário 

(certificado ou não) 

• EUA (36% das emissões) não 

ratificou o protocolo de Kyoto; 

 

• Grupos e setores que não precisam 

diminuir suas emissões com o 

Protocolo de Kyoto ou empresas 

localizadas em países não signatários 

(compradores individuais, ações de 

marketing, créditos certificados ou 

não). 

• 1 ton. de CO2 = 1 crédito de carbono. Outros gases do efeito estufa podem ser 

convertidos em créditos de carbono, utilizando-se o conceito de Carbono Equivalente; 

PSA Carbono 



Preço médio da tonelada CO2 equivalente na América Latina em 2011: US$ 11 

PSA Carbono 



Etapas gerais de um projeto de carbono na restauração 

1 – Elaboração de proposta 

3 - Verificação 

2 - Validação 
• Descrever métodos 

• Estimar carbono na biomassa 

• (equações alométrica) 

• Estimar carbono solo 

• Estimar vazamentos 

• Impactos Líquidos  

• Provar adicionalidade 

• Definir linha de base 

• Entidade credenciada 
(paga pelo proponente) 

• Monitoramento por entidade 
credenciada (paga pelo 
proponente) 

4 – Certificação 
(créditos) 

PSA Carbono 



Serviços de regulação: água 

Usuário/ Poluidor  
PAGADOR 

Proprietário/ Produtor  
RECEBEDOR 

ÁGUA 

Comitê de 
Bacias 

Hidrográficas 



O exemplo de Nova York 

Dilema: tratar a água ou conservar as 

microbacias?  

 

Custo estimado para tratar: $6 bilhões + 

$300 milhões/ano  

 

1997: início da conservação da microbacia de 

Catskill-Delaware: 90% da água usada na 

cidade 

 

Custo para conservação: $1,5 bilhão com 

proteção e recuperação da microbacia 

 

Quem paga: cidade e usuários de água 

Serviços de regulação: água 



Custo do tratamento de água (por 1.000 m3): 
• área conservada: R$ 2,00 
• área altamente impactada: R$ 500,00 



Várias  
iniciativas em 
desenvolvimento 





 - Extrema-MG 

 

 - 180 produtores envolvidos 

 

- R$ 235/ha/ano 

 

- Cerca de 400 ha de restauração. 

 

Serviços de regulação: água 

Foto Ricardo Viani 



60% de aumento de 
cobertura florestal 
em 10 anos 


