
Palestras do Ciclo de Conferências  

defendem a importância dos 

serviços ecossistêmicos associados 

à biodiversidade

O valor da 
natureza

E
m tempos de mudanças climáticas, prin-
cípios ecológicos antes deixados de lado 
parecem ganhar força, marcando pre-
sença em discussões políticas de planeja-

mento econômico para um plano estratégico de 
desenvolvimento sustentável. “Talvez o melhor 
exemplo desse avanço em relação às discussões 
sobre conservação ambiental seja a criação – um 
tanto atrasada, vale dizer – da Plataforma Inter-
governamental para Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos pela Organização das Nações 
Unidas em 2012”, destacou Carlos Joly, coorde-
nador do programa Biota-FAPESP durante sua 
fala na abertura da temporada 2014 do Ciclo de 
Conferências Biota-FAPESP Educação no dia 
20 de fevereiro, em São Paulo. Segundo Joly, a 
plataforma, conhecida pela sigla em inglês Ip-
bes, será responsável pela difícil tarefa de fazer 
com que o conhecimento científico produzido 
sobre a biodiversidade em todo o mundo seja 
reunido e sistematizado com o objetivo de sub-
sidiar decisões políticas e econômicas em nível 
internacional, “nos mesmos moldes do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas, 
o IPCC”, completou.

As mudanças na percepção dos agentes políti-
cos sobre a importância da conservação ambien-
tal, contudo, se deram de forma lenta, a partir do 
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século XIX, segundo a bióloga Rozely Ferreira dos 
Santos, do Instituto de Biociências da Universida-
de de São Paulo (IB-USP), começando a ganhar 
corpo com os estudos que procuraram valorizar 
as funções ecossistêmicas sob a premissa de que 
as atividades econômicas e o bem-estar humano 
seriam dependentes dos serviços naturais por elas 
geradas, como a produção de oxigênio, alimento 
e água potável. Por décadas essas ideias foram 
discutidas, reformuladas e criticadas – “os ani-
mais, as plantas e os ecossistemas têm um valor 
em si mesmos, independentemente da utilidade 
que possam representar para o homem”, diria o 
ambientalista norte-americano Aldo Leopold. De 
qualquer forma, até a década de 1990, “os proces-
sos de produção econômica sempre superavam 
a discussão da conservação ambiental”, disse 
Rozely durante sua palestra, em que apresentou 
um apanhado histórico de estudos conduzidos 
por economistas e ambientalistas na busca por 
definições objetivas e integradas sobre o tema.

Segundo ela, por anos esses grupos discorda-
ram em relação a conceitos como o de funções 
ambientais e serviços naturais, entre outros, sen-
do incapazes de entendê-los como princípios 
unificadores dos interesses de ambas as partes. 
Esse conflito foi se amenizando à medida que se 
passou a entender os bens e serviços ecossistê-
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micos como sistemas de suporte não só à vida, 
mas também à economia. Estudos publicados 
em meados de 1990, por exemplo, estimaram o 
valor dos serviços ecossistêmicos no mundo em 
US$ 33 trilhões, dos quais US$ 20,9 trilhões são  
bens e serviços associados aos ambientes mari-
nhos e costeiros. “Percebemos que os processos 
oceanográficos estavam atrelados a serviços que 
precisávamos começar a entender”, disse o bió-
logo Alexander Turra, do Instituto Oceanográ-
fico da USP e um dos palestrantes convidados.

bAíA dO ARAçá
Desde 2012, Turra participa da coordenação de 
um projeto temático no âmbito do programa Bio-
ta-FAPESP com o objetivo de compilar – ainda 
que preliminarmente – e descrever a biodiversi-
dade da baía do Araçá, no município de São Se-
bastião, litoral de São Paulo, também apresentan-
do alternativas à intervenção do ser humano no 
funcionamento desse ambiente e, inclusive, esti-
mulando iniciativas que tentem reverter o atual 
quadro de degradação ambiental. “Queremos 
integrar diferentes áreas do conhecimento am-
biental, físico, biológico e social para estudos em 
biodiversidade, conservação e gestão marinha”, 
explicou. Segundo ele, a ideia é tentar conciliar o 
estilo de vida local com a conservação ambiental. 

Um desafio e tanto, ele reconhece, “que requer 
mudanças culturais profundas na sociedade”.

A enseada do Araçá é uma área limitada por 
flancos rochosos que abrange quatro praias – 
Deodato, Pernambuco, Germano e Topo – e duas 
ilhas – Pernambuco e Pedroso – entre Ilhabela e 
São Sebastião. Devido à proximidade com a ma-
lha urbana, esse conjunto de pequenas praias, 
costões rochosos, bancos arenosos e lamosos 
vem há anos sendo exposto a diferentes tipos de 
ações antrópicas, como ocupações irregulares, 
efluentes de esgoto doméstico e vazamentos de 
óleo, por conta da proximidade do porto de São 
Sebastião e do terminal aquaviário da Petrobras.

Mesmo assim, o ambiente parece resistir à in-
terferência humana. A baía do Araçá mantém ho-
je um dos últimos remanescentes de manguezal 
do litoral de São Sebastião. Segundo Turra, esses 
ecossistemas são importantes para a manutenção 
da vida marinha. Além disso, a capacidade dos 
manguezais de absorverem carbono da atmosfera 
e estocá-lo aumentou sua importância diante das 
alterações climáticas (ver Pesquisa FAPESP nº 
216). O Araçá abriga uma alta diversidade bioló-
gica. Por lá, a biodiversidade conhecida alcança 
733 espécies, das quais 34 foram descritas como 
novas para a ciência, além de ser reduto de pes-
cadores artesanais, que usam pequenas canoas 

A baía do Araçá abriga 
um dos últimos 
remanescentes de 
manguezal do litoral de 
São Sebastião. Em marés 
baixas, uma grande área 
de fundo de areia e lama 
fica descoberta
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caiçaras para capturar peixes e crustáceos. “Mas 
tão importante quanto identificar essa riqueza 
biológica é entender a importância dessa diver-
sidade e quais serviços estão associados a ela”, 
disse o biólogo.

Com pouco mais de dois anos de projeto, Turra 
e seus colaboradores ainda tentam entender co-
mo os habitantes dessa região enxergam o Araçá. 
Com base em entrevistas, eles observaram que 
a população parece compreender a importância 
desse ambiente para o suporte à vida, à econo-
mia e também à manutenção de sua identidade e 
herança cultural. Com base nessas entrevistas e 
outros dados, os pesquisadores sistematizaram os 
bens e serviços marinhos providos pela biodiver-
sidade marinha daquela região. “A baía do Araçá 
oferece ao homem serviços ambientais, culturais 
e econômicos importantes, que variam da pro-
visão de alimento e matéria-prima à regulação 
climática – via sequestro de dióxido de carbono 
(CO2) – e ciclagem de nutrientes”, sintetizou.

O grupo de Turra também vem desenvolvendo 
iniciativas a fim de aproximar diferentes atores so-
ciais para uma discussão em vários setores, “como 
professores de ensino fundamental e médio, que 
podem trabalhar a lógica dos serviços ecossistê-
micos e da valoração dos benefícios ambientais 
com seus alunos”, disse. Segundo ele, os serviços 
ecossistêmicos normalmente não são reconheci-
dos nas tomadas de decisões. Daí a importância de 
mostrar quão valiosos eles são e formular meca-
nismos que possam capturar de fato seus valores.

Uma tarefa não muito fácil, a julgar pela pró-
pria dificuldade em estabelecer um conceito úni-
co para o termo “serviços ecossistêmicos”. Para 
Rozely Ferreira dos Santos, à medida que diferen-
tes autores foram ao longo dos anos trabalhando 
separadamente, foi-se ampliando o conjunto de 
definições atribuídas a esses serviços. “Ora os ser-
viços são condições e processos, ora são funções 
ecossistêmicas, em outras situações são produtos 
de funções ecológicas”, disse. Para ela, a defini-

rozely Ferreira 
dos Santos e 
Alexander turra

Pescador lança rede 
de pesca artesanal,  
a tarrafa, em praia  
de São Sebastião, 
litoral de SP
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ção é simples: as paisagens abrigam estruturas e 
processos ligados a funções (como as populações 
de peixes) que fornecem serviços (estoques de 
peixes), os quais devem ser trabalhados dentro 
de um contexto sociocultural, a partir de seus 
benefícios. Segundo a bióloga, a valoração des-
ses serviços deve começar nas estruturas e nos 
processos que determinam as funções.

cOnceitO indefinidO
Em 2010, um projeto de lei que dispõe sobre a Polí-
tica Estadual de Mudanças Climáticas no estado de 
São Paulo foi além e definiu os serviços ecossistêmi-
cos como benefícios que as pessoas obtêm dos ecos-
sistemas e os serviços ambientais como os serviços 
ecossistêmicos que resultam em impactos positivos 
para além da área onde são gerados. Para Rosely, a 
lei acrescentou ao debate um conceito de serviços 
ambientais que poucos autores usam. “O proble-
ma é que mal se consolidou um conceito e já estão 
criando outros, aplicando-os na forma de lei. Isso 
pode comprometer uma abordagem de valoração 
integrada, em que tanto aspectos ecológicos quanto 
sociais e econômicos são considerados na avaliação 
das interfaces existentes entre serviços ecossistêmi-
cos, sistema econômico e bem-estar social. 

O Ciclo de Conferências Biota-FAPESP Educa-
ção é uma iniciativa do programa Biota-FAPESP, 
em parceria com a revista Pesquisa FAPESP. Em 
2014, as palestras terão como foco os serviços ecos-
sistêmicos (ver programação ao lado), comple-
mentando as palestras de 2013 sobre os principais 
ecossistemas brasileiros. De acordo com Carlos 
Joly, os conceitos desse debate ainda não estão 
completamente definidos, mas em evolução, “se 
fazendo cada vez mais presentes nas discussões so-
bre conservação, estratégias e políticas”, concluiu. nfO
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Para mais informações:  
www.biota.org.br | www.biotaneotropica.org.br | www.agencia.fapesp.br

20 de mARçO 

(14h00-16h00)

biodivErSidAdE E 

PoliniZAÇÃo

Conferencistas
Kayna Agostini (UFSCar/Araras)

vera imperatriz Fonseca (USP)

bruno magalhães Freitas (UFC)

24 de AbRil 

(14h00-16h00)

biodivErSidAdE E ProtEÇÃo 

A rECUrSoS HÍdriCoS

Conferencistas
José galizia tundisi (iEE)

reynaldo luiz victoria (Cena-USP)

Humberto ribeiro da rocha  

(iAg-USP)

22 de mAiO 

(14h00-16h00)

biodivErSidAdE E mUdAnÇAS 

ClimÁtiCAS 

Conferencistas
leonardo meirelles (USP leste)

Alexandre F. Colombo

Eduardo Assad (CnPtiA-

Embrapa)

26 de junHO 

(14h00-16h00)

biodivErSidAdE E CiClAgEm 

dE nUtriEntES

Conferencistas
luiz A. martinelli (a confirmar)

Simone A. vieira (nepam-

Unicamp)

Plínio barbosa de Camargo  

(Cena-USP)

1 Alga comum no Araçá 
lembra um pequeno 
cacho de uva

2 Anêmonas-do-mar 
(Anemonia sulcata) em 
poça d’água formada 
pela maré no Araçá

3 bolacha-do-mar 
(Encope emarginata)  
em sedimento 
areno-lamoso
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