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Introdução 

 

1.1. A abordagem ecossistêmica, os serviços ecossistêmicos e a importância dos processos em 

cascata 

A relação entre o funcionamento dos ecossistemas e o bem estar humano é um assunto abordado 

historicamente por uma ampla gama de autores desde os tempos romanos (DE GROOT et al., 2010b), 

mas é a partir da década de 1970 que tal questão começa a ser relacionada com o desenvolvimento 

econômico, culminando no questionamento político sobre o valor de componentes natureza a 

princípio considerados não precificáveis, como a água e o ar limpo (WESTMAN, 1977). Tais questões 

ganham foco por meio, principalmente, de dois importantes estudos: "Human population and the 

global environment” (HOLDREN & EHRLICH, 1974), que aborda as funções do ambiente que oferecem 

serviços ao homem; e “How much are nature’s service worth?” (WESTMAN, 1977), que traz reflexões 

sobre a importância da valoração dessas funções ecossistêmicas para o bem estar humano por meio 

de serviços da natureza (DE GROOT et al., 2010b; HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010). Como 

consequência desse enfoque, o número de estudos sobre problemas ambientais críticos e como eles 

impactam a economia e o bem estar humano aumenta a partir daí (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010). 

Embora nessa época já fosse reconhecida a importância da inclusão da avaliação das funções 

ecossistêmicas e suas consequências para o bem estar humano nas decisões políticas, WESTMAN 

(1977) reconhece a dificuldade de uma avaliação efetiva e levanta como necessidades chave o 

esclarecimento público sobre os benefícios obtidos da natureza, a elucidação das relações entre o 

desenvolvimento e a degradação do ecossistema e a ponderação e avaliação dos valores sociais 

embasadas por essas questões. 

É interessante notar que embora a ligação entre o homem e a natureza esteja relacionada tanto 

ao estoque de capital natural como ao fluxo desses estoques para uso humano (DE GROOT et al., 

2010b), as discussões da época se preocupavam muito mais com a preservação dos estoques 

(estrutura do ecossistema) do que dos fluxos, que poderiam explicitar melhor as funções (WESTMAN, 

1977).  

Nas décadas seguintes vai sendo reforçada a noção de sistemas que sustentam a vida por meio da 

provisão de fluxos de serviços ecossistêmicos que geram benefícios ao homem (ODUM, 1989; FOLKE 

et al., 1991; DE GROOT, 1992; DE GROOT et al., 2010b). Sua ampla difusão e reconhecimento por 
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diversos autores é acompanhada pela maior compreensão dos perigos causado pelos crescentes 

impactos que as atividades humanas geram na oferta desses benefícios (DAILY et al., 1997).  

Foi com o livro Nature’s Services (DAILY, 1997), entretanto, que o termo serviço ecossistêmico e a 

importância dos ecossistemas naturais como provedores de serviços fundamentais a vida foram de 

fato colocados em pauta na construção de planejamentos e políticas públicas (DAILY, 1997; DAILY et 

al., 1997; COSTANZA et al., 1997; FISHER & TURNER, 2008; DE GROOT et al., 2010b). 

Embora durante todo o processo o foco tenha sido a compreensão da relação entre os 

ecossistemas e o bem estar humano, a transição geral do pensamento ao longo dos anos traz consigo 

mudanças importantes que e culminam na abordagem ecossistêmica, cujo início pode ser datado 

entre as décadas de 1980 e 1990 (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010).  

De acordo com a abordagem ecossistêmica, o ser humano obtém inúmeros benefícios dos 

ecossistemas, essenciais para o suporte à vida na terra (DAILY et al., 1997; DAILY, 1997; COSTANZA et 

al., 1997; DE GROOT et al., 2010b). Tal abordagem, utilizada principalmente por pesquisadores e 

gestores voltados para o manejo da biodiversidade e dos recursos naturais, tem como foco a busca 

por politicas de manejo mais integradas, na escala da paisagem e mais diretamente voltadas ao bem 

estar humano (HARTJE et al., 2003; HAINES-YOUNG & Potschin, 2010). Apesar de alguns elementos 

chave serem mantidos em relação às abordagens anteriores, devem ser apontadas mudanças 

importantes como a visão do sistema social e econômico inseridos dentro do sistema ecológico (base 

da economia ecológica); o entendimento de que o capital natural não pode ser substituído por 

outros tipos de capital (base da sustentabilidade forte), a importância dada à transdisciplinaridade e 

o foco no ecossistema natural (COSTANZA, 2000). 

O conceito de capital natural (sistemas ecológicos, depósitos minerais e outros aspectos do 

mundo natural) ganha foco na década de 1990 (COSTANZA & DALY, 1992, JANSSON et al., 1994; DE 

GROOT et al., 2010b) e sua discussão tem como objetivo demostrar a significância dos ecossistema 

como provedores da base biofísica para o desenvolvimento da sociedade e economia humana, aliada 

às noções de recursos renováveis e não renováveis e serviços ecossistêmicos (DE GROOT et al., 

2010b). 

Segundo a visão da economia ecológica, o sistema econômico é um subsistema inserido dentro do 

sistema social, que, por sua vez, está inserido em um sistema ecológico (ecossistema) finito, não-

crescente e materialmente fechado (DALY, 1992, 1999). A preocupação dos economistas ecológicos 
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se relaciona, então, com os limites biofísicos do crescimento da produção e do consumo material por 

um lado, e com a capacidade de assimilação dos resíduos pela natureza de outro (CECHIN, 2008). 

Dessa forma, ao invés de abordar o capital natural e os resíduos que não conseguem ser inclusos 

nas lógicas de mercado como externalidades, e isolá-los do resto da economia, trabalha o problema 

de forma sistêmica com uma visão macro que ressalta a interação entre economia e ambiente, não 

restringindo essa relação a mecanismos de mercado (PERMAN, 1999).  

De acordo com essa visão, a sustentabilidade forte considera que a incerteza dos riscos trazidos 

pela depleção do capital natural, a irreversibilidade de sua perda e o fato de fornecerem funções 

básicas de suporte à vida, que não podem ser perdidas, limitam sua substitutabilidade por outras 

formas de capital como o capital humano (trabalho físico humano e conhecimento acumulado), o 

capital manufaturado (maquinas e infraestrutura) e o capital social ou cultural (rede de conexões 

interpessoais, arranjos institucionais, regras e normas que permitem inter-relações individuais 

humanas, PEARCE & TURNER, 1990; BERKES & FOLKE, 1994; COSTANZA, 2000). Isso significa que existe 

uma quantidade crítica de capital natural a ser preservada para que possam ser garantidos os 

serviços providos pelo ecossistema (BARBIER, 1994; DALY, 1996; PRUGH, 1999; DALY & FARLEY, 2004; DE 

GROOT et al., 2010b). A consequência dessa visão é que o fator limitante ao desenvolvimento 

econômico passa a ser o capital natural e não mais o capital manufaturado, como antes. Essa 

substituição tem consequências diretas na teoria econômica uma vez que de acordo com a logica 

econômica básica, a maximização da produtividade deve ser focada no fator limitante (mais escasso) 

e na busca por aumentar seu suprimento (COSTANZA, 2000). 

O objetivo da abordagem, entretanto, não é tratar o crescimento econômico paralelamente à 

manutenção do ecossistema, mas sim valorizar a interconexão entre seres humanos e as demais 

espécies, reforçando a transdisciplinaridade que contempla a gama de relações entre os sistemas 

econômico e ecológico. Seu objetivo macro econômico principal é a sustentabilidade do sistema 

econômico-ecológico integrado (COSTANZA et al., 1991).  

Essa transdisciplinaridade envolve, ainda, o entendimento do modo como as pessoas se 

beneficiam dos serviços ecossistêmicos e o que pode ser feito para sustentar e melhorar esse bem 

estar. As decisões sobre biodiversidade e serviço ecossistêmico buscam um olhar para um contexto 

amplo social. Tais necessidades de informação evidenciam a importância de um trabalho 

multidisciplinar, que integrem diversos campos de estudo (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010; DE 

GROOT et al., 2010b). 
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Vale ressaltar aqui, que embora a abordagem tenha um viés integrativo, o foco está no papel do 

ecossistema na provisão de bem estar e desenvolvimento humano em longo prazo (HOLDREN & 

EHRLICH, 1974; WESTMAN, 1977; DAILY, 1997; BALMFORD et al., 2002; TURNER et al., 2003; MA, 2005; 

TURNER & DAILY, 2008), uma vez que embora seja o fator limitante, sua subvalorização pela sociedade 

tem causado um nível de degradação que dificilmente poderá ser revertido pelo homem em escalas 

relevantes de tempo e espaço (DAILY, 1997). Tal visão ressalta uma importante tendência, 

principalmente para assuntos relacionados à conservação da biodiversidade, nos quais tais valores, 

por serem difíceis de descrever em termos econômicos, raramente são incorporados nas decisões 

sobre a utilização dos recursos naturais (WALLACE, 2007). 

O conceito de serviço ecossistêmico se fortalece nesse interim como o meio para documentar o 

valor do ecossistema para o homem, avaliar os benefícios vindos dos recursos naturais (COSTANZA et 

al., 1997; DE GROOT et al., 2002; KREMEN, 2005; MA, 2005; FARBER et al., 2006; WALLACE, 2007) e 

valorizar as relações de ciclos naturais que operam em diferentes escalas de tempo e espaço nos 

ecossistemas para gerar tais benefícios (DAILY et al., 1997, WU, 2013). 

Embora o termo serviço ecossistêmico tenha surgido em meados de 1970, apenas a partir de 

1990 foi de fato colocado em pauta (DE GROOT, 1992; COSTANZA et al., 1997; DAILY, 1997). Essas novas 

discussões levaram a adoção do termo pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, na sigla em 

inglês) em 2003 e a expansão da discussão para o nível global. A MEA foi a primeira avaliação global 

com objetivo de difundir de forma compreensiva para uma ampla gama de agentes sociais a 

implicação das mudanças ecossistêmicas para o bem estar humano e identificar bases científicas 

para ações necessárias destinadas a aumentar a conservação e uso sustentável desses sistemas e de 

suas contribuições ao bem-estar humano (MA, 2003, 2005).  

O resultado dessa avaliação, requisitada pelo secretário geral da ONU no ano 2000, envolveu mais 

de 1300 especialistas entre os anos de 2001 e 2005 e gerou diversas publicações que descrevem as 

condições e tendências dos maiores ecossistemas do mundo, os serviços que eles provêm e as 

opções disponíveis para restaurar, conservar e aumentar seu uso sustentável (MA, 2005; HAINES-

YOUNG & POTSCHIN, 2010). Por meio dessa avaliação o conceito de serviço ecossistêmico foi 

introduziu na agenda política global, ao criar uma relação direta entre a importância de manter a 

biodiversidade e o desafio em atingir as Metas de Desenvolvimento do Milênio (DE GROOT et al., 

2010b). 

Embora a MEA não tratasse diretamente de ações específicas para a realidade apresentada, 

acabou desencadeando diversas propostas de estratégias para dar prosseguimento à discussão e 
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articular os aspectos ecológicos e econômicos necessários para a análise e valoração da perda da 

biodiversidade e degradação ecossistêmica (DE GROOT et al., 2010a,b). 

A partir dai, aumentaram os esforços para o aprimoramento da definição do termo serviço 

ecossistêmico de forma que fosse possível utilizá-lo na prática (DAILY & MATSON, 2008; TALLIS et al., 

2008; DE GROOT et al., 2010a). Os debates relacionados a definição do termo e sua classificação ainda 

estão ocorrendo (WALLACE, 2007, 2008; FISHER & TURNER, 2008; COSTANZA, 2008; FISHER et al., 2009; 

DE GROOT et al., 2010a), mas há certo consenso sobre duas questões chave: 

• a existência de uma estrutura em "cascata" que descreve a relação entre as propriedades do 

ecossistema, as funções e processos ecossistêmicos e os benefícios gerados (DE GROOT et al., 2010a; 

HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010); e 

• a dependência de benefícios que afetem o bem estar humano, ou seja, um serviço 

ecossistêmico é sempre função da perspectiva do beneficiário e definido pelas atividades e 

necessidades humanas (FISHER & TURNER, 2008; HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010).  

Tais questões chave se baseiam na visão das propriedades e funções ecossistêmicas dentro de 

uma interpretação essencialmente ecológica e na premissa da existência de processos em cadeia 

entre esses componentes. Segundo essa visão, as propriedades são vistas como um conjunto de 

condições ecológicas, estruturas ou estoque natural em pé, que determinam a sustentação de 

funções ecossistêmicas (WESTMAN, 1977; HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010; OUDENHOVEN et al., 2012). 

e os processos e funções ecossistêmicas as interações entre as propriedades dos ecossistemas que 

cria uma integridade sistêmica maior que o somatório das partes individuais (DE GROOT et al., 2002, 

2010b; DALY & FARLEY, 2004;  ANDRADE & ROMEIRO, 2009; OUDENHOVEN et al., 2012). Embora tantos as 

propriedades como os processos e funções sejam independes de sua utilidade ao homem, acabam 

gerando diversos produtos e efeitos que impactam o bem estar humano e, quando isso ocorre, os 

denominamos serviços ecossistêmicos. Nessa linha, os benefícios se resumem ao ganho econômico 

ou socio-cultural provido pelo serviço ecossistêmico que tem um impacto explicito em mudanças do 

bem estar humano (FISHER & TURNER, 2008; DE GROOT et al., 2010b; OUDENHOVEN et. al., 2012). 

Isso significa que processo ou função ecossistêmica e serviço ecossistêmico são categorias 

sobrepostas, ou seja, alguns processos e funções ecossistêmicos (aqueles que geram benefício ao 

homem e que afetam seu bem-estar) são considerados serviços ecossistêmicos e outros não 

(COSTANZA, 2008), apesar do reconhecimento de que esses “outros” são tão vitais para o equilíbrio e 

manutenção das paisagens quanto os que têm papel como serviços.  A importância de que tais 

processos/funções sejam denominados de serviço ecossistêmico está na evidenciação da relação 
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com o bem estar humano, para que essa relação não fique obscura na léxica ecológica (com o uso de 

termos como “processo” ou “função”, que também se aplicam a relações entre componentes da 

natureza que não necessariamente tenham relação com o homem, FISHER & TURNER, 2008).  

As discussões ainda existentes sobre o uso da definição se concentram na determinação de quais 

pontos dessa cascata entre propriedades do ecossistema a benefícios podem ser chamados de 

serviço ecossistêmico. O entendimento de diversos autores sobre esse ponto pode ser exemplificado 

pela figura 1.1 que relaciona as nomenclaturas utilizadas por cada autor aos componentes dessa 

cascata de relações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Nomenclatura dada por diferentes autores às etapas de utilização dos produtos e funções do 

ecossistema pelo homem e identificação do termo “Serviço Ecossistêmico” na cascata de relações, em verde 

(cf. WESTMAN, 1977; MA, 2005; WALLACE, 2007, 2008; FISHER & TURNER, 2008; TURNER & DAILY, 2008; BALMFORD 

et al., 2008; FISHER et al. 2009; DE GROOT, 1992; 2010a,b; HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010; OUDENHOVEN et al., 

2012) 
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É importante notar que, embora a Avaliação Ecossistêmica do Milênio traga uma importante visão 

sobre os serviços, principalmente em relação a classificação utilizada, o define como “benefícios que 

o ecossistema provê”, levando a compreensão de alguns autores de que tais serviços estão restritos 

ao benefício, excluindo os processos e funções ecossistêmicas da denominação (WALLACE, 2007, 

2008). 

Em contraste com essa visão, a definição de serviços ecossistêmicos adotada por DALY et al. 

(1997), em consonância com FISHER & TURNER (2008); COSTANZA (2008); TURNER & DAILY (2008); 

HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010 e DE GROOT et al., 2010b, como a “ampla gama de processos por 

meio dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que são parte dele ajudam a sustentar e 

viabilizar a vida humana”, enxerga o serviço ecossistêmico como meio para gerar o benefício, 

refletindo a importância da complexa rede de relações que garante o bem estar humano (COSTANZA, 

2008, OUDENHOVEN et al., 2012). 

De acordo com essa visão, este trabalho compreende que serviços não precisam ser utilizados 

diretamente pelo homem, uma vez que todos os processos envolvidos na cascata de relações são 

importantes para a garantia do benefício (DAILY, 1997; COSTANZA, 2008; FISHER & TURNER, 2008), em 

contraste com alguns autores que limitam a denominação de serviço aos processos de uso direto, ou 

seja, diretamente ligados ao benefício (BOYD & BANZHAF, 2007; WALLACE, 2007). 

Vale ressaltar aqui, entretanto, que essa definição exige uma atenção redobrada na aplicação de 

métodos de valoração para que não se faça dupla contagem uma vez que alguns serviços são 

produtos de outros. Para superar essa questão, é importante a clara identificação das funções, 

serviços e benefícios na cascata de relações, dos processos e relações consideradas e como eles 

estão sendo mensurados e valorados (DE GROOT et al., 2010b, BOYD & BANZHAF, 2007; WALLACE, 2007, 

2008; FISHER & TURNER, 2008; BALMFORD et al., 2008). Tais questões serão discutidas a seguir. 

 

1.2. Classificação dos serviços ecossistêmicos 

Assim como a definição do termo serviço ecossistêmico, a sua classificação em categorias foi meta 

de vários estudos, ainda havendo discordâncias (FISHER & TURNER, 2008).  

O objetivo das classificações, entretanto, segue certo consenso sobre a necessidade de 

organização de um quadro claro e operacional para decisões da sociedade sobre manejo, 

viabilizando a contribuição da abordagem para conservação e bem estar humano. Tal discussão, mais 
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do que apenas semântica, interfere nos processos que buscam elucidar trade-offs que possam 

orientar o manejo de recursos naturais e decisões políticas (WALLACE, 2007; FISHER & TURNER, 2008). 

As diferenças existentes entre os sistemas de classificação vêm, principalmente, dos contextos 

específicos nos quais são fundamentados e se refletem diretamente no uso que terão (FISHER & 

TURNER, 2008). 

A classificação mais tradicional se baseia nas categorias das funções ecossistêmicas que originam 

o serviço (DE GROOT, 1992, 2006; COSTANZA et al., 1997; DE GROOT et al., 2002, 2010b). Tais funções 

são divididas em cinco classes: funções de regulação (voltadas a manutenção dos processos 

ecológicos essenciais e do sistema de suporte vital, como a regulação de gases, clima e água); de 

habitat (espaços adequados para a manutenção da diversidade biológica e genética, como as funções 

de berçário e refúgio); de suporte (que permitem que a atividade humana se estabeleça, como água, 

ar e substrato); de produção (relacionadas ao suprimento dos recursos naturais, como alimento, 

matéria-prima e recursos genéticos e medicinais); e de informação (baseadas na aptidão do 

ecossistema para o desenvolvimento cognitivo, como informação histórica, cultural e científica). 

Quando essas funções geram benefícios ao homem são chamadas de serviços e subdivididas em 

quatro categorias, correlacionadas às das funções (MA, 2003, 2005; DE GROOT et al., 2010b): serviços 

de regulação (responsáveis pela regulação dos processos dos ecossistemas, como regulação do clima 

e da água); de suporte (necessários para a produção de todos os outros serviços dos ecossistemas, 

como a produção do solo, o ciclo de nutriente e a produção primária); de abastecimento ou provisão 

(fornecedores diretos de bens obtidos dos ecossistemas como alimentos, água potável e recursos 

genéticos); e culturais (fornecedoras de benefícios intangíveis obtidos dos ecossistemas, como 

recreação e educação).  

Como tal sistema de classificação inclui todos os processos envolvidos na geração do benefício, 

em consonância com a definição de serviço ecossistêmico utilizada por esse estudo, deve ser tomado 

cuidado na hora de utilizá-la na valoração prática dos serviços para evitar a dupla contagem (FISHER & 

TURNER, 2008).  Apesar dessa classificação ser bastante difundida é importante compreender que 

muitas outras classificação não são necessariamente exclusivas e que a referência à múltiplas 

classificações para diversos fins pode enriquecer a discussão (COSTANZA, 2008, HAINES-YOUNG & 

POTSCHIN, 2010). Pode-se, por exemplo, discutir trade-offs entre serviços ecossistêmicos explicitados 

por formas de classificação que considerem a localização dos serviços na cascata de relações (FISHER 

et al., 2009), as características espaciais (COSTANZA, 2008) e temporais (BALMFORD et al., 2002).  
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Considerando-se a cascata de relações, alguns autores sugerem que os serviços possam ser 

classificados como intermediários – quando estão relacionados a processos que para gerar benefícios 

ao homem precisam passar por outros processos – ou finais – quando geram benefícios diretamente 

(FISHER et al., 2009). A relevância dessa visão não está em supervalorizar os serviços finais, mas, pelo 

contrário, evidenciar e existência dos serviços intermediários e sua importância para garantia dos 

finais (BALMFORD et al., 2002). 

Relacionada a essa questão e a características temporais, alguns serviços (geralmente 

intermediários ou de suporte e regulação) geram resultados no longo prazo, enquanto outros (de 

provisão ou culturais), no curto prazo (BALMFORD et al., 2002). 

Em relação à abrangência espacial, o serviço pode ser classificado tanto em função da escala dos 

processos ecológicos que o originam, como em relação à escala de alcance dos benefícios gerados 

(HEIN et al., 2006; COSTANZA, 2008). Segundo essa classificação, alguns serviços dependem de 

processos globais, como é o caso do sequestro de carbono, enquanto outros dependem de processos 

mais locais, como a polinização. Além disso, alguns serviços, como a produção de alimentos, são 

gerados no local em que serão usados, enquanto outros, como o suprimento de água limpa, serão 

usados em um local diferente.  

A questão da escala espacial está diretamente relacionada às características de mercado dos 

serviços uma vez que sua possibilidade de inclusão no mercado formal depende da possiblidade do 

benefício final ser posse de um único agente social (exclusividade) e de o uso desse benefício por um 

agente interferir no uso pelos demais (rivalidade), características geralmente encontradas em 

benefícios de abrangência local. A importância dessa classificação é justamente chamar atenção para 

a existência de serviços que podem ser não exclusivos mas rivais, ou seja, são de difícil valoração pois 

não conseguem entrar nas regar de mercado, mas são finitos e, portanto, podem ficar ameaçados 

(COSTANZA, 2008). 

 

1.3. Aplicação dos serviços ecossistêmicos em planejamento 

Se as propriedades, processos e benefícios seguem uma cascata de relações, a utilização dos 

benefícios oriundos do ecossistema pelo homem requer, geralmente, o manejo dos ecossistemas dos 

quais são provenientes. Tal manejo é compreendido como as atividades humanas que fazem uso de 

recursos naturais e afetam a cobertura da terra direta ou indiretamente, impactando estruturas, 

processos e funções ecológicas, afetando os serviços ecossistêmicos e a capacidade de oferta dos 
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benefícios em si. As decisões humanas sobre as formas utilizadas nesse manejo são influenciadas 

pela percepção do valor dos benefícios e processos e um bom entendimento dessas relações é 

necessário para embasá-las. Ao reconhecer a importância dessas relações, o objetivo final da 

abordagem ecossistêmica é o planejamento e gestão dos ecossistemas por meio de procedimentos 

que permitam analisar o efeito do manejo nos aspectos biofísicos e na oferta dos serviços (BALMFORD 

et al., 2002; FOLEY et al., 2005; DE GROOT, 2006; DAILY et al., 2009; DE GROOT et al., 2010b; 

OUDENHOVEN et al., 2012), conforme apresentado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Relações entre provisão de serviços ecossistêmicos, bem estar humano, tomada de decisão e 

manejo da terra (caixas brancas). Sistemas Ecológico, social e econômico representados pelas delimitações 

abrangentes em azul; e processos de avaliação envolvidos em cada relação apontados sobre as setas (baseada 

em DAILY et al., 2009; DE GROOT et al., 2010a,b; OUDENHOVEN et al., 2012) 

 

Decisões sobre uso do recurso natural são feitas diariamente e suas implicações precisam ser 

elucidadas (WALLACE, 2008), de forma que o uso da terra e as politicas de desenvolvimento possam 

visar o equilíbrio entre sustentar os serviços ecossistêmicos vitais e manter as metas de 

desenvolvimento econômico (DAILY et al., 1997).  

Devido à limitação de conhecimento dos processos, a prioridade para estudos futuros deve ser 

dada em dois pontos chave da cadeia: a quantificação e modelagem da provisão de serviços 

ecossistêmicos e a dinâmica da relação entre o manejo da terra e a provisão dos serviços. Para 



19 
 

ambas as análises devem ser consideradas as múltiplas escalas temporais e espaciais envolvidas no 

processo e os riscos e incertezas da avaliação (COSTANZA et al., 1991; COSTANZA, 2000; TURNER & 

DAILY, 2008; DE GROOT et al. 2010b; CARPENTER et al., 2009; OUDENHOVEN et al., 2012). Tais pontos 

chave seguem discutidos a seguir. 

 

1.3.1. Quantificação e modelagem da provisão de serviços ecossistêmicos  

A quantificação e a modelagem da provisão de serviços ecossistêmicos envolvem a compreensão 

da relação dos serviços ecossistêmicos entre si, com as propriedades do ecossistema e com os 

demais processos ecológicos, identificando e valorando sua importância quantitativa e qualitativa 

nesse processo (COSTANZA et al., 1991; COSTANZA, 2000; DE GROOT et al., 2010a,b; OUDENHOVEN et al., 

2012). 

Ainda há muito debate sobre a definição do termo valoração, mas geralmente está relacionada a 

pesos relativos dados aos vários aspectos de um problema na tomada de decisão ou a contribuição 

de um item para atingir metas específicas. No caso dos serviços ecossistêmicos a definição pode ser 

dada como o peso da contribuição de cada serviço para metas e condições estabelecidas pelo 

beneficiário (COSTANZA, 2000; FARBER et al., 2002).  

Na economia tradicional, a meta utilizada é a maximização da utilidade individual de um serviço, 

baseando-se na crença de que os gostos e as preferências são fixos e inatos e, portanto, o problema 

econômico consiste apenas em otimizar a satisfação dessas preferências. A abordagem 

ecossistêmica, entretanto, discorda dessa visão e a substituí pela compreensão de que numa 

sustentabilidade de longo prazo gostos e preferências estão susceptíveis a mudanças por influência 

de fatores como educação, propaganda, cultura, entre outros e que um bom entendimento dessas 

relações torna possível o estabelecimento de novos critérios que orientem as preferências 

(COSTANZA, 2000). 

De acordo com DALY (1992) a abordagem ecossistêmica propõe, então, três metas fundamentais 

para essa orientação, e consequentemente, para valoração dos serviços: a sustentabilidade ecológica 

(avaliar e garantir que a escala de magnitude das atividades humanas na biosfera sejam 

ecologicamente sustentáveis); a distribuição justa (distribuir recursos e direitos de propriedade de 

forma justa, tanto entre a geração atual como entre essa e as futuras gerações e entre humanos e 

outras espécies); e a alocação eficiente (alocar eficientemente os recursos definidos pelas metas 1 e 

2, incluindo produtos de mercado ou não). A abordagem ainda propõe que o uso de tais critérios em 
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processos de decisão deva ser hierarquizado, estabelecendo-se primeiramente um consenso social 

sobre a escala de uso sustentável e distribuição justa, com métodos para modificar preços e 

preferências no nível individual para melhor refletir essas metas, para, posteriormente, usar as 

instituições (de mercado ou não) para implementar as decisões de alocação eficiente (COSTANZA, 

2000).  

Esses critérios buscam formar preferências conscientemente baseando-se em dialogo social e 

consenso de uma meta clara ao invés de deixar que as preferências sejam manipuladas 

inconscientemente por fatores como o governo ou a propaganda (COSTANZA, 2000). Reforçam a ideia 

não só de eficiência e efetividade, mas também de equidade, justiça, legitimidade e preocupações 

éticas (ADGER et al., 2001; PAAVOLA, 2005; TURNER & DAILY, 2008). 

Embora a maioria dos estudos mais antigos sobre serviços ecossistêmicos se foque na meta de 

alocação eficiente e maximização da utilidade individual (FARBER & COSTANZA, 1987; COSTANZA et al., 

1989; PEARCE, 1993) e pouco nas demais (COSTANZA & FOLKE, 1997), essa realidade vem mudando e é 

importante ressaltar aqui que as metas não são substitutivas, nem as avaliações que fluem delas. 

Todas devem ser satisfeitas para permitir a manutenção da qualidade de vida (COSTANZA, 2000). 

Para integrar totalmente essas metas, é necessário que o processo de formação de valor e análise 

aconteça da forma mais participativa e democrática possível. Para tanto, a etapa final da formação 

de valor deve envolver discussão pública, uma vez que a definição de democracia como “governo por 

meio da discussão” implica que valores individuais podem mudar com o processo de tomada de 

decisão (COSTANZA, 2000).  

Com todas essas questões em pauta, existe uma grande extensão de técnicas de avaliação e 

valoração dos serviços ecossistêmicos disponíveis para planejadores, tanto de medidas econômicas 

como não econômicas (WESTMAN, 1977). Tais métricas de valoração que compõe o valor dos serviços 

ecossistêmicos de uma dada área são geralmente agrupadas dentro de três grandes categorias ou 

domínios de valoração: valor econômico, valor socio-cultural e valor ecológico (DE GROOT et al., 2002; 

2010a,b; MA, 2003), relacionados às metas discutidas.  

Geralmente, a valoração econômica tradicional é subdividida em valor de uso (direto consumível, 

direto não consumível e indireto) e valor de não uso (opção, existência e herança). Tais elementos 

compõem o valor econômico total (MA, 2003; DE GROOT et al., 2010a,b). 
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Existem vários métodos para transformar a importância econômica dos valores ecossistêmicos em 

valores monetários, com variado graus de precisão e usando diferentes técnicas como os preços de 

mercado (valoração direta), a função da produção, custo de reposição, custo evitado, preços 

hedônios e custo de viagem (valoração indireta), a valoração contingente, a valoração em grupo, 

entre outros (DE GROOT et al., 2002, 2006, 2010a,b).  

Alguns pressupostos da valoração econômica, entretanto, já tiveram sua validade contestada por 

WESTMAN em 1977, uma vez que muitas funções ecossistêmicas têm pouca atenção numa análise de 

custo-benefício; que tal aplicação se limita à visão de que é possível haver um custo de reparação do 

dano, enquanto na verdade dificilmente reparamos todo o dano às estruturas ecossistêmicas e 

muitas vezes não temos tecnologia para reparar as funções; e que as funções ecossistêmicas ainda 

não podem ser avaliadas nem quantificadas totalmente, de forma que os custos monetários 

estimados representam na verdade um custo parcial da perda. Apesar dessas considerações, 

historicamente o conceito de custo/benefício prevaleceu ao longo das últimas décadas. 

Embora a valoração econômica tenha como vantagem a unificação da métrica de medida, 

facilitando as comparações, basear a medição dos serviços ecossistêmicos na unidade monetária tem 

prejudicado muitas avaliações, falhando em incorporar diversos outros tipos de valores, não 

monetários, críticos para entender a relação entre sociedade e natureza (NORGAARD, 1998; MA, 

2005; DE GROOT, et al., 2010b). É o caso, por exemplo, da capacidade de suporte, oportunidades de 

escolha disponíveis e vulnerabilidade do meio natural, que integram dimensões do bem estar 

humano como a liberdade de escolha, direitos humanos e valor intrínseco do meio natural que não 

podem (ou não devem) ser valorados monetariamente e que, portanto, necessitam outras métricas 

de valoração (DE GROOT et al., 2010a,b). 

Com todas essas considerações, ainda existe uma literatura crescente sobre custos e benefícios 

sociais em conservar a biodiversidade e os serviço ecossistêmico usando técnicas de valoração 

econômica (DAILY et al., 2000; BALMFORD et al., 2002; TURNER et al., 2003; CHAN et al., 2006; 

GOLDSTEIN et al., 2006) e o resultado comum entre elas é de que o ecossistema conservado gera mais 

benefícios que custos (TURNER & DAILY, 2008). Entretanto, a possibilidade de erro para mais ou para 

menos em relação à disponibilidade e pagar e a falta de estudos sobre a veracidade prática dos 

pressupostos utilizados para a valorização dos serviços pela sociedade leva a uma incerteza sobre a 

veracidade desses dados e diminui a força desse tipo de análise (PEARCE, 2007; TURNER & DAILY, 

2008). 
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Outra importante questão a ser levantada é a de que a valoração marginal assume a 

substitutabilidade entre os diferentes tipos de capital. Sob o prisma da sustentabilidade forte, 

entretanto, essa estratégia metodológica tem limitações ecológicas e socio-culturais, requerendo 

que não ocorram mudanças ecossistêmicas irreversíveis, e que os critérios usados tenham validade 

para os diferentes agentes sociais envolvidos (TURNER et al., 2003; DE GROOT et al., 2010b). 

Somente incentivos econômicos pouco provavelmente irão transformar traços culturais, éticos e 

comportamentais locais para melhorar a gestão ambiental e cidadania. No futuro, a percepção 

legitima e justa dessas relações vão se tornar cada vez mais importantes (ADGER et al., 2001; 

PAAVOLA, 2005) e medidas complementares precisarão ser empregadas (TURNER & DAILY, 2008).  

A par de todas essas limitações da valoração econômica, qualquer valoração de serviços 

ecossistêmicos precisa levar em conta, também, os valores ecológicos e sócio-culturais que precisam 

de diferentes abordagens e metodologias para serem considerados na tomada de decisão (DE GROOT 

et al., 2010a,b).  

A valoração socio-cultural tem como função avaliar o grau de relação dos serviços ecossistêmicos 

com sua distribuição e identificar a fonte de bem estar não material por sua influência na saúde 

mental e nos valores histórico, ético, religioso e espiritual que se refletem na importância que as 

pessoas dão para uma identidade cultural. Uma abordagem de bem-estar inclui considerações sobre 

a possibilidade de agregação dos benefícios gerados, tanto ao longo do tempo como por pequenos 

grupos de pessoas (MA, 2003; DE GROOT et al. 2010a,b). Embora os valores socio-culturais estejam 

mais diretamente relacionados aos serviços culturais, vale a pena relembrar que é o contexto 

espacial e as escolhas e valores sociais que vão definir os demais serviços ecossistêmicos dentre as 

funções existentes na natureza (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010). Para capturar tais valores e 

incorporá-los na tomada de decisão, algumas métricas já vêm sendo desenvolvidas, como é o caso do 

Índice de Desenvolvimento Humano (DE GROOT et al., 2010b).  

Entretanto, essencialmente, a valoração dos serviços ecossistêmicos deve explicitar a capacidade 

do ecossistema de prover tais serviços e sua taxa de uso e, por isso, o primeiro objetivo de qualquer 

avaliação deve ser determinar a oferta dos diversos serviços em termos das condições biofísicas. Tais 

métricas de valoração ecológica podem, então, ser usadas como base para métricas alternativas de 

valoração econômica ou ponderações sociais. Para essa etapa, é importante o delineamento claro 

entre as funções ecossistêmicas, os serviços considerados e os benefícios (DE GROOT et al., 2010b). 

Como já citado anteriormente, tais valores, diferentemente dos valores econômicos, embora 

contribuam para o bem estar humano e sejam críticos para sua sobrevivência, geralmente não são 
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diretamente levados em conta na expressão das preferências individuais por serem indiretos e 

complexos (DE GROOT et al., 2010b).  

Uma das formas de valoração ecológica é a verificação de quanto do fluxo de um serviço 

ecossistêmico será aumentado ou diminuído com a preservação ou destruição de certa parte do 

ecossistema, comparando esses valores relativos de forma qualitativa (DAILY et al., 1997). Para que 

isso seja possível, geralmente os valores ecológicos são determinados por parâmetros ecossistêmicos 

que indicam a complexidade, raridade, diversidade, integridade, resiliência e resistência dos 

ecossistemas e a integridade dos serviços de suporte, regulação e provisão (DE GROOT et al., 2002). 

Nos casos em que o conhecimento ecológico e a disponibilidade de dados não permitem valorar o 

serviço por meio de medidas diretas o uso de indicadores ecológicos é de suma importância (MA, 

2003; DE GROOT et al., 2010a,b). 

Devido a grande limitação da valoração em pesar, balancear e unir os diferentes valores 

subjetivamente (COSTANZA, 2000) o uso de indicadores permite pesar cada um na sua própria 

dimensão, ao invés de transformá-los todos na mesma unidade de medida. A confiança em uma 

combinação definida de indicadores é, portanto, a base para predizer o atual funcionamento de uma 

unidade ecossistêmica definida (DE GROOT et al., 2010b). Tais indicadores são necessários para 

descrever compreensivamente as interações entre os processos ecológicos e componentes de um 

ecossistema e seus serviços ecossistêmicos (DE GROOT et al., 2010a). A partir dos indicadores, os 

planejadores e gestores podem ter informações práticas para identificar, priorizar e executar 

intervenções (OECD, 2001; LAYKE, 2009; OUDENHOVEN et al., 2012). 

A literatura pode ser uma fonte importante para gerar alguns indicadores, contudo, não é capaz 

de abranger a complexa heterogeneidade espacial da provisão de serviços ecossistêmicos (DE GROOT 

et al., 2010a). Assim, a seleção dos indicadores pode partir da abordagem ecossistêmica, tendo como 

base a relação entre biodiversidade, propriedades do ecossistema, funções ecossistêmicas, serviço 

ecossistêmico e bem estar humano (MA, 2005; NELSON et al., 2009; DE GROOT et al., 2010a; HEINES-

YOUNG & POTSCHIN, 2010; OUDENHOVEN et al., 2012). 

Para a definição do conjunto de indicadores a ser utilizado, é importante garantir a inclusão de 

indicadores de todas as etapas dessa cadeia: tanto das propriedades e funções do ecossistema 

(incluindo serviços ecossistêmicos de suporte, regulação e provisão) como dos benefícios 

(OUDENHOVEN et al., 2012). Além disso, para uma análise efetiva, é importante que sejam utilizados 

tanto indicadores de estado como de performance. Os indicadores de estado tem como função 

indicar a existência das propriedades do ecossistema e suas funções, descrevendo quais processos ou 
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componentes ecossistêmicos estão provendo o serviço e quanto. Já os indicadores de performance 

tem como função indicar a ocorrência do serviço. Enquanto os primeiros dizem quanto de um serviço 

o ecossistema pode potencialmente gerar de forma sustentável, os segundos dizem quanto do 

serviço ecossistêmico é de fato provido ou usado (FISHER & TURNER, 2008; LAYKE, 2009; DE GROOT et 

al., 2010a; UNEP-WCMC, 2011; OUDENHOVEN et al., 2012). 

Além dessas questões chaves relacionadas à cascata de relações, para a definição de bons 

indicadores deve ser considerado (OUDENHOVEN et al., 2012): sua relação com a pergunta em questão 

(NIEMI & MCDONALD, 2004); sua clareza e compreensão por diferentes agentes sociais (NIEMEIJER & 

DE GROOT, 2008; UNEP-WCMC, 2011);  sua sensibilidade ao manejo por meio de relações causais 

entre manejo e mudança nas propriedades e funções ecossistêmicas (RILEY, 2000; DE GROOT et al., 

2010b); seus efeitos temporais e espaciais (NCR, 2000); sua capacidade de comparação fácil e 

objetiva (SCHOMAKER, 1997; LAYKE et al., 2012); a disponibilidade de informações para obtê-lo (LAYKE 

et al., 2012); e sua credibilidades (LAYKE et al., 2012). 

Como já lembrado por DE GROOT et al. em 2002, vale ressaltar que os diferentes indicadores 

muitas vezes se sobrepõem, ou seja, indicam o estado ou a performance de um mesmo serviço. 

Nesse sentido, é de extrema importância ter em mente que o objetivo final da análise por meio de 

indicadores é estabelecer um procedimento que permita entender e quantificar as interações entre 

manejo, processos ecológicos e provisão de serviço ecossistêmico (OUDENHOVEN et al., 2012) e não a 

somatória dos indicadores para uma valoração total dos serviços oferecidos por determinada área 

que levaria ao risco de dupla contagem (DE GROOT et al., 2010b). Em processos de planejamento e 

tomada de decisão, as relações simples e lineares entre serviços ecossistêmicos raramente existem e, 

portanto, tanto diversos serviços podem gerar um único benefício como o mesmo serviço pode gerar 

diversos benefícios e esses valores devem ser considerados (FISHER & TURNER, 2008). 

 

1.3.2. Dinâmica da relação entre o manejo da terra e a provisão dos serviços ecossistêmicos 

Independentemente do método de valoração o valor dos serviços ecossistêmicos é 

inquestionável, uma vez que a humanidade depende deles. No entanto, deve-se considerar que sua 

mensuração e seus usos competitivos são complexos nas diferentes paisagens que compõem um 

território (DAILY et al., 1997). A necessidade de valoração está diretamente ligada à existência de 

trade-offs entre serviços ecossistêmicos competitivos. Um trade-off ocorre quando a extração de um 

serviço ecossistêmico tem impacto negativo na provisão de outro. Se o manejo para aumentar todos 
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os serviços fosse o mesmo, não haveria a necessidade de pesar a melhor opção para o planejamento 

(COSTANZA, 2000; DE GROOT et al., 2010b).  

Portanto, uma vez identificados e quantificados os serviços ecossistêmicos é necessário comparar 

os trade-offs envolvidos na provisão de serviços por um ecossistema em estados alternativos de 

manejo. Tal comparação tem como objetivo a identificação do impacto que mudanças no manejo 

podem causar na capacidade de provisão desses serviços, do nível de stress a partir do qual a oferta 

de serviços é afetada e de possíveis limites críticos para esse uso (COSTANZA, 2000; BRAAT et al., 2008; 

DE GROOT et al., 2010a,b; OUDENHOVEN et al., 2012).  

A questão chave para a utilização da análise dos serviços está na compreensão dos trade-offs, 

sinergias e contribuições dos recursos naturais para diferentes tipos de benefícios ao bem-estar 

humano vindos de diferentes cenários, estratégias de manejo ou opções politicas (FOLEY et al., 2005; 

WALLACE, 2008; HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010). A Figura 1.3 exemplifica essas observações. 

 

Figura 1.3. Esquema conceitual de comparação dos trade-off entre serviços ecossistêmicos em diferente 

formas de uso da terra (cf. FOLEY et al. 2005 e BRAAT et al., 2008) 
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A escolha da forma de manejo utilizada interfere tanto no modo como as pessoas extraem os 

bens, como no conjunto de serviços que será provido por aquele ecossistema (DE GROOT et al., 

2010a). Dessa forma, o grupo de serviços escolhidos para análise é de suma importância (WALLACE, 

2008), devendo considerar os serviços ofertados nas diferentes intensidades de uso da terra (DE 

GROOT et al., 2010b).  

O foco da análise não é impedir o uso de recursos, mas sim identificar o limite de uso que não 

ultrapasse sua capacidade de regeneração/recuperação e a quantidade de estoques físicos do capital 

natural que precisa ser preservada. Tal visão de manejo sustentável evidencia a importância de um 

olhar não só para os serviços finais diretamente relacionados ao benefício, mas também para os 

serviços de suporte, mais relacionados às propriedades básicas do ecossistema (GOODLAND, 1995; 

DAILY et al., 1997; NEUMAYER, 1999; FISHER & TURNER, 2008). Portanto, a escolha dos serviços a serem 

analisados deve considerar, também, serviços relacionados aos diferentes pontos da cascata de 

processos. 

Uma vez que o grande crescimento populacional e aumento do consumo transformaram a escala 

de utilização do capital natural dentro de um ecossistema finito, não-crescente e materialmente 

fechado e que esse capital não é plenamente substituível por outras formas de capital, a análise da 

quantidade de recursos disponíveis e de sua capacidade de regeneração e das alterações dos 

estoques de capital natural associados ao uso é de extrema relevância para garantir a contínua 

manutenção dos serviços que possibilitam a provisão de benefícios ao longo dos anos (PEARCE & 

TURNER, 1990; COSTANZA, 2000; DALY & FARLEY, 2004) e gerar uma base sólida para o cálculo das 

contribuições dos recursos naturais ao bem estar humano para tomar decisões sobre formal 

alternativas de uso (WALLACE, 2008).  

Numa curva de oferta de serviços ecossistêmicos de acordo com um gradiente de intensidade de 

uso da terra, tanto o formato como a magnitude dos diferentes níveis de serviços ecossistêmicos 

ofertados são importantes para identificar os trade-offs e o local onde o ponto ótimo é atingido, uma 

vez que a curva de trade-offs podem ter respostas não lineares (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010; DE 

GROOT et al., 2010a).  

Para ilustrar essa discussão, a figura 1.4. apresenta a previsão teórica do trade-off entre serviços 

de provisão, regulação e culturais, proposta por BRAAT et al. (2008) e discutida por DE GROOT et al. 

(2010a). 
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Figura 1.4. Relação teórica entre o uso da terra e a provisão de diferentes serviços ecossistêmicos representada 

por meio das curvas de variação da oferta de serviços de provisão, regulação e culturais em função do tipo de 

uso da terra (cf. BRAAT et al., 2008) 

 

Segundo DE GROOT et al. (2010a), serviços de provisão não existem em um ecossistema pristino, 

pois para que virem serviço precisam de intervenção direta do homem. Dessa forma, quanto mais 

intenso o uso, maior a provisão dessa categoria de serviço, enquanto a qualidade do substrato e o 

espaço disponível não forem limitantes. Nesse ponto, a produção pode decair a zero novamente por 

competição com outros usos (DE GROOT et al., 2010a). Já os serviços de regulação, como o sequestro 

de carbono, tem seu ponto ótimo nos sistemas intactos e geralmente diminuem com a intensidade 

de uso da terra. Entretanto, o formato da curva pode variar para cada serviço ecossistêmico. O 

mesmo ocorre para serviços de informação (cultural, DE GROOT et al., 2010a). Por fim, para serviços 

culturais de recreação, é necessária alguma degradação para permitir o acesso à área. Mas a partir 

daí, quanto mais preservado maior a oferta (DE GROOT et al., 2010a). Esse serviço merece certa 

atenção pelo fato de que ao mesmo tempo em que um maior número de visitantes pode ser um bom 

indicador de melhor qualidade da área, a medida que esse número cresce o dano causado por seu 

impacto tende a aumentar e, portanto, também pode ser considerado um indicador de perturbação 

(OUDENHOVEN et al., 2012).  



28 
 

Para a aplicação dessa previsão em planejamentos na prática, entretanto, ela deve ser ratificada 

pela quantificação real da oferta de serviços ecossistêmicos providos em certa área, nas diferentes 

intensidades de manejo (DE GROOT et al., 2010a).  

 

1.4. As Florestas de Araucárias e a provisão dos serviços ecossistêmicos 

O aumento da população humana e, consequentemente, dos impactos causados pelo homem na 

natureza tem tornado os ecossistemas mais frágeis e sem capacidade de gerar e manter muitos 

serviços, resultando no crescimento da importância dada a essa questão. Entretanto, apesar desse 

aumento de preocupação (FOLEY et al., 2005), da existência de evidências científicas de que os 

serviços ecossistêmicos são essenciais para civilização e não podem ser substituídos em sua 

totalidade pela tecnologia (DAILY et al., 1997) e do reconhecimento global (MA, 2003, 2005) de que a 

conservação gera um impacto econômico para toda a sociedade, muitos gestores continuam 

optando por estratégias de conversão dos ecossistemas que não atentam apropriadamente para os 

cuidados com a conservação dos serviços no longo prazo (FOLEY et al., 2005; PEARCE, 2007; TURNER & 

DAILY, 2008).  

A maioria dos ecossistemas na terra tiveram sua cobertura convertida por diferentes formas de 

manejo ou tipo de uso da terra transformando grande proporção da superfície do planeta (FOLEY et 

al., 2005; OUDENHOVEN et al., 2012). Tais atividades envolvem tanto a conversão de paisagens 

naturais para uso humano quanto a alteração das práticas de manejo em áreas já utilizadas, por meio 

de atividades como a derrubada de florestas, a agricultura de subsistência, a produção intensa em 

terras agrícolas e a expansão dos centros urbanos (FOLEY et al., 2005). As forças motoras induzidas 

pelo homem, somadas às desencadeadas pela própria natureza tem influenciado os ecossistemas 

tanto direta como indiretamente (MA, 2005). 

Estimativas sobre a situação dos ecossistemas apontam para um declínio de habitats e 

populações selvagens a uma média de 0.5% ao ano (BALMFORD et al., 2003). Entre os serviços 

ecossistêmicos avaliados pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 60% estão sendo degradados ou 

usados insustentavelmente. Isso afeta diretamente o desenvolvimento, dificultando a diminuição da 

pobreza e a adaptação a mudanças ambientais de longo prazo (MA, 2005). 

A perda cumulativa de capital natural nas décadas passadas custou, e ainda custa, grande 

quantidade de dinheiro devido, principalmente, à necessidade de reparação e substituição dos danos 
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causados para a comunidade global (BARTELMUS, 2009; DE GROOT et al., 2010b). Contudo, a maioria 

dos benefícios não são negociados nos mercados econômicos e não carregam preço que possam 

alertar a sociedade sobre as mudanças em seu fornecimento ou deterioração dos sistemas 

ecológicos subjacentes que os geram (DAILY et al., 1997). 

O dilema geralmente se dá pelo confronto, de um lado, de práticas de uso da terra para obtenção 

de serviços ecossistêmicos e recursos naturais críticos essenciais para humanidade e, de outro, por 

algumas dessas práticas estarem degradando os ecossistemas e os próprios serviços que deles 

dependem. Tais práticas têm aumentado o suprimento de bens materiais no curto prazo pela 

aquisição de recursos naturais para necessidades imediatas humanas, mas estão fazendo isso ás 

custas de degradação das condições ambientais futuras, podendo minar muitos serviços 

ecossistêmicos no longo prazo, tanto em escala regional como global (DAILY et al., 1997; FOLEY et al., 

2005). 

As principais mudanças e ameaças envolvem o rompimento e alteração dos ciclos biogeoquímicos 

(como carbono e nitrogênio) com possíveis impactos no clima; mudança na composição da 

atmosfera e camada de ozônio; mudanças nos ciclos hidrológicos para prover água para irrigação, 

indústria e consumo doméstico; lançamento de substancias tóxicas fertilizantes e poluentes 

atmosféricos, que geram excesso de nutrientes antropogênicos afetando a qualidade da água; 

diminuição da biodiversidade por perda, modificação e fragmentação de habitats, degradação do 

solo, mudança de uso da terra e super-exploração de espécies nativas; introdução de espécies não 

nativas e invasoras pelo homem; e práticas de agricultura e manejo florestal, coleta ou pesca 

excessiva e insustentável, acima da capacidade de suporte do ecossistema (DAILY et al., 1997; FOLEY 

et al., 2005). 

Essa tendência de desequilíbrio é reforçada pela incompatibilidade entre incentivos econômicos 

individuais de curto prazo e bem estar humano de longo prazo. Isso pode ser observado tanto pelo 

fato de que as pessoas que perturbam o ecossistema não pagam pelo custo da perda dos serviços 

como pela falta de compensação para quem protege o serviço em detrimento de benefícios de curto 

prazo (DAILY et al., 1997).  

Trazendo essa realidade para o Brasil, o histórico da Floresta Ombrófila Mista, também conhecida 

como Floresta de Araucária, é um bom exemplo para essas relações, uma vez que ocupava 

originalmente grande parte do país e foi reduzida drasticamente devido, principalmente, à 

exploração da espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, pela qualidade de sua madeira de 

grande potencial econômico (REITZ & KLEIN, 1966; RIZZINI, 1978).  
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A exploração de A. angustifolia ganhou relevância a partir de 1934 e se intensificou na segunda 

metade do século XX, atingindo seu auge entre as décadas de 1950 e 1970, sendo considerado o 

produto madeireiro mais importante do país nesse período, de grande relevância para a economia 

dos estados do Sul (REITZ & KLEIN, 1966; MATTOS, 1994).  

Embora com menor intensidade, a exploração da espécie continuou nas décadas de 1980 a 1990, 

principalmente nas regiões onde ainda restavam os maiores remanescentes, aumentando a pressão 

nessas áreas (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 1993). O padrão de exploração consecutivo, 

que explorava primeiramente as árvores de alto valor comercial, em seguida as demais árvores e, por 

fim, incendiava as áreas para utilização para agricultura e pecuária (LABORIAU & MATTOS FILHO, 1948) 

contribuiu para a dizimação das florestas da espécie em extensas regiões onde ocorria. 

Tal exploração predatória considerava os recursos naturais da Floresta de Araucária como 

ilimitados, focando apenas no crescimento e desenvolvimento econômico de curto prazo e a 

necessidade de consumo e leis de mercado, que pagava bons preços pela madeira de qualidade 

(LABORIAU & MATTOS FILHO, 1948; GUERRA et al., 2002). A falta de um planejamento de longo prazo 

levou a uma queda brusca da quantidade de indivíduos de A. angustifolia, uma intensa fragmentação 

dessas florestas (REITZ et al., 1978) e uma drástica diminuição na área ocupada pelo ecossistema que 

hoje está restrito a uma área de aproximadamente 2% da área original (GUERRA et al., 2002).  

O impacto no ecossistema e em suas propriedades levou, consequentemente, a um impacto em 

todos os serviços ecossistêmicos ofertados pela Floresta de Araucária, inclusive a própria provisão de 

madeira. Se considerássemos a visão da Economia Ambiental e as premissas da sustentabilidade 

fraca, poderíamos dizer que esse longo histórico de utilização da Floresta Ombrófila Mista ao longo, 

principalmente, do último século, deveria ter gerado um aumento do capital produzido 

(principalmente produtos madeireiros) que poderia compensar a perda de capital natural, mantendo 

a soma constante. Entretanto, considerando a não substitutabilidade de capital natural pelo natural 

produzido, defendida pela Economia Ecologia e premissa da sustentabilidade forte (BERKES & FOLKE, 

1994; COSTANZA, 2000; DALY & FARLEY, 2004) verifica-se que essa condição coloca os fragmentos 

ainda remanescentes, principalmente aqueles que ainda apresentem alta diversidade de espécies e 

comunidades, em estado crítico de conservação (BIODIVERSITY SUPPORT PROGRAM, 1995). 

O esgotamento das reservas naturais, a impossibilidade de abastecer a indústria e a pressão da 

opinião pública levaram a intervenções governamentais visando o planejamento do uso da espécie A. 

angustifolia e do ecossistema Floresta de Araucária. 
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A primeira estratégia tomada foi a inclusão da espécie em programas de reflorestamento. 

Entretanto, tais programas se ocupavam, principalmente, com a plantação de espécies exóticas como 

o pinus e o eucalipto, de forma que o reflorestamento efetivo com A. angustifolia ficou restrito a 

algumas ações do governo e algumas empresas privadas. Além disso, os reflorestamentos eram 

planejados e conduzidos seguindo o modelo de plantio utilizado para o corte de madeira das 

espécies exóticas, resultando na ineficiência da recuperadas do ecossistema como um todo (SHIMIZU 

& OLIVEIRA, 1931; GUERRA et al., 2002). 

O ritmo de exploração da espécie foi de fato diminuído devido, principalmente, a substituição da 

madeira de A. angustifolia pela de Pinus e à inclusão de A. angustifolia na lista oficial de espécies 

ameaçadas de extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Port. 37-N 1992, IBAMA, 2008), e a consequente proibição do corte da árvore (Resolução CONAMA 

n° 278/01 e Decreto-Lei 750 de 1993). Em 1996, uma nova Portaria Interinstitucional do IBAMA (n° 

001/96) passou a condicionar a exploração da espécie a Planos de Manejo Florestal Sustentável ou 

Requerimento de Corte Seletivo (GUERRA et al., 2002). Apesar da proibição do corte da espécie, 

apenas uma pequena fração dos remanescentes de A. angustifolia está hoje protegida em reservas e 

parques nacionais (WAECHTER et al., 1984), fazendo com que muitos indivíduos não se encontrem 

mais em seu ecossistema natural. 

Com essas proibições, o pinhão produzido pela Araucária passou a ser o principal serviço de 

provisão desse ecossistema. A utilização desse serviço já ocorria na época da exploração madeireira, 

mas a partir do momento em que passou a ser a única fonte de benefício direto, sua importância 

aumentou. Devido à pequena quantidade de remanescente e a grande fragmentação das áreas, 

torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias de incentivo ao plantio da espécie para 

recuperação das florestas; de critérios para definição de um extrativismo de pinhão de fato 

sustentável; e de políticas públicas voltadas a esses objetivos, para que a exploração do pinhão não 

leve ao mesmo fim que a exploração madeireira (GUERRA et al., 2002). Com essa demanda, o 

Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo uma Instrução Normativa para delimitar as boas 

práticas para o extrativismo de diversos produtos florestais não madeireiros, entre eles, o pinhão. 

Para tal, entretanto, ainda faltam informações científicas sobre o trade-off entre a coleta e os demais 

serviços. 

Diferentemente do manejo visando o corte e utilização da madeira, o manejo visando a extração 

do pinhão se mostra como uma alternativa mais viável por não afetar diretamente a sobrevivência 

dos indivíduos (GUERRA et al., 2002). Entretanto, para que tal alternativa seja de fato viável o recurso 
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deve ser utilizado de forma a não ultrapassar a sua capacidade de regeneração, nem afetar os 

demais serviços ofertados pelo ecossistema em que a Araucária está inserida. 

Para compreender a relação da espécie com seu ecossistema e a importância e consequências 

para a conservação tanto da A. angustifolia como da Floresta de Araucária, é importante 

compreender algumas características sobre ambos. 

As Floresta de Araucária originalmente ocorriam entre as latitude de 18° e 35°S do Brasil e áreas 

adjacentes do norte do Paraguai e nordeste da Argentina (KLEIN, 1960), caracterizadas como 

subtropicais e temperadas. No Brasil, ocupavam aproximadamente 20 milhões de hectares (REITZ & 

KLEIN, 1966), sendo 40% no estado do Paraná, 31% em Santa Catarina, 25% no Rio Grande do Sul, 3% 

em algumas manchas espalhadas no sul do estado de São Paulo e 1% no sul de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, em regiões de altitude elevada (MATTOS, 1994). Atualmente, ela ainda pode ser encontrada 

nos seis estados, mas em muito menor quantidade. 

Enquanto os remanescentes de Florestas de Araucária do Sul do país ocorrem em altitudes entre 

500m e 1.200m, nas manchas dispersas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, se localizam em 

áreas mais elevadas, principalmente na Serra da Mantiqueira, podendo chegar aos 1.800m. Nos 

demais países, ela pode atingir altitudes de 500m a 2.300m (GUERRA et al., 2002; FARJON, 2006). 

Embora parte desses remanescentes esteja protegida em áreas de Unidades de Conservação, muitos 

fragmentos se encontram em propriedades particulares onde são permitido diferentes usos. Tais 

usos podem afetar a oferta de serviços ecossistêmicos mesmo sem mudar a cobertura florestal, 

afetando a produtividade, biomassa, composição de espécies e controle de peste e patógeno, entre 

outros serviços (FOLEY et al., 2005). 

Dessa forma, a escolha de indicadores para análise dos serviços prestados pela Floresta de 

Araucária deve estar relacionada não só aos benefícios e serviços finais de provisão e regulação, 

como serviços de suporte, mais relacionada às propriedades básicas que garantam a manutenção do 

ecossistema como um todo e da espécie A. angustifolia, permitindo embasar essa discussão com um 

olhar para toda a cadeia ou cascata de relações entre serviços ecossistêmicos. No caso do 

ecossistema da Floresta de Araucária, tanto o clima regulado pelo sequestro de carbono na biomassa 

como o pinhão utilizado como alimento são importantes benefícios finais associados à espécie 

Araucaria angustifolia e os serviços de provisão, suporte e regulação importantes para sua 

manutenção. 
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Os serviços de provisão geralmente refletem os produtos extraídos das florestas e que tem sua 

utilização no curto prazo, como é o caso da madeira ou de alimentos (DAILY et al., 1997; FOLEY et al., 

2005; DE GROOT et al., 2010a). Nas Florestas de Araucária, como descrito anteriormente, atualmente 

a produção de pinhão substituiu a importância da produção de madeira como serviço de provisão. 

Nas florestas nativas, a produção de pinhão pode chegar a 75kg.planta-1.ano-1 (GUERRA et al., 

2002). Por ser uma espécie caracteristicamente dióica, embora já exista registro de indivíduos 

monóicos em algumas regiões, a formação das sementes de A. angustifolia depende da ocorrência 

de indivíduos macho e fêmeas. Nas populações já estabelecidas, a razão sexual para a espécie 

geralmente se aproxima de 1:1 (PALUDO et al., 2009). Entretanto, devido a características específicas 

das regiões onde a espécie se encontra e da exploração ocorrida no local, essa relação pode se 

alterar. O amadurecimento do pólen e a polinização, no Brasil, ocorrem de agosto a outubro. Dois 

anos após a polinização os cones começam a amadurecer, completando o ciclo do carpelo primitivo 

até a formação completa da semente em quatro anos. Árvores jovens começam a dispersar suas 

sementes entre 12 e 15 anos e essa dispersão na maioria dos lugares ocorre entre maio e agosto 

(FARJON, 2006).  

A colheita do pinhão é realizada entre os meses de abril e julho, época de maturidade da semente 

e só pode ser feita a partir do dia 15 de abril, de acordo com a Portaria Normativa DC n° 20, do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

Em relação aos serviços de regulação, a regulação climática por meio do sequestro de carbono é 

um importante serviço ecossistêmico que depende de característica da cobertura da terra. O estoque 

de carbono sequestrado pelas árvores, por sua vez, é um indicador de tal serviço (DAILY et al., 1997; 

DÍAZ et al., 2009; DE GROOT et al., 2010a; OUDENHOVEN et al., 2012). Os ecossistemas naturais tem 

grande importância nessa estabilização e na prevenção do superaquecimento global por remover a 

maioria dos gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, da atmosfera (ALEXANDER et 

al., 1997).  

Se a amenização das mudanças climáticas está relacionada com a remoção do dióxido de carbono 

da atmosfera (ALEXANDER et al., 1997), espécies emergentes como A. angustifolia nas Florestas de 

Araucária detém uma quantidade significativa do estoque de carbono (PAULA et al., 2011), uma vez 

que  apresentam um maior diâmetro e altura do que angiospermas comuns e formam um maior 

dossel mono-específico sobre o dossel de angiospermas menores (SOUZA, 2007). O crescimento dos 

indivíduos da espécie pode chegar a 25 a 50m, com um longo e único tronco de 1 a 2m de diâmetro 

(KLEIN, 1960).  
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Os serviços de suporte, por sua vez, geralmente são exemplificados como proteção genética, 

manutenção da biodiversidade natural e espécies endêmicas, integridade do habitat entre outros (DE 

GROOT et al., 2010a).  Devido ao histórico de degradação das Florestas de Araucária e sua relação 

com a espécie A. angustifolia, os serviços de suporte estão relacionados tanto a manutenção da 

capacidade de regeneração de espécie como do ecossistema como um todo. 

Em relação à capacidade de regeneração da espécie, alguns autores consideram que A. 

angustifólia apresenta característica de espécies pioneiras por sua velocidade de crescimento estar 

diretamente relacionada à quantidade de exposição à luz (KLEIN, 1960). Contudo, como as plântulas 

podem sobreviver em ambientes extremamente sombreados, embora alguns processos fisiológicos 

possam ser comprometidos (DUARTE & DILLENBURG, 2000) outros autores discordam dessa 

classificação (SOARES, 1979). O fato de os regenerantes serem tolerantes ao sombreamento quando 

nos primeiros estágios de desenvolvimento (DUARTE & DILLENBURG, 2000), mas necessitarem de luz 

nos estágios subsequentes (REITZ & KLEIN, 1966) faz com que embora as plântulas consigam 

sobreviver, a espécie não se desenvolve em áreas sombreadas, abaixo das copas de outros indivíduos 

da mesma espécie (DUARTE & DILLENBURG, 2000; DUARTE et al., 2002). Esse comportamento resulta 

numa distribuição ao longo de faixas de altura em formato de J-invertido, sendo mais frequentes 

indivíduos em alturas mais baixas, com grande quantidade de regenerantes, e mais raros à medida 

que a altura aumenta (PALUDO et al., 2009).  

Assim, a dinâmica de regeneração de A. angustifolia apresenta uma gradativa substituição da 

espécie no interior da mata. À medida que a floresta de Araucária avança sobre as áreas campestres 

por sua característica pioneira, ela vai sendo substituída pela floresta latifoliada no seu interior, num 

processo sucessional. A regeneração efetiva da espécie, portanto, geralmente ocorre em bordas de 

mata, principalmente em áreas de transição com áreas campestres, onde a espécie consegue se 

desenvolver e expandir sua ocupação com facilidade devido à baixa competitividade e alta exposição 

à luminosidade (KLEIN, 1960; REITZ & KLEIN, 1966). Tal processo sucessional e competição com 

angiospermas superiores pode ser um dos fatores que vem contribuindo para o declínio da 

população da espécie (BACKES, 2001; SOUZA, 2007). 

A análise desse processo pode ser mais bem compreendida por meio do modelo de Lozengue 

(OGDEN & STEWART, 1995). Segundo tal modelo, populações de coníferas de grande tamanho e 

dependentes de luz se estabelecem após distúrbios severos. Elas são seguidas por populações de 

espécies de angiospermas menores que dominam o sub-bosque da floresta e suprime o 

recrutamento de plântulas de coníferas, que se tornam restritos a múltiplas clareiras. Por causa da 

grande longevidade e tamanho das coníferas adultas, sua população se mantém como componentes 
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dominantes da biomassa e arquitetura da floresta por longos períodos de tempo, apesar de 

funcionando demograficamente como populações remanescentes com uma significante lacuna de 

regeneração constante.  Tal modelo pode ser aplicado à A. angustifolia, caracterizando-a dessa 

forma como uma espécie pioneira de vida longa, com sua população dominada por adultos e 

dependente de eventos catastróficos para substituição desses indivíduos por indivíduos jovens 

(SOUZA, 2007).  

É importante ressaltar, entretanto, que não é característica de uma população não alterada de A. 

angustifolia a ausência de indivíduos pequenos, mas sim, é esperada certa frequência de jovens 

regenerantes e a sua ausência é um indicativo de falhas repetitivas de regeneração (KELLY et al., 

2001). A espécie possui sementes recalcitrantes com germinação ocorrendo logo que a semente 

atinge o solo e viabilidade de até seis meses, formando bancos de plântulas que fazem parte de sua 

estratégia regenerativa. A ausência desse processo limita sua capacidade de resiliência (NTIMA, 1968; 

DUARTE et al., 2002). 

A falha na quantidade de regenerantes pode estar associada à variação anual da oferta de 

sementes (MANTOVANI et al., 2004), mas, também, a coleta executada pelo ser humano (SOLÓRZANO-

FILHO, 2001; SOUZA, 2007) ou ao consumo e dispersão por mamíferos e pássaros (SANQUETTA, 1999; 

SOLÓRZANO-FILHO, 2001; DUARTE et al., 2002), que acabam por arrancar algumas plântulas 

(SANQUETTA et al., 2005). Há controvérsia, entretanto, sobre o real papel limitante desses últimos 

fatores, uma vez que a abundância de sementes no solo na época de oferta é extremamente alta 

(DUARTE et al., 2002). 

Devido às características de regeneração da Araucária descritas acima, considerando o modelo de 

Lozengue (OGDEN & STEWART, 1995), o padrão de distribuição de faixas de altura em J-invertido 

(PALUDO et al., 2009) e a necessidade de luz para o desenvolvimento (REITZ & KLEIN, 1966; DUARTE & 

DILLENBURG, 2000; DUARTE et al., 2002), os indicadores para analisar o potencial de reprodução, 

recuperação e reposição da espécie são mais visíveis nos primeiros estágios de desenvolvimento, 

como a quantidade de pinhões germinados deixados na mata após a coleta e a quantidade de 

regenerantes. 

Sob a perspectiva da manutenção do ecossistema Floresta de Araucária como um todo, sua 

estrutura e a composição de espécies no longo prazo, e não apenas da espécie A. angustifolia, a 

produtividade líquida é uma importante função ecossistêmica a ser considerada pois além de indicar 

a garantia da existência da floresta no longo prazo também pode indicar outros serviços como a 

regulação do clima, amenização de enchentes, formação do solo, e proteção contra erosão (GASTON, 
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2000; RICHMOND et al., 2007; HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010). Uma vez que a produtividade líquida 

é uma medida de fluxo, a biomassa das árvores jovens pode ser um indicador dessa produtividade 

mais facilmente mensurável.  

Além da estrutura florestal, entretanto, a manutenção dos serviços do ecossistema como um todo 

depende da manutenção da biodiversidade (DAILY et al., 1997) que garante os complexos sistemas 

ecossistêmicos que geram os benefícios (DAILY & EHRLICH, 1995).  

As diferentes espécies que os compõe os ecossistemas tem diferentes papeis na manutenção de 

processos essenciais ao suporte a vida como a manutenção da integridade, saúde e resiliência (MA, 

2003). São, portando, importantes indicadores da manutenção do equilíbrio ecológico e dos 

processos evolutivos existentes e úteis para determinar requisitos mínimos para provisão de outros 

serviços ecossistêmicos (DE GROOT et al., 2010a,b). 

Um dos fatores diretamente relacionado a essa biodiversidade é a dispersão das sementes para 

novos ambientes, longe da sombra dos progenitores. Essa dispersão pode acontecer por meio de 

diferentes agentes dispersores, como o vento, a água, e os animais, e o rompimento desse serviço 

ecossistêmico pode deixar grandes áreas de floresta sem indivíduos jovens e regenerantes, incapazes 

de recuperar rapidamente impactos humanos (DAILY et al., 1997). Embora A. angustifólia seja uma 

espécie considerada anemocórica (BANDEL & GURGEL, 1983; FARJON, 2006), não dependendo de 

animais para sua polinização, a dispersão de suas sementes é realizada a longas distâncias por 

animais forrageiros como pássaros, roedores, porcos domésticos e queixadas, sendo esse o principal 

papel da fauna associada a espécie (NTIMA, 1968). 

Todos os serviços providos pela Floresta de Araucária (de suporte, provisão e regulação), se 

considerados conjuntamente com o histórico de exploração desse ecossistema e a atual situação de 

seus remanescentes, mostram a importância de sua manutenção tanto como base para que os 

serviços continuem sendo ofertados como por suas características ímpares de composição de 

espécies, estrutura e fisionomia.  

Para que isso seja possível, de acordo com a abordagem ecossistêmica, é necessário compreender 

a relação entre os ecossistemas e o bem estar humano, por meio de bases científicas que esclareçam 

a cascata de relações entre as propriedades, processos e serviços ecossistêmicos, bem como os 

benefícios à sociedade.  
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A valoração ecológica dos serviços ecossistêmicos por meio de indicadores é a base para o 

estabelecimento e compreensão dessas relações, permitindo a análise dos diferentes serviços 

ofertados por esse ecossistema em função de diferentes formas ou intensidades de exploração pelo 

homem. Essa avaliação permite elucidar, então, o impacto da atividade humana em cada serviço e 

compreender os trade-offs, limiares e sinergias entre a oferta de diferentes serviços ecossistêmicos 

em diferentes intensidades de exploração. Essa compreensão permite o planejamento do uso dos 

serviços ecossistêmicos de forma sustentável, garantindo a manutenção do ecossistema e dos 

serviços que ele provê.  
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Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

O presente estudo pretende determinar e comparar a oferta de serviços ecossistêmicos de 

suporte, provisão e regulação em áreas de Florestas de Araucária natural com diferentes 

intensidades de coleta de pinhão. 

2.2. Hipóteses 

O estudo tem como hipótese preliminar a existência de um trade-off entre os serviços de provisão 

e os serviços de regulação e suporte em áreas de Florestas de Araucária natural com diferentes 

intensidades de coleta de pinhão.  

Espera-se que esse trade-off seja representado pelo aumento do serviço de provisão e queda dos 

demais serviços na medida em que a intensidade de coleta aumenta; e que tal queda seja mais 

intensa para os indicadores diretamente afetados pelo pisoteio e coleta (quantidade de pinhão 

brotado e regenerantes) e menos intensa para os indicadores afetados indiretamente pela 

perturbação da mata ao longo do tempo (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Curvas esperadas de trade-off entre os indicadores de serviços ecossistêmicos se suporte, regulação 

e provisão em função do aumento da intensidade de coleta. Traços diferentes representam serviços diferentes 

relacionados a cada um dos indicadores. 
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Materiais e Métodos 

 

3.1. Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido em fragmentos da Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) nos 

municípios de Camanducaia e Sapucaí Mirim, no sul do estado de Minas Gerais (Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Localização da área de estudo 

A importância ecológica da área de estudo é legalmente reconhecida uma vez que se encontra 

integralmente dentro da APA Fernão Dias, do Corredor Ecológico da Mantiqueira e do Mosaico 

Mantiqueira e está localizada na bacia hidrográfica do Rio Jaguari que faz parte do Sistema 

Cantareira.  
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3.2. Metodologia 

Para atingir o objetivo proposto, o estudo foi dividido em seis fases: mapeamento dos 

remanescentes florestais; seleção das áreas amostrais; definição de indicadores de serviços 

ecossistêmicos; avaliação da coleta de pinhão; obtenção dos dados relativos aos indicadores; e 

cálculo e análise estatística dos dados obtidos (Figura 3.2.). Os procedimentos e metodologias para 

execução de cada uma dessas fases seguem detalhados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Esquema procedimental 

FASE I 

Mapeamento dos 
remanescentes florestais 

Identificação e mapeamento dos 
fragmentos de Floresta de Araucária na 

região de estudo 

Seleção das áreas amostrais 

Seleção das áreas de coleta de pinhão 
para avaliação dos serviços 

ecossistêmicos 

Avaliação da coleta de pinhão 

Determinação da intensidade de coleta 
do pinhão definida junto aos extrativistas 

em cada área selecionada 

Identificação e seleção dos indicadores de 
oferta de serviços ecossistêmicos para serem 

aplicados nas áreas selecionadas 

Obtenção dos dados relativos aos 

indicadores 

Obtenção de dados em campo para 
cálculo dos indicadores de serviços em 

cada fragmento selecionado  

Definição dos indicadores de 
serviços ecossistêmicos 

Cálculo e análise estatística 
dos dados obtidos 

Cálculo dos indicadores a partir dos dados de 

campo e comparação entre as áreas com 

diferentes intensidades de coleta 

FASE II 

FASE III 

FASE IV 

FASE VI 

FASE V 
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3.2.1. FASE I - Mapeamento dos remanescentes florestais 

Para a identificação dos remanescentes florestais no Sul do estado de Minas Gerais, foi feita uma 

varredura em imagens de satélite QuickBird, de 2011, escala de visualização aproximada 1:15.000, 

disponíveis no Google Earth 7.1.2.2041 (GOOGLE, INC. MOUNTAIN VIEW, CA, USA), com resolução de 1m, 

objetivando definir os territórios que  concentravam  os fragmentos da Floresta de Araucária. 

A partir dessa varredura, uma área de aproximadamente 15.000 hectares, inserida dentro dos 

municípios de Camanducaia e Sapucaí-Mirim, foi selecionada e transferida para o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) ArcGIS versão 9.3 (ESRI, REDLANDS, CA, USA), por meio da captura de 

quadrantes em arquivos de imagem JPG. A área selecionada foi ajustada pelo sistema UTM (Projeção 

Universal Transversa de Mercator), zona 23S, Datum WGS84 e mapeada com ampliação da escala de 

visualização para melhor identificação da copa de indivíduos de A. angustifolia. 

O mapeamento destacou como classes de legenda: Floresta com Araucária (fragmentos que 

apresentava um grande número de espécimes de Araucária associados a outras espécies arbóreas), 

Floresta sem Araucária, Reflorestamento de Pinus e Eucalipto e Reflorestamento de Araucária 

(maciços predominantemente monoespecíficos de A. angustifolia, Figura 3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Aspecto visual em campo e nas imagens de satélite das classes de vegetação florestal mapeadas na 

área de estudo: Floresta com Araucária, Floresta sem Araucária, Reflorestamento de Araucária, 

Reflorestamento de Pinus e Eucalipto 
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3.2.2. FASE II - Seleção das áreas amostrais 

Os locais onde havia coleta de pinhão foram identificados dentro da região de 15.000ha da área 

de estudo por meio de uma reunião com representantes da comunidade, realizada em abril de 2013, 

no bairro Jaguari de Cima, com o apoio da Emater de Minas Gerais e da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica (RBMA). Além dos representantes da Emater e da RBMA, a reunião contou com 

representantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) de Minas Gerais, da APA Fernão Dias, da 

Prefeitura de Camanducaia e dos moradores do bairro, totalizando 20 participantes. Durante a 

reunião, foi discutida a atividade de coleta do pinhão na região, sua importância como fonte de 

renda local, o interesse dos atores na continuidade da atividade e as principais áreas de coleta e 

coletores que já vem realizando-a (Figura 3.4.). As informações da reunião foram, então, 

complementadas por meio de entrevistas individuais com os atores que já vinham realizando a 

coleta.  

 

   

 

 

 

Figura 3.4. Reunião com representantes envolvidos com a atividade de coleta do pinhão na área de estudo  

 

Unindo as informações do mapeamento, da reunião e das entrevistas individuais, foram 

selecionadas oito áreas de coleta em fragmentos com Araucária nas quais havia o controle da 

quantidade de pinhão coletado. Foram selecionadas, ainda, duas áreas sem coleta como amostras de 

referência. 

Em cada uma das dez áreas selecionadas foram delimitadas três parcelas amostrais, de 20m por 

10m (200m²) cada uma, totalizando 30 parcelas amostrais. Nas oito áreas com coleta de pinhão tais 

parcelas foram alocadas nos sítios onde a coleta estava concentrada. Nas áreas sem coleta as três 

parcelas foram localizadas no interior da área, onde existisse uma concentração semelhante de 

Araucárias fêmeas. 
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3.2.3. FASE III - Definição dos indicadores de serviços ecossistêmicos 

Para selecionar os serviços ecossistêmicos de interesse considerou-se a atual condição das 

Florestas de Araucária e da espécie A. angustifolia como ameaçadas de extinção e a importância da 

conservação das áreas remanescentes para a manutenção do estoque de carbono e da atividade de 

coleta do pinhão como fonte de alimento e renda para a população local. 

Para garantir a manutenção de ambos os benefícios foram considerados dois serviços 

ecossistêmicos de suporte (manutenção da ocorrência da espécie A. angustifolia, manutenção do 

ecossistema Floresta de Araucária), um serviço de provisão (produção do alimento) e um de 

regulação (sequestro de carbono). A partir deles, foram selecionados indicadores da garantia de 

oferta desses serviços, considerando a cadeia de relações que leva a sua existência (Figura 3.5). 

Os indicadores estão associados às propriedades do ecossistema uma vez que tais propriedades 

são mensuráveis e estão diretamente associados à manutenção de uma base que garanta os serviços 

e ao benefício da coleta de pinhão em si.  

Após a definição dos indicadores foi definida uma frase matemática para seu cálculo a partir de 

medidas que pudessem ser mensuradas em campo (Tabela 3.1).  
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Figura 3.5. Rede de relações entre as propriedades do ecossistema, serviços ecossistêmicos e benefícios para o homem (adaptado de OUDENHOVEN et al., 2012) 

 

 

 

 

Classe do 
serviço 

Serviço 
Ecossistêmico 

Fundamentação Indicador Fórmula Matemática 

Suporte 

Manutenção 
da ocorrência 
da espécie A. 

angustifolia 

A manutenção da espécie a longo prazo depende da existência de indivíduos nas faixas etárias mais 
jovens (sementes brotadas e regenerantes já estabelecidos). A quantidade desses indivíduos por 
metro quadrado na parcela foi estimada pela contagem em dez sub-amostras aleatórias de 1m² cada 
(PBRm² e REGm²). A média das dez amostras foi extrapolada para a parcela de 200m². 

Quantidade de pinhões brotados 
(PBRT) 

PBRT =200 x X  (PBRm²) 

Quantidade de regenerantes 
(REGT) 

REGT =200x X  (REGm²) 

Manutenção 
do 

ecossistema 
Floresta de 
Araucária 

A manutenção do ecossistema Floresta de Araucária depende da contínua regeneração arbórea, 
mensurada pela biomassa das árvores jovens (com dap entre 5 e 10 cm) e da existência de espécies 
animais relacionadas nas cadeias tróficas locais, mensurada pela quantidade de pinhões consumidos 
pela fauna. 

Para o calculo da biomassa foi utilizada a equação alométrica desenvolvida por RATUCHNE (2010) 

para uma Floresta Ombrófila Mista Montana com características da mata e composição de espécies 
semelhantes às da região de estudo. Já a quantidade de pinhões consumidos pela fauna foi calculada 
da mesma forma que a quantidade de pinhões brotados e regenerantes (PFAUm²). 

Biomassa das árvores jovens – 
com DAP entre 5 e 10cm (BIOMJ) 

BIOMJ = 
∑(1,343 + 0,088 x dap

2
 

+ 0,005 x (dap
2
 x ht) 

Quantidade de pinhão 
consumido pela fauna (PFAUT) 

PFAUT =200 x 

X  (PFAUm²) 

Regulação 
Estoque de 

carbono 

O serviço de estoque de carbono pode ser avaliado pela quantidade de carbono estocado na 

biomassa das árvores com DAP maior que 5cm. O calculo da biomassa segue a fórmula de RATUCHNE 

(2010) e o da quantidade de carbono estocada na biomassa a transformação utilizada pela Embrapa 

(AREVALO et al., 2002),  de acordo com estudo de ALEGRE et al., (2000) para floresta amazônica. 

Carbono estocado nas árvores 
com DAP maior que 5cm (CO2) 

CO2 = 
0.45 x ∑(1,343 + 0,088 
x dap

2
 + 0,005 x (dap

2
 

x ht) 

Provisão 
Produção de 

alimento 

O serviço de produção de alimento pode ser avaliado por meio da quantidade de pinhão coletado, 
que foi calculada pela soma da quantidade de pinhões coletados em cada araucária fêmea (PCOLAF) 
da parcela. 

Quantidade de pinhão coletado 
(PCOLT) 

PCOLT = 
∑(PCOLAF) 

Tabela 3.1. Definição dos indicadores a partir da rede de relações. dap = diâmetro a altura do peito (1,3 m) da árvore; ht = altura total 
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3.2.4. FASE IV - Avaliação da coleta de pinhão 

As informações sobre a coleta do pinhão adquiridas para a seleção das áreas amostrais foram 

complementadas com mais uma reunião com coletores, no bairro Bom Jardim, no município de 

Camanducaia, e novas entrevista individuais com os moradores dos bairros Jaguari de Cima e São 

Geraldo, em Camanducaia, e Juncal, em Sapucaí-Mirim. As entrevistas e reuniões foram 

desenvolvidas por meio de conversas com os moradores, nas quais eram introduzidos os assuntos 

referentes à coleta na região (Figura 3.6).  

 

 

   

 

Figura 3.6. Reunião no bairro Bom Jardim e entrevistas individuais 

Dentre os tópicos tratados era abordada a quantidade média de pinhões coletados por indivíduo 

de Araucária na área de coleta de pinhão, o número de pessoas envolvidas na coleta e um panorama 

temporal da atividade (histórico dos últimos cinco anos e pretensões para os próximos cinco anos). 

Ao final das entrevistas os dados eram compilados em formato de tabela de informações, para 

poderem ser utilizados nas análises (Tabela 3.2.). Durante as reuniões e entrevistas foram ouvidos 

mais 14 atores envolvidos com a cadeia do pinhão. 

Tabela 3.2. Tabela preenchida com base nas entrevistas 

Onde ocorre a coleta Intensidade de coleta no local Análise temporal da atividade 

Área 
Refe-
rência 

Locali-
zação 

Qual a 
quantidade de 

pinhão coletado 
por árvore (kg)? 

Qual o número 
de pessoas 

envolvidas com 
a coleta? 

Qual o valor 
recebido com 

a venda do 
pinhão? 

A quantidade 
coletada nos 

últimos 5 anos 
foi maior ou 

menor? 

Qual a 
quantidade 

pretendida para 
os próximos 5 

anos? 

A        

B        
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3.2.5. FASE V - Obtenção dos dados relativos aos indicadores 

Os parâmetros definidos para compor os indicadores da oferta dos serviços ecossistêmicos foram 

mensurados em campo para cada uma das 30 parcelas amostrais, nos meses de junho e julho de 

2013, após o período de coleta de pinhões pela comunidade.  

Para o cálculo de biomassa foram medidas a altura e a circunferência a altura do peito (CAP) de 

todas as árvores com mais de 15cm de CAP (equivalente à 5cm de DAP, aproximadamente). Dentre 

as árvores medidas, todos os indivíduos de A. angustifolia foram identificados, para cálculo do 

carbono estocado por essa espécie. 

Os parâmetros de quantidade de pinhões e regenerantes na parcela foram estimados através de 

10 lançamentos aleatórios de quadrante de 1m², dentro da parcela. Em cada quadrante foi feita a 

contagem do número de regenerantes e a coleta dos pinhões para contagem e pesagem em 

laboratório. 

A quantidade de regenerantes de Araucária considerou apenas indivíduos entre 10cm e 50cm de 

altura. A contagem dos pinhões considerou separadamente os restos de pinhões consumidos pela 

fauna, os pinhões brotados e aqueles que se encontravam inteiros e não brotados (Figura 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Obtenção dos dados em campo: delimitação da parcela (a); identificação das árvores (b) medição de 

CAP (c); quadrante para contagem dos regenerantes (d) recolhimento dos pinhões deixados na mata após a 

coleta (e); pinhões brotados (f) e pinhões consumidos pela fauna (g) 
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3.2.6. FASE VI - Cálculo e análise estatística dos dados obtidos 

A intensidade da coleta em cada área foi definida como a porcentagem dos pinhões coletados 

pelos extrativistas em relação ao total produzido na parcela (coletado pelos extrativistas + deixados 

na parcela). Os valores foram agrupados em quatro classes de intensidade: Baixa: de 60% a 85%; 

Média: 85% a 95%; Alta: 95% a 97% e Altíssima: acima de 97%. 

Vale a pena ressaltar que não foram identificadas áreas de coleta nas quais eram apanhados 

menos do que 60% dos pinhões produzidos, uma vez que a atividade de coleta exige um esforço 

mínimo de deslocamento até a área que não é compensado por quantidades inferiores.  

Os indicadores para cada parcela foram calculados com os dados obtidos em campo de acordo 

com as fórmulas matemáticas pré-definidas.  

Para análise de variância dos indicadores em função das classes de intensidades de coleta, os 

dados foram submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis e pos-hoc de Mann-Whitney, 

uma vez que apresentaram desvios padrões com variação errática não sujeitos a normalização e 

número de tratamentos maior que dois. Os testes estatísticos foram realizados com o programa R 

CORE TEAM (2014) e o programa Past versão 2.17 (HAMMER et al., 2001). Foi considerado como 

hipótese nula (H0) não haver diferença entre as intensidades. Quando o valor obtido de p ≤ 0,05, a 

hipótese nula foi rejeitada. 
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Resultados 

 

4.1. Mapeamento dos remanescentes florestais  

Os fragmentos de Floresta com Araucária na área de estudo no município de Camanducaia se 

encontram circundados principalmente por áreas de reflorestamento de pinus e eucalipto, enquanto 

no município de Sapucaí-Mirim estão circundados principalmente por áreas de Florestas sem 

Araucária ou áreas sem vegetação florestal (Figura 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Mapeamento da cobertura florestal da área de estudo nas classes: Floresta com Araucária, Floresta 

sem Araucária, Reflorestamento de Araucária e Reflorestamento de Pinus e Eucalipto. 
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Os remanescentes florestais de Floresta com Araucária ocupam 19,1% da área (pouco mais de 

3.000 hectares) e estão divididos em 129 fragmentos. Além desses, outros 120 fragmentos são 

cobertos por reflorestamentos de Araucária, mas com tamanho muito mais reduzido, ocupando, no 

total, apenas 832,87 hectares. Mais da metade da área (54,4 %) não tem nem vegetação nativa nem 

Araucárias, sendo coberta por reflorestamentos de Pinus e Eucalipto ou por usos antrópicos (Tabela 

4.1.). 

Tabela 4.1. Composição florestal da área de estudo em função do número de fragmentos e área ocupada (em 

hectares e porcentagem da área total) por cada classe de cobertura mapeada. 

Classificação 
Número de 
fragmentos 

Área  
(hectare) 

Área  
(%) 

Floresta com Araucária 129 3171,86 19,1 

Floresta sem Araucária 125 3534,59 21,3 

Reflorestamento Araucária 120 832,87 5,0 

Reflorestamento de Pinus e Eucalipto 216 4544,42 27,4 

Sem vegetação florestal 398 4465,66 26,9 

TOTAL 988 16549,39 100 

Em relação às áreas de Floresta com Araucária, mais da metade dos fragmentos possuem menos 

de 10 hectares e, entre esses, 47% possui menos de 2,5 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Distribuição dos fragmentos de Floresta com Araucária por faixas de tamanho do fragmento (gráfico 

de barras) e porcentagem que essa faixa representa em relação ao total de fragmentos dessa classe de 

cobertura (gráficos de pizza), com destaque para a distribuição dos fragmentos menores que dez hectares. 
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4.2. Avaliação da coleta de pinhão 

A coleta do pinhão na região é realizada tanto em propriedades particulares como em áreas de 

Floresta de Araucária pertencentes à Companhia Melhoramentos. Nas áreas particulares, a coleta 

geralmente é feita por uma ou duas pessoas, normalmente o dono da área ou parentes próximos. 

Por estar dentro da propriedade do coletor, a distância da área de coleta para a casa do coletor é 

pequena, variando de 26m a 380m. 

Já nas áreas da Companhia Melhoramentos, um grupo de coletores, autorizados e registrados 

pela empresa, têm permissão de coletar em seu interior e, portanto, a coleta é feita por mais 

pessoas. Embora os coletores dessas áreas morem a menos de 1km da entrada para a área da 

empresa, as áreas de coleta ficam mais distantes, variando de 3,9km a 7,0km. Essa distância é 

percorrida a pé, uma vez que os coletores não têm permissão para entrar com veículos na área da 

empresa  

A Figura 4.3. ilustra as áreas com diferentes intensidades de coleta analisadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Parcelas amostrais com diferentes intensidades de coleta. 

 

Em relação ao histórico de coleta nas áreas, o ano de 2013 foi um ano atípico em função da 

quantidade de pinhões produzidos pelas árvores, com uma queda significativa de produção em 

diversas regiões do país. Essa condição, somada a outras circunstâncias locais como o alto preço de 

mercado para outros produtos agrícolas cultivados pelos coletores, fez com que a coleta fosse menor 

do que nos anos anteriores. Entretanto, essa foi considerada uma condição atípica e não uma 

intenção de manter a coleta menor nos demais anos, caso as condições voltem a ser como nos anos 
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anteriores. É interessante notar que ao final da safra, a ausência de pinhão no mercado fez com que 

seu preço aumentasse, dobrando de valor em algumas regiões, o que compensou a coleta, 

principalmente para aqueles que venderam mais tardiamente (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2. Caracterização das áreas de coleta  

*coleta maior nos anos anteriores devido à menor produção de pinhão em 2013; ** coleta maior nos anos 

anteriores devido à menor produção de pinhão em 2013 e mais tempo disponível para atividade; *** intensão 

de manter a quantidade coletada nos anos anteriores à 2013. 

Localização Coleta Análise temporal 

Área 
Referência / 

bairro 

Distância 
da casa do 
coletor (m) 

Pessoas 
envolvidas 

Preço do 
pinhão 

vendido 
(R$/Kg) 

Passado Futuro 

A Melhoramentos 8306 0 - - - 

B Melhoramentos 5630 0 - - - 

C Melhoramentos 6559 4 1,00 a 2,00 Maior* Manter***  

D Jaguari de Cima 26 2 1,00 Maior** Manter*** 

E Melhoramentos 4329 4 1,00 a 2,00 Maior* Manter *** 

F Melhoramentos 7053 4 1,00 a 2,00 Maior* Manter*** 

G Melhoramentos 6297 4 1,00 a 2,00 Maior* Manter *** 

H Melhoramentos 3916 4 1,00 a 2,00 Maior* Manter*** 

I Juncal 380 1 - Igual Manter *** 

J Jaguari de Cima 75 1 1,5 a 2,00 Maior** Manter *** 

 

4.3. Avaliação dos indicadores de serviços ecossistêmicos 

De acordo com a análise de correlação entre os indicadores das 24 parcelas com coleta de pinhão, 

como esperado, a intensidade de coleta tem uma correlação positiva com a quantidade de pinhões 

coletados na parcela – serviço de provisão. Por outro lado, tem uma correlação negativa com a 

quantidade de regenerantes, pinhões brotados e pinhões consumidos pela fauna – serviços de 

suporte, além do carbono estocado – serviço de regulação.  

A quantidade de pinhão coletada tem correlação negativa tanto com a biomassa das árvores 

jovens como com os regenerantes. Esses últimos, por sua vez, têm uma correlação positiva com a 

quantidade de pinhões brotados (Figura 4.4).         
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Figura 4.4. Rede de correlações entre os indicadores de oferta de serviços ecossistêmicos em função da 

intensidade de coleta. Correlações positivas representadas com o sinal positivo (+) e correlações negativas 

com o sinal negativo (-). Quanto mais espesso o traço, maior a correlação. 

 

A análise da variação dos indicadores de oferta dos serviços ecossistêmicos em função das classes 

de intensidade de coleta demonstrou haver uma variação significativa para todos os indicadores, 

com exceção da biomassa das árvores jovens.  

Entre as áreas com coleta, embora tanto para os pinhões consumidos pela fauna como para os 

regenerantes e para o carbono estocado tenha sido detectada uma queda significativa apenas nas 

intensidades acima de 97% de coleta (intensidade altíssima), a queda do indicador pinhões brotados 

já apresentara significância a partir de 85% de coleta (intensidade média). 

Em relação à biomassa das árvores jovens, embora apresente um decréscimo à medida que a 

intensidade de coleta aumenta, as diferenças entre as classes não é significativa. A quantidade de 

pinhão coletada só é significantemente diferente em relação à área controle, onde não há coleta. 

Os valores das áreas controle (sem coleta) também são significativamente mais baixos que os 

valores das intensidades baixas de coleta tanto para a quantidade de pinhão brotado como para os 

regenerantes e para o carbono estocado, se assemelhando às quantidades encontradas nas áreas 

com intensidades altas e altíssimas (Figura 4.5). 
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Figura 4.5. Variação dos indicadores de oferta de serviços ecossistêmicos em função da intensidade de coleta. 

Traços representam as médias, boxes o erro padrão (+1) e linhas em T os valores máximos e mínimos. 

Diferentes letras significam diferenças estatísticas (p < 0,05). 

 

Especificamente em relação à biomassa estocada, tanto em relação ao estoque nas Araucárias 

como nas demais árvores a variação desse estoque entre as áreas é semelhante, sendo maior nas 

áreas com intensidades médias de coleta e menor nos extremos (ausente ou altíssima). Entretanto, 

essa diferença não é significativa para a biomassa estocada nas araucárias, como ocorre para a 

estocada nas demais árvores (Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Variação da quantidade de biomassa estocada nos indivíduos de A. angustifolia e demais espécies 

em função da intensidade de coleta. Traços representam as médias, boxes o erro padrão (+1) e linhas em T os 

valores máximos e mínimos. Diferentes letras significam diferenças estatísticas (p < 0,05). 

 

Comparando as áreas com coleta, como esperado, à medida que o serviço de provisão aumenta 

com o aumento da intensidade de coleta, os demais serviços decaem. A quantidade de pinhões 

brotados é o indicador mais sensível, tendo uma queda brusca já nas médias intensidades de coleta. 

O comportamento da quantidade de regenerantes e de biomassa das árvores jovens é semelhante, 

sendo que o primeiro é mais sensível à coleta, apresentando uma queda mais acentuada. 

Tanto o carbono estocado como a quantidade de pinhões consumidos pela fauna tem uma 

ascensão entre as intensidades baixa e média, seguida de uma queda consecutiva para as 

intensidades alta e altíssima (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Trade-off entre os indicadores de serviços ecossistêmicos de suporte, regulação e provisão em 

função do aumento da intensidade de coleta. Traços diferentes representam serviços diferentes relacionados a 

cada um dos indicadores. 

 

Se comparados os cenários com diferentes intensidades de coleta, o cenário com intensidade 

altíssima apresenta grande quantidade de pinhão coletado em detrimentos dos demais indicadores. 

Já os cenários com intensidades médias e baixas têm maior oferta dos demais indicadores, sendo que 

no cenário de média intensidade o foco está no carbono estocado e pinhões consumidos pela fauna 

(suporte e regulação) e no de baixa intensidade na biomassa das árvores jovens, regenerantes e 

pinhões brotados (suporte, Figura 4.8.). 
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Figura 4.8. Indicadores da oferta de serviços ecossistêmicos de provisão (pinhão coletado), regulação (carbono 

estocado) e suporte relacionado à manutenção da espécie (pinhão brotado e regenerante) e a manutenção do 

ecossistema (pinhão consumido pela fauna e biomassa das árvores jovens) nos diferentes cenários de 

intensidade de coleta: baixa (entre 60% e 85% dos pinhões produzidos), média (de 85% a 95%), alta (entre 95% 

e 97%) e altíssima (acima de 97%). 
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Discussão 
 

5.1. Identificação dos limiares  

A busca por formas sustentáveis de utilização dos recursos naturais proposta pela abordagem 

ecossistêmica baseia-se na análise da influência de diferentes formas ou intensidades de exploração 

desses recursos na oferta dos diferentes serviços ecossistêmicos que garantem sua provisão 

(BALMFORD et al., 2002; FOLEY et al., 2005; WALLACE, 2008, BRAAT et al., 2008; DE GROOT et al. 2010a; 

HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2010) e na identificação de possíveis limites críticos a partir dos quais a 

intensidade de extração dos recursos afeta a provisão do conjunto desses serviços ecossistêmicos (DE 

GROOT et al., 2010a). Nesse contexto, os resultados obtidos por este estudo mostram as diferentes 

respostas de indicadores de serviços de provisão, regulação e suporte ofertados pelo ecossistema 

Floresta de Araucária ao aumento da intensidade de coleta de pinhão, evidenciando o efeito dessa 

intensidade na manutenção da oferta dos serviços ao longo do tempo e os limites a partir dos quais a 

intensidade de coleta começa a afetar os demais serviços analisados.  

A rede de correlação entre os indicadores analisados (Figura 4.4) permite dizer que a 

intensidade de coleta tem relação direta com todos os indicadores, excetuando-se apenas a 

biomassa das árvores jovens. Esta resposta indica a eficiência e utilidade do indicador utilizado para 

definir a intensidade de coleta (pela proporção de pinhões coletados em relação ao produzido) para 

analisar o impacto da exploração em serviços de regulação, suporte e provisão.  

Esse resultado evidencia, ainda, uma solução para o caso da análise da coleta do pinhão em 

relação à questão levantada por OUDENHOVEN et al. (2012) ao analisar o serviço cultural de recreação 

para o qual ao mesmo tempo em que um maior número de visitantes pode ser um bom indicador de 

melhor qualidade da área, a medida que esse número cresce o dano causado por seu impacto tende 

a aumentar e, portanto, também pode ser considerado um indicador de perturbação. No caso do 

presente estudo, o mesmo poderia ocorrer se a intensidade de coleta fosse considerada pela 

quantidade absoluta de pinhão coletado indicando, ao mesmo tempo, o serviço de provisão e a 

medida de perturbação. Pela análise da rede de correlações, entretanto, vemos que os indicadores 

dos demais serviços estão muito mais relacionados à proporção dos pinhões coletados em relação ao 

total produzido (indicador de intensidade de coleta utilizado) do que à quantidade absoluta de 

pinhão coletado em si, permitindo separar esses dois fatores: a proporção coletada como indicador 

de perturbação e a quantidade absoluta da coleta como indicador de provisão. Uma atenção especial 

nesse caso é dada para a biomassa de árvores jovens, que está relacionada diretamente à 
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quantidade de pinhão coletado e não à intensidade de coleta. Essa resposta está diretamente 

relacionada a algumas práticas de manejo específicas e será discutida em maior detalhe 

posteriormente. 

Entre os demais indicadores, que apresentaram correlação com a intensidade de coleta, esta é 

positiva em relação ao serviço de provisão (pinhão coletado) e negativa para os demais, como 

observado por BALMFORD et al. (2002) e previsto por esse estudo. 

Como suposto inicialmente, as correlações negativas entre a intensidade de coleta e os 

indicadores de suporte e regulação são mais acentuadas em relação aos indicadores de manutenção 

da espécie (regenerantes e pinhões brotados) do que aos indicadores de regulação e manutenção da 

Floresta de Araucária como um todo (estoque de carbono e pinhão consumido pela fauna). Tais 

valores refletem o efeito direto da intensidade de coleta na espécie da qual o produto é extraído.  

Comparando a previsão teórica da variação da oferta de serviços ecossistêmicos em função da 

intensidade de uso da terra proposta por BRAAT et al. (2008) e discutida por DE GROOT et al. (2010a, 

Figura 1.4), e a previsão da variação para os indicadores de serviços ecossistêmicos em função da 

intensidade de coleta desse estudo (Figura 2.1) com os resultados obtidos após a mensuração dos 

indicadores (Figura 4.7), podemos analisar a condição real da influência da intervenção humana na 

oferta dos diferentes serviços ecossistêmicos, etapa fundamental para a aplicação da abordagem 

ecossistêmica na prática (DE GROOT et al., 2010a). Dentro dessa perspectiva, a análise para cada um 

dos serviços é discutida a seguir. 

Para permitir a análise da resposta dos diferentes indicadores para esse serviço e a identificação 

do ponto da cadeia que está sendo afetado – uma vez que os indicadores estão relacionados a 

pontos diferentes da cadeia, este estudo manteve as curvas dos diferentes indicadores separadas, 

mesmo que estejam relacionadas a uma mesma classe de serviços, para permitir a visualização das 

diferentes respostas, da mesma forma que BRAAT et al. (2008) em relação aos serviços culturais. Essa 

identificação permite direcionar as ações de manejo que serão discutidas posteriormente 

(OUDENHOVEN et al., 2012).  

 

5.1.1. Provisão de alimento 

A curva de variação do indicador do serviço de provisão de alimento (quantidade de pinhão 

coletado) segue a previsão teórica de BRAAT et al. (2008) e esperada para esse estudo no sentido em 



60 
 

que quanto  maior a intensidade de coleta, maior o serviço de provisão, uma vez que esse é o 

objetivo da coleta. Uma diferença importante deve ser discutida em relação à extremidade final da 

curva, uma vez que ela não declina como seria previsto. Tal comportamento indica que as condições 

para a manutenção da produtividade (como a qualidade do substrato ou o espaço disponível) ainda 

não se tornaram fatores limitantes mesmo nas intensidades altíssimas (DE GROOT et al., 2010a). 

Entretanto, é importante ressaltar que o tempo de resposta de um indicador pode não ser imediato 

(RILEY, 2000; DE GROOT et al., 2010b; OUDENHOVEN et al., 2012). Embora a maior quantidade coletada 

esteja relacionada a maior intensidade de coleta, a continua extração de intensidades altas ou 

altíssimas na mesma área pode vir a diminuir a quantidade de pinhões coletados no futuro devido ao 

envelhecimento das araucárias somado a impossibilidade de renovação da população pelo impacto 

da coleta. Como a Araucária é uma árvore centenária, o tempo de latência entre o envelhecimento 

das árvores adultas sem substituição por novos indivíduos e a diminuição da oferta de pinhões pode 

ser maior do que o tempo de exploração das áreas estudadas (de pelo menos 5 anos).  Por essa razão 

a não observação do impacto no benefício final pode não refletir a garantia da oferta no longo prazo 

e é importante a observação dos indicadores de suporte que respondam mais rapidamente, como a 

existência de pinhões brotados e regenerantes. 

É interessante notar, entretanto, que a análise de variância indica um aumento significativo da 

quantidade coletada entre as áreas sem coleta e as áreas com coleta, mas que a variação da 

quantidade de coleta entre as áreas com intensidades baixa, média, alta e altíssima de coleta não é 

significativa. Como a intensidade de coleta é medida pela porcentagem dos pinhões coletados pelos 

extrativistas em relação ao total produzido na parcela (coletado pelos extrativistas + deixados na 

parcela), tal resultado indica que a quantidade de pinhões coletados não é dependente apenas da 

quantidade de pinhões produzidos na área, mas depende também de outros fatores. Analisando 

conjuntamente esses dados com as informações obtidas com os coletores, tais fatores podem estar 

relacionados à capacidade dos coletores de carregar os pinhões colhidos, que depende em grande 

parte da distância entre a casa do coletor e a área de coleta. Esse motivo é corroborado pela 

existência de uma correlação negativa entre a distância da área de coleta e a quantidade coletada 

(p=0,03), inexistente entre a distância e a intensidade de coleta (p=0,4). A distância a ser percorrida, 

por sua vez, está relacionada a outros fatores como a condição da área como sendo particular (mais 

próxima por estar dentro da propriedade do coletor) ou pertencente à Companhia Melhoramentos, e 

a consequente quantidade de pessoas envolvidas com a coleta nessas áreas. Essas considerações 

reforçam a diferenciação entre o indicador de serviço de provisão (quantidade de pinhão coletado) e 

o indicador de impacto (proporção dos pinhões coletados em relação ao total), indicando a 

possibilidade de conciliar ações de manejo que diminuam o impacto nos serviços de suporte e 
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regulação (pelo planejamento da proporção a ser coletada), mantendo o serviço de provisão 

(quantidade absoluta de pinhões coletados). 

 

5.1.2. Contribuição à regulação climática 

Em relação ao indicador do serviço de regulação climática (estoque de carbono) seu ponto 

ótimo não está relacionado aos sistemas com menor interferência como previsto por BRAAT et al., 

(2008) e esperado por esse estudo, mas sim nas intensidades médias de coleta. Tal fato pode estar 

relacionado ao menor número de Araucárias nas parcelas de intensidade baixa e ausente, como 

pode ser observado na Figura 4.3.e corroborado pela contagem desses indivíduos em campo (média 

de 1,8 nas intensidades baixas e ausente, 3,4 nas médias, 3 nas altas e 3,75 nas altíssimas).  

É interessante notar que mesmo com um maior número de Araucárias por parcela nas 

intensidades altíssimas a quantidade de carbono estocado diminuiu, indicando que a coleta interfere 

diretamente nas demais espécies que compõe o ecossistema. Esse fato é corroborado por uma 

diminuição significativa (p=0.02) da biomassa estocada pelas demais árvores nas intensidades de 

coleta mais altas, quando analisada em separado da biomassa das Araucárias da parcela (Figura 4.6). 

Embora não significativamente, a quantidade de carbono estocado apenas nas Araucárias também 

diminui nas maiores intensidades de coleta mesmo com o aumento do número de indivíduos dessa 

espécie, indicando sua menor altura ou diâmetro de seus troncos. Esses fatores podem ter relação 

tanto com a idade dos indivíduos como com um desenvolvimento em ambientes com maior 

competição por luz (devido à sua maior concentração) que torna seus troncos mais finos. O extremo 

desse processo pode ser observado nas áreas de reflorestamento, como ilustrado na Figura 3.3.  

Todas essas questões refletem tem relação direta com as formas de manejo utilizadas para se 

conseguir obter uma coleta de mais de 97% dos pinhões produzidos, que envolvem a limpeza do 

terreno ao redor das araucárias em áreas que apresentam maiores concentrações da espécie, para 

facilitar a coleta, eliminando as demais espécies e mantendo apenas as araucárias adultas, uma vez 

que a atividade de coleta depende delas. Essa prática, entretanto, além de diminuir drasticamente a 

biomassa estocada nas demais árvores, impede a regeneração do ecossistema e manutenção dos 

demais serviços e da própria Araucária, limitando a atividade de coleta ao tempo de vida das 

Araucárias adultas, como será discutido a seguir. 
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5.1.3. Manutenção da espécie 

Em relação aos serviços de suporte relacionados à manutenção da espécie (quantidade de 

pinhões brotados e de regenerantes) há uma correlação positiva entre os dois, indicado que a 

quantidade de regenerante aumenta com a quantidade de pinhões brotados. Essa relação era 

esperada uma vez que a existência dos primeiros depende da existência dos últimos. Por essa razão, 

é importante analisar os dois indicadores em conjunto.  

É interessante notar que as áreas sem coleta apresentam uma quantidade significativamente 

menor tanto de regenerantes como de pinhões brotados. Esse resultado deve estar relacionado a 

condições específicas existentes nas áreas controle. Como pode ser observado na figura 4.3., nesses 

locais há uma maior quantidade de vegetação rasteira e subarbustiva, de gramíneas, herbáceas e 

árvores com diâmetro menor do que 5cm que aumenta o sombreamento do solo, podendo ser um 

fator limitante para o brotamento dos pinhões e, consequentemente, para a existência dos 

regenerantes. A biomassa dessa classe da vegetação, entretanto, não foi medida e deve ser 

considerada em futuros estudos. 

Além disso, a quantidade de pinhões consumidos pela fauna nessas áreas é maior que nas 

demais, chegando a números realmente altos em algumas parcelas (Figura 4.5.). Esse consumo 

também contribui para a diminuição da quantidade de pinhões aptos para a regeneração da espécie, 

como sugerido por SANQUETTA (1999), SOLÓRZANO-FILHO (2001) e DUARTE et al. (2002). 

Entre as áreas com extrativismo do pinhão, a intensidade de coleta tem maior correlação com os 

regenerantes do que com os pinhões brotados (Figura 4.4.). Em contrapartida, a queda da 

quantidade de pinhões brotados já é significativa em intensidades de coleta médias e, no caso dos 

regenerantes, essa relação é mais gradual, apresentando significância apenas em intensidades 

altíssimas (Figura 4.5). A analise desses fatos em conjunto revela importantes elucidações sobre o 

impacto da coleta na capacidade de manutenção da espécie no longo prazo e evidencia a 

importância da análise de indicadores dos diferentes pontos da cadeia de processos de um 

ecossistema (OUDENHOVEN et al., 2012). 

A queda na quantidade de pinhões brotados já sob menores intensidades de coleta é seguida de 

uma relativa estagnação nas intensidades mais altas. Essa característica aponta para uma maior 

sensibilidade desse indicador ao manejo, indicando o impacto já a partir de médias intensidades de 

coleta (acima de 85% dos pinhões coletados). Tal impacto pode ser explicado por uma queda 

importante do número de pinhões deixados no solo após a coleta, fator determinante para a 
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quantidade de pinhões brotados. Tal sensibilidade torna esse um indicador interessante para um 

limite crítico de manejo a partir do qual os serviços de suporte são afetados no longo prazo (RILEY, 

2000; DE GROOT et al., 2010b). A partir daí, entretanto, a quantidade remanescente de pinhões 

brotados já é pequena demais para sofrer grande alteração e, portanto, não tem mais correlação 

com a alteração da intensidade e deixaria de ser um bom indicador para variações em intensidades 

maiores.  

Ao relacionar com os regenerantes, a disponibilidade de condições para que os pinhões 

brotados se desenvolvam em plântulas pode fazer com que acima de certa quantidade de pinhões 

brotados a quantidade de regenerantes não aumente. Esse fato pode explicar o motivo pelo qual a 

queda de regenerantes entre as intensidades baixas e médias não foi significativa como a queda dos 

pinhões brotados entre as mesmas intensidades. Vale lembrar, contudo, que a manutenção de um 

banco de sementes é uma importante estratégia para garantir a resiliência e sobrevivência das 

espécies e, portanto, mesmo que no ambiente em equilíbrio as sementes não estejam 

desenvolvendo-se em plântulas na sua totalidade, a manutenção desse banco de sementes não pode 

ser descartada (DUARTE et al., 2002). 

A partir daí, entretanto, mesmo com a estabilização da quantidade de pinhões brotados, a 

quantidade de regenerantes continua a decair, aumentando sua correlação com a intensidade de 

coleta. Tal comportamento pode ser explicado pelo efeito do pisoteio nos regenerantes já 

estabelecidos, como sugerido por SANQUETTA et al. (2005). Esse pode ser um indicador eficiente da 

interferência da intensidade de coleta nos serviços de suporte relacionados à manutenção da espécie 

em intensidades mais altas. Além disso, tem um efeito mais rápido na provisão do benefício final 

(pinhão coletado) do que os pinhões brotados, uma vez que os regenerantes têm maiores chances de 

se tornarem árvores adultas e, por isso, não pode ser desconsiderado.  

 

5.1.4. Manutenção do ecossistema 

Em relação aos indicadores relacionados com a manutenção do ecossistema Floresta de 

Araucária, tanto em relação à estrutura florestal (biomassa das árvores jovens) como em relação à 

cadeia trófica local (quantidade de pinhões consumidos pela fauna), ambos apresentam uma queda 

mais acentuada na intensidade altíssima.  
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No caso da biomassa das árvores jovens, da mesma forma que para os indicadores quantidade 

de pinhões brotados e regenerantes, a área controle apresenta uma menor quantidade do indicador 

do que as áreas com coleta, embora nesse caso essa relação não seja significativa. Esse fato 

corrobora a hipótese levantada para explicar a menor quantidade de pinhões brotados e 

regenerantes nas parcelas controle de que a biomassa nessas áreas deve estar mais relacionada a 

vegetação subarbustiva das herbáceas e árvores com DAP menor do que 5cm e, por isso, não está 

representada na biomassa das árvores jovens que considera apenas árvores com DAP ente 5 cm e 10 

cm. 

Entre as áreas com coleta, não há uma correlação direta entre a biomassa das árvores jovens e a 

intensidade de coleta, mas sim com a quantidade de pinhão coletado. Tal fato indica uma relação 

entre a quantidade de árvores jovens e a facilidade de coleta, ou seja, quanto menos árvores jovens, 

mais fácil é a coleta e, portanto, pode-se aumentar a quantidade coletada. Entretanto, como 

discutido anteriormente, a quantidade coletada é limitada pela capacidade do coletor de carregar os 

pinhões e, portanto, áreas com maior ou menor quantidade de pinhão produzido podem ter a 

mesma quantidade de pinhão coletado. Como a intensidade de coleta depende da quantidade de 

pinhão produzido, áreas com grande quantidade de pinhão coletado devido à baixa quantidade de 

biomassa podem, ainda assim, ser classificadas como áreas de menor intensidade de coleta se a 

quantidade de pinhão produzido for muito alta. Essas relações podem explicar a grande variância dos 

dados apresentados pelo boxplot da figura 4.5b, que culmina na não significância da diferença entre 

as classes, mesmo com a diminuição dos valores médios.  

A diminuição drástica da quantidade de biomassa das árvores jovens nas áreas com maiores 

intensidades de coleta está relacionada às parcelas nas quais é feito o raleamento das demais 

espécies ao redor da Araucária para que se permita a melhor identificação dos pinhões no chão e 

maior facilidade de coleta. Essa prática aumenta a quantidade de pinhões coletados e, 

consequentemente, a proporção entre o coletado e o produzido. O impacto dessa prática está 

relacionado principalmente a questões futuras de manutenção da floresta como um todo e não pode 

ser desconsiderado. 

A quantidade de pinhões consumidos pela fauna é um indicador menos sensível que a 

quantidade de regenerantes e de pinhões brotados, mas mais sensível do que a biomassa das 

árvores jovens, apresentando diminuição significativa nas intensidades altíssimas, acima de 97%. 

Nesse caso é interessante notar a maior variância dos dados nas classes de menor intensidade (com 

valores tanto muito superiores à média como inferiores a ela), principalmente nas áreas controle, e 

uma menor variância na intensidade altíssima. Tal característica, somada ao fato de este indicador 
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apresentar a menor correlação com a intensidade de coleta do que os demais, indica a provável 

existência de outros fatores que influenciam a presença da fauna na região, principalmente nos 

ambientes menos perturbados, e que tem maior relevância para sua variação.  

Além disso, o indicador medido está diretamente relacionado às espécies da fauna que se 

alimentam do pinhão. Embora seja possível observar o efeito da intensidade de coleta entre essas 

espécies devido à menor oferta de pinhão deixada para sua alimentação e ao afugentamento da 

fauna pela própria presença humana, o efeito da retirada das demais espécies arbóreas e 

manutenção apenas das Araucárias nas intensidades mais altas pode estar relacionado 

principalmente a outras espécies animais que dependem de outros recursos vegetais como alimento. 

Esse também deve ser um indicador a ser considerado em futuros estudos. 

 

5.2. A importância das escalas  

Para uma boa composição entre os serviços ofertados por um ecossistema e planejamento do 

manejo é importante analisar o trade-off entre os serviços de provisão, regulação e suporte sobre as 

perspectivas de outras classificações, que facilitam a busca por um equilíbrio entre as diferentes 

escalas espaciais e temporais (COSTANZA, 2000; BALMFORD et al., 2002; DE GROOT et al., 2002, 2010b; 

MA, 2003; HEIN et al., 2006; OUDENHOVEN et al., 2012).  

Embora muitas questões relacionadas à escala tenham foco especificamente econômico como a 

influência da distância a centros urbanos ou taxas de desconto em um período de tempo, existem 

diversos aspectos relacionadas diretamente à escala ecológica que não podem ser desconsiderados 

(DE GROOT et al., 2010a) e que tem maior relação com os indicadores analisados neste estudo. 

No caso da Floresta de Araucária, os indicadores e serviços podem ser classificados de acordo 

com a tabela 5.1. A análise da escala temporal está relacionada aos trade-off entre os indicadores de 

serviços de provisão, regulação e suporte em função do tempo de latência até que os benefícios que 

dependem deles sejam percebidos pelo beneficiário final, conforme defendem TURNER & DAILY 

(2008). Já a escala espacial está relacionada ao alcance do manejo e do benefício em si (COSTANZA, 

2008) e, portanto, é discutida sob o ponto de vista do trade-off entre os indicadores de serviços finais 

de provisão de alimento e regulação climática, considerando o papel dos indicadores de serviços de 

suporte na manutenção destes. 

 



66 
 

Tabela 5.1. Características dos indicadores e dos serviços ecossistêmicos para a Floresta de Araucária. Baseado nas classificações de DE GROOT, 1992, 2006; Costanza et. al 

1997, 2000; DE GROOT et al., 2002; BALMFORD et al., 2002; FOLEY et al., 2005; TURNER & DAILY, 2008. 

Indicadores 

 Escala temporal  Escala espacial 

 
Serviço 

relacionado 
Classe da 

função 
Local na cadeia 

Geração do 
Beneficiário 

Escala 
temporal do 

benefício 

 Escala 
do 

processo 

Escala do 
benefício 

Beneficiário 
Exclusividade 

de uso 
Rivalidade 

Pinhão coletado 

 
Produção de 

alimento 
Provisão 

 Relacionado 
ao benefício 

Atual Curto prazo 

 

Local Local Particular Exclusivo Rival 

Carbono estocado 

 
Regulação 
climática 

Regulação 
Relacionado às 
propriedades 

Atual 
Curto e 

 longo prazo 

 

Local Regional Sociedade Exclusivo Não rival 

Biomassa das 
árvores jovens 

 
Manutenção 

da Floresta de 
Araucária 

Suporte 
 Relacionado às 
propriedades 

Futura 
geração 

Longo prazo 

 

Local 
Local e 

Regional 
Particular e 
Sociedade- 

-  - 

Pinhão consumido 
pela fauna 

 
Manutenção 

da Floresta de 
Araucária 

Suporte 
Relacionado às 
propriedades 

Futura 
geração 

Longo prazo 

 

Local 
Local e 

Regional 
Sociedade  -  - 

Pinhão Brotado 

 
Manutenção 

espécie A. 

angustifolia 
Suporte 

Relacionado às 
propriedades 

Futura 
geração 

Longo prazo 

 

Local 
Local e 

Regional 
Particular e 
Sociedade 

 -  - 

Regenerantes 

 
Manutenção 

espécie A. 

angustifolia 

Suporte 
Relacionado às 
propriedades 

Futura 
geração 

Longo prazo 

 

Local 
Local e 

Regional 
Particular e 
Sociedade 

 -  - 
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5.2.1. Escala temporal 

A ocorrência dos processos ecológicos em escalas temporais específicas (LIMBURG et al., 2002; 

HOLLING et al., 2002) está diretamente relacionada com a efetividade e tempos de resposta dos 

indicadores e a importância de análise de indicadores de diferentes pontos da cascata de relações, 

permitindo a identificação das diferentes etapas do processo cujo resultado será um benefício ao 

longo dos anos.  

A proximidade do indicador do serviço de provisão ao final da cadeia de processos e, portanto, 

do benefício final, faz com que gere benefícios diretos no curto prazo (o pinhão coletado), mais 

rapidamente percebidos pela sociedade. Já os indicadores de serviços de suporte, devido a maior 

distância ao final da cadeia faz com que gerem benefícios indiretos em longo prazo, que geralmente 

passam por serviços de regulação e provisão antes de atingir o beneficiário e, portanto, seu valor é 

mascarado. Sua importância se encontra principalmente não no aumento do bem estar humano 

atual, mas na manutenção desse bem estar nas gerações futuras (BALMFORD et al., 2002). Esses 

fatores dificultam a inclusão dos serviços de suporte e regulação em debates voltados ao 

planejamento do uso de recursos, uma vez que a população tem a tendência de conduzir o debate 

observando as consequências em curto espaço de tempo.  

Se analisarmos esses indicadores do ponto de vista de performance e estado, como proposto 

por LAYKE (2009) e OUDENHOVEN et al. (2012), enquanto a quantidade de pinhões brotados e 

regenerantes (indicadores de serviços de suporte) indicam quanto de pinhão o ecossistema pode 

potencialmente gerar no futuro (estado), a quantidade de fato coletada indica quanto do serviço de 

provisão atual (provisão de alimento) está sendo de fato usado no presente (performance). Dessa 

forma, ao observar que nas áreas com menores intensidades de coleta há uma maior quantidade dos 

primeiros e uma menor quantidade dos segundos e que essa relação se inverte nas áreas com 

maiores intensidades de coleta, esse estudo ratifica as observações de BALMFORD et al. (2002) de que 

as áreas convertidas com maior intensidade de uso provêm mais serviços de curto prazo em 

detrimento dos de longo prazo. Para manejar os trade-offs entre satisfazer necessidades humanas 

imediatas e manter a capacidade do ecossistema de prover bens e serviços no futuro, é necessário 

desenvolver e implementar estratégias  que reconheçam as necessidades tanto do curto como longo 

prazo para o equilíbrio dos serviços ecossistêmicos e aumento da resiliência das paisagens 

manejadas (MA, 2003; FOLEY et al., 2005). Essas questões seguem discutidas adiante. 

No caso da coleta do pinhão, sua característica de atividade sazonal, ocorrendo apenas entre os 

meses de abril e julho, transforma-a numa atividade secundária, que complementa a renda do 
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coletor nos meses de inverno quando as outras culturas agrícolas produzem menos. Essa 

característica, apesar de diminuir o impacto no ecossistema por ser um impacto sazonal, faz com que 

a atividade esteja mais susceptível a variações anuais tanto de condições climáticas como de 

mercado, dificultando o debate e as decisões de longo prazo. 

É interessante ressaltar que embora ambos os indicadores de suporte (quantidade de pinhão 

brotado e quantidade de regenerante) estejam relacionados à provisão futura, possuem escalas 

temporais diferentes por representarem pontos diferentes da cadeia de processos do ecossistema e, 

portanto, a análise da relação entre eles, como foi feita na seção 5.1 pode detalhar ainda mais essa 

relação temporal. 

O indicador de serviço de regulação (estoque de carbono), por sua vez, depende de processos 

de longa escala temporal se comparada com a escala humana e que, por isso, dificulta tanto a 

compreensão de sua importância pela sociedade como a obtenção de resultados imediatos caso seja 

necessária alguma intervenção com objetivo de aumentar sua efetividade.  

Seguindo a lógica de análise por meio de indicadores de estado e performance, o indicador de 

serviço de suporte biomassa das árvores jovens indica ao mesmo tempo a quantidade desse serviço 

que o ecossistema pode potencialmente gerar – uma vez que a taxa de sequestro de carbono 

aumenta com o crescimento das árvores (STEPHENSON et al., 2014) – e a quantidade que já foi gerada 

pelo estoque de carbono já acumulado em sua biomassa. O mesmo ocorre para o indicador de 

serviço de regulação (quantidade total de carbono estocado nas árvores como um todo).  

Para a garantia do serviço a longo prazo, é importante considerar o carbono já estocado como 

indicador de performance, evidenciando o quanto de serviço de regulação de fato está ocorrendo, ou 

seja, a contribuição que aquela área já forneceu para a regulação climática e, em conjunto, 

considerar a relação entre o indicador de carbono total estocado e biomassa das árvores jovens para 

avaliar o estado da floresta que potencialmente gerará esse serviço no futuro. Nas médias 

intensidades de coleta, embora haja uma alta quantidade de carbono estocado, indicando uma alta 

contribuição já fornecida para o serviço de regulação climática, ela se encontra principalmente nas 

árvores maiores, uma vez que a quantidade de biomassa nas árvores jovens já começa a decair nessa 

intensidade. À medida que as árvores mais velhas morrerem, entretanto, esse estoque irá diminuir 

uma vez que não existem novas árvores para substituí-las. Já nas intensidades baixas de coleta a 

grande quantidade de biomassa estocada nas árvores jovens indica um potencial de sequestro de 

carbono alto no futuro à medida que essas árvores crescerem (STEPHENSON et al., 2010). 
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5.2.2. Escala espacial 

Os indicadores de serviços de provisão (quantidade de pinhão coletado) e regulação (estoque de 

carbono), também devem ser analisados em função do trade-off entre a escala de alcance dos 

benefícios que fornecem. Enquanto para o primeiro o benefício é local, para o segundo o benefício é 

regional. Tais fatores se refletem em suas particularidades em relação ao beneficiário. Enquanto o 

beneficiário da oferta de pinhões é um agente particular, o beneficiário da regulação climática é a 

sociedade. Esses fatores fazem com que o benefício oriundo da provisão de alimento seja facilmente 

incluso no mercado, uma vez que é um produto exclusivo e rival e com que o estoque de carbono 

tenha uma dificuldade maior nesse processo (DE GROOT et al., 2010a). Embora já existam novos 

mecanismos que vem sendo propostos para tentar lidar com a inclusão do sequestro de carbono no 

mercado formal essa ainda não é uma realidade da região de estudo. 

Observando o trade-off entre esses indicadores, a intensidade de coleta afeta os dois de 

maneira inversa: quanto maior a intensidade de coleta maior a quantidade de pinhões coletados e 

menor a quantidade de carbono estocado. Tal relação é condizente com a curva de trade-offs 

prevista por BRAAT et al. (2008) e corrobora os cinco estudos analisados por BALMFORD et al. (2002) 

que identificaram mais benefícios privados e comercializáveis em ambientes convertidos em 

contraste com maiores benefícios sociais, não comercializáveis, em ambientes não convertidos. 

Embora nos cinco estudos analisados pelo autor a quantidade total de benefícios dos ambientes não 

convertidos supere por considerável quantidade a dos ambientes convertidos, suas características de 

bens públicos (não rival e não exclusiva) faz com que não sejam valorizados (BALMFORD et al., 2002). 

Uma atenção para evitar esse erro deve ser tomada no planejamento da coleta do pinhão nas áreas 

de estudo. Nesse sentido, um planejamento participativo deve garantir a participação tanto de 

agentes locais como regionais, interessados nos diferentes serviços, para que a discussão não se 

foque apenas nos serviços exclusivos e rivais, mas que também sejam considerados os serviços não 

exclusivos e não rivais. 

Pensando na escala espacial dos processos envolvidos com a oferta dos serviços, ambos os 

serviços de regulação e provisão dependem dos serviços de suporte analisados. Embora os serviços 

de suporte dependam de processos principalmente locais, os benefícios que irão gerar ao final da 

cadeia de processos podem ter escala tanto local como regional e que poderão atingir tanto agentes 

locais como a sociedade como um todo. Como os serviços de suporte podem gerar diversos 
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benefícios, essas questões, assim como a questão de exclusividade e rivalidade vão depender do 

benefício final escolhido. 

Aqui é interessante notar que embora o valor dos indicadores de manutenção da espécie 

(quantidade pinhões brotados e regenerantes) dependa mais diretamente de influências locais da 

intensidade de coleta (como a quantidade de pinhões deixados após a coleta, o pisoteio ou o próprio 

corte dos regenerantes), o serviço em si da manutenção da espécie A. angustifolia e das Florestas de 

Araucária como um todo devem considerar uma área muito maior, uma vez que a combinação de 

diferentes intensidades de coleta em áreas subjacentes podem ao mesmo tempo otimizar a 

quantidade coletada em uma área e permitir a recuperação da espécie na outra. Tal análise está 

diretamente relacionada a uma visão dos trade-offs distribuídos espacialmente e não só localmente, 

e será discutida na próxima seção. 

 

5.3. Planejamento da paisagem  

Uma vez analisado o comportamento de cada indicador em função das diferentes intensidades 

de manejo, e os trade-off sob a perspectiva das diferentes escalas, é possível pensar sobre a melhor 

forma de planejamento que garanta a provisão dos serviços como um todo (LAYKE, 2009; OUDENHOVEN 

et al., 2012).  

Analisando as curvas dos indicadores de oferta dos diferentes serviços ecossistêmicos providos 

pela Floresta de Araucária considerados neste estudo, alguns importantes limiares podem ser 

observados. De acordo com o comportamento dos indicadores discutido anteriormente, o ponto 

crítico para que não seja afetado nenhum serviço de suporte é a transição de baixa para média 

intensidade, indicando que a coleta não deveria ultrapassar a quantidade de 85% dos pinhões 

produzidos, uma vez que a quantidade de pinhões brotados já tem uma queda significativa nesse 

ponto. Tal limiar considera uma abordagem mais precavida, uma vez que os demais indicadores 

apresentam um valor significativo de queda apenas em intensidades maiores. Um limite nessa 

intensidade abarca, ainda, o inicio da diminuição dos demais indicadores nesse ponto, mesmo que 

sem diferença significativa, considerando as incertezas da valoração e o fato de que a degradação 

dos serviços ecossistêmicos pode ser irreversível na escala humana, envolvendo altos custos e 

grandes dificuldades para se recuperar o ecossistema perdido (DAILY et. al., 1997). Como analisado 

anteriormente, a diminuição dos indicadores de provisão e regulação podem gerar efeitos que não 
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são perceptíveis ou valorizados no curto prazo, mas que podem gerar um efeito abrangente no 

futuro. 

Do ponto de vista do serviço de provisão, mesmo que esse limiar acabe mantendo a menor 

quantidade média de sua oferta, vale lembrar que a categoria de baixas intensidades não inclui 

menores porcentagens de pinhão coletado justamente porque apenas a partir de 60% a coleta passa 

a ser uma atividade que compense ao extrativista. Dessa forma, quantidades até 85% já seriam 

compensadoras. Ainda assim, tais análises não devem refletir uma intensidade de coleta única para 

toda a área de manejo, considerando a relação do manejo com a cadeia de serviços prestados pela 

Floresta de Araucária como homogênea em toda sua extensão. O desafio proposto pela abordagem 

ecossistêmica se encontra justamente em desenvolver estratégias para reduzir os impactos negativos 

do uso da terra em múltiplos serviços ecossistêmicos enquanto mantém os benefícios sociais e 

econômicos locais (FOLEY et al., 2005).  

Pensar em formas de conciliação dos trade-offs encontrados não somente em função de limites 

que devam ser seguidos igualmente em todas as áreas de coleta, mas em formas de uso-múltiplo que 

considerem a composição das áreas de coleta com diferentes intensidades e sua localização na 

paisagem como um todo, em nível local e regional, é uma forma mais eficiente de incorporar as 

dinâmicas ecossistêmicas complexas nos modos de manejo com os limites e variáveis em diferentes 

escalas (DE GROOT et al., 2010a; REYERS et al., 2012).  

No caso do presente estudo, é uma forma de valorizar a importância de não ultrapassar o limite 

a partir do qual ocorre uma diminuição acentuada em serviços de suporte de manutenção da espécie 

e do ecossistema, indicados pela quantidade de pinhões brotados, regenerantes e biomassa das 

árvores jovens, acentuadamente maior em intensidades baixas de coleta que não ultrapassem 85% 

do produzido; e, ao mesmo tempo, conciliar a existência de áreas que tendem a fornecer maiores 

intensidades de outros serviços, como os de regulação e suporte, indicados pela maior quantidade 

de estoque de carbono e pinhões consumidos pela fauna nas áreas com média intensidade de coleta. 

As áreas com altíssima intensidade de coleta, embora apresentem um grande aumento do serviço de 

provisão indicado pela quantidade de pinhões coletados, geram uma queda brusca e acentuada nos 

demais serviços, e deveriam ter sua intensidade diminuída, sendo mantidas, se necessário, apenas 

nas regiões já extremamente convertidas, em áreas abertas próximas às casas, que forneçam 

quantidades significativas de serviços desse serviço de provisão e substituam o impacto em outras 

áreas. Ainda assim, deve ser atentado o fato de que as práticas de coleta que permitem tais 

quantidades de pinhões coletados interferem diretamente na manutenção da espécie, afetando 

inclusive o próprio serviço de provisão no longo prazo, e essa questão deve ser considerada pelo 
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coletor no planejamento sua atividade para os próximos anos. Tais considerações são facilmente 

visualizadas pela figura 4.8 e corroboram as previsões de FOLEY et al., 2005 e BRAAT et al., 2008, 

apresentadas na figura 1.3).  

Dessa forma, de acordo com os dados analisados, o planejamento na área de estudo deveria 

considerar a priorização de áreas com baixas e médias intensidades de coleta, que garantam tanto a 

diversidade local e os serviços de suporte e regulação em nível regional como a provisão de pinhão 

em longo prazo, conservando o que ainda resta do ecossistema por meio de uma combinação de uso 

sustentável, conservação e, quando necessário, compensação (BALMFORD et al., 2002; FOLEY et al., 

2005). 

Tal ideia tem como base o planejamento da paisagem por meio de estratégias que associem, 

adequadamente, ecossistemas naturais e manejados, de forma que os serviços dos ecossistemas 

naturais estejam disponíveis por todo o mosaico da paisagem, conforme já defendido por FOLEY et al. 

(2005). De acordo com o proposto por BALMFORD et al. (2002), a seleção das áreas para coleta devem 

levar em consideração tanto a facilidade de coleta (proximidade das propriedades dos coletores, 

existência de caminhos em boas condições ou com acesso de veículos) quanto as características da 

própria mata (inclinação do terreno, concentração de araucária) e a composição dessas áreas de 

forma a garantir uma quantidade mínima de área para que cada serviço consiga ser sustentado (sem 

excessiva fragmentação), com uma distribuição relativamente heterogênea que permita o fluxo de 

serviços por toda a região (FOLEY et al., 2005). 

Observando o mapeamento da região, os maiores fragmentos estão localizados mais longe das 

residências dos coletores e, portanto, poderiam ser considerados áreas de conservação favorecendo 

a manutenção dos serviços de suporte que dependem de uma área maior. Já as áreas mais próximas 

geralmente estão localizadas em fragmentos menores, mas como a atividade de coleta depende mais 

da concentração de araucárias fêmeas do que do tamanho do fragmento, o serviço de provisão não 

seria prejudicado. Deve-se considerar, ainda, a manutenção de áreas nativas com intensidades de 

coleta que não afetem os serviços de suporte (até 85%) espalhadas pela paisagem como forma de 

garantir o fluxo dos serviços de suporte. 

Como os remanescentes das Florestas com Araucária são muito poucos, contudo, uma 

estratégia interessante a ser considerada como parte do planejamento é o replantio da A. 

angustifolia em áreas abertas que pode favorecer tanto a coleta como a recuperação das Florestas 

de Araucária. A extração de pinhão em áreas naturais é bem utilizada em regiões de campos nativos, 

com ocorrência de árvores isoladas de araucária, conhecidas como araucárias de gralha. Nessas 
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regiões, devido à paisagem aberta, as árvores são mais baixar e largas, ao invés de altas e 

concentradas, facilitando a coleta (GUERRA et al., 2002). Ao mesmo tempo, a expansão para áreas 

campestres faz parte do processo sucessional das Florestas de Araucária (KLEIN, 1960; REITZ & KLEIN, 

1966) e pode ajudar sua recuperação. 

Analisando os serviços como um todo, os resultados corroboram outros estudos que sugerem 

que o extrativismo de produtos não madeireiros em florestas tropicais pode ser uma prática 

sustentável (DE GROOT et al., 2010a), desde que o não ultrapasse limiares a partir dos quais começam 

a afetar outros serviços. No caso das Florestas de Araucária, de acordo com os resultados desse 

estudo, se o planejamento considerar a manutenção de áreas com baixas e médias intensidades de 

coleta, o uso e manejo dos remanescentes desse ecossistema por pequenos produtores pode tanto 

gerar alimento e renda localmente no curto prazo – com a extração do pinhão, como responder por 

serviços mais abrangentes para a sociedade – com o sequestro de carbono e, ainda, continuar 

fornecendo esses serviços a longo prazo – com a manutenção dos serviços de suporte.  
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Conclusões 
 

 

A partir dos resultados obtidos e discutidos nesse estudo, conclui-se que: 

1. Existe um trade-off entre os serviços de regulação, suporte e provisão ofertados pelo ecossistema 

Floresta de Araucária em função da intensidade de coleta de pinhão; 

2. Esse trade-off é apresentado por um aumento dos serviços de provisão (provisão de alimento) e 

diminuição dos serviços de suporte (manutenção da espécie A. angustifolia e manutenção do 

ecossistema Floresta de Araucária) e regulação (estoque de carbono) a medida que a intensidade de 

coleta aumenta; 

3. Os indicadores de serviço de suporte de manutenção da espécie A. angustifolia são mais sensíveis 

ao aumento da intensidade de coleta do que indicadores de serviço de suporte de manutenção do 

ecossistema como um todo; 

4. As áreas com maiores intensidades de coleta ofertam maior quantidade de serviços cujo benefício 

é obtido no curto prazo, localmente, e que pode ser incluso no mercado formal, enquanto as áreas 

com menores intensidades de coleta ofertam maior quantidade de serviços cujo benefício será 

obtido no longo prazo, em escala regional e que não podem ser inclusos no mercado formal; 

5. A coleta de pinhão nas Florestas de Araucária pode ser uma prática sustentável, desde que 

priorizadas áreas com intensidades baixas e médias de coleta, que garantam a provisão tanto dos 

serviços de provisão com benefícios locais em curto prazo, como dos serviços de regulação mais 

abrangentes para a sociedade e, ainda, o continuo fornecimento desses serviços a longo prazo por 

meio dos serviços de suporte. O menor limiar crítico a ser observado, de uma intensidade de coleta 

de até 85% do pinhão produzido, está relacionado ao serviço de suporte de manutenção da espécie 

e, portanto, merece atenção, inclusive para garantir a continuidade da existência da própria 

atividade de coleta. 
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Resumo 
 

Para o planejamento de paisagens com fragmentos naturais com grande potencial para provisão 

de serviços ecossistêmicos é necessário avaliar as consequências dos diferentes tipos e intensidades 

de exploração propostos pelo homem na oferta de cada serviço. Essa condição é especialmente 

importante para a Floresta de Araucária que vem sendo reduzida desde a chegada dos europeus ao 

país devido, principalmente, à exploração da madeira da Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. Com 

a inclusão dessa espécie na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção e consequente 

proibição de seu corte, a relevância da floresta por seu serviço de provisão tomou outro rumo: a 

oferta de pinhão. No entanto, faltam informações sobre o impacto de sua coleta nos diferentes 

serviços providos por esse ecossistema. Nessa direção, este estudo teve como objetivo determinar e 

comparar a oferta de serviços ecossistêmicos de suporte, provisão e regulação em áreas de Florestas 

de Araucária com diferentes intensidades de coleta de pinhão. Para tanto, fora selecionados, por 

meio de mapeamento por imagens de satélite e entrevistas com extrativistas, oito áreas de coleta e 

duas áreas sem coleta em fragmentos de Floresta de Araucária no sul do estado de Minas Gerais. Em 

cada uma dessas áreas foram delimitadas três parcelas amostrais, nas quais foram avaliados os 

indicadores de serviços ecossistêmicos: quantidade de pinhões coletados (provisão de alimento); 

estoque de carbono (regulação); quantidade de pinhões brotados e quantidade de regenerantes 

(suporte, relacionados à manutenção da espécie A. angustifolia); e biomassa das árvores jovens e 

pinhões consumidos pela fauna (suporte, relacionado à manutenção do ecossistema Floresta de 

Araucária). O trade-off entre esses serviços foi analisado pela variação dos indicadores em cinco  

faixas de intensidade de coleta. Os indicadores de suporte relacionados à manutenção da espécie A. 

angustifolia são os mais sensíveis ao aumento da intensidade e apontam para um limiar de coleta 

entre 60 e 85% dos pinhões produzidos para que sua manutenção seja garantida. Além disso, as 

áreas com maiores intensidades de coleta ofertam maior quantidade de serviços cujo benefício é 

obtido no curto prazo, localmente, e que pode ser incluso no mercado formal, enquanto as áreas 

com menores intensidades de coleta ofertam maior quantidade de serviços cujo benefício será 

obtido no longo prazo, em escala regional e que não podem ser inclusos no mercado formal. 

Palavras Chave: planejamento ambiental, serviços ecossistêmicos, Floresta de Araucária, pinhão
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Abstract 

 

Planning of landscapes composed by natural fragments with great potential for ecosystem 

services provision require evaluation of different types and intensities of human exploitation and 

their consequences on each service provision. This condition is especially important at Araucaria 

Forests once it have been reduced since the arrival of Europeans in Brazil, mainly due to Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze wood exploitation. The inclusion of this species in the Brazilian list of 

endangered species and the consequent ban on its logging, changed the importance of the forest for 

their provisioning service: araucaria nuts extraction. However, there is a lack of information about 

the extraction impact on the different services this ecosystem provides. Therefore, the aim of this 

study was to evaluate the supporting, provisioning and regulation ecosystem services supply under 

different extraction intensities in natural fragments of Araucaria Forest. In order to do it we selected, 

through satellite imagery and interviews with extractive groups, eight extractive areas and two non-

extractive areas of Araucaria Forest fragments in the southern of Minas Gerais state. Six ecosystem 

services’ indicators were evaluated in three sample plots inside each area: amount of Araucaria nuts 

collected (provisioning service); carbon stock (regulation service); amount of germinated seeds and 

seedlings (support service related to A. angustifolia maintenance); and young trees’ biomass and 

seeds consumed by fauna (supporting service related to Araucaria Forest ecosystem maintenance). 

The trade-off between these services was examined through its indicators in five ranges of extraction 

intensities. Supporting services indicators related to A. angustifolia maintenance are the most 

sensitive to extraction intensity and point to a threshold between 60 and 85% of the pinions 

produced to guarantee its provision. In addition, areas with higher extraction intensities provide 

greater amount of services with short term benefits, on local scale and it can be included in the 

formal market, while areas with lower extraction intensities will provide greater amount of services 

with long term benefits, on regional scale and that can not be included in formal market. 

 

Key words: environmental planning, ecosystem services, Araucaria Forest, Araucaria nuts 
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