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TÓ P I C O S

Serviços Ecossistêmicos Impactos

ConclusõesRelação Atividades e SE



O  q u e  s ã o
S e r v i ç o s
E c o s s i s t ê m i c o s ?



Serviços ecossistêmicos são os benefícios que as 
pessoas obtém de ecossistemas.



Manguezais atuam como 
filtros naturais, 
apanhando sedimentos 
nocivos e nutrientes 
excessivos 

Arrecifes produzem areia 
e protegem o litoral de 

tempestades severas

Praias cênicas, ilhas e 
recifes de corais oferecem 
oportunidades de 
recreação 

Os recifes de corais saudáveis 
são hotspots da 
biodiversidade marinha e 
podem ser fonte de novos 
medicamentos e produtos de 
saúde

A pesca sustentável 
fornece alimentos, cria 

empregos e apoia 
economias locais

A geração de energia em 
alto-mar sustenta o 

desenvolvimento costeiro

Banco de algas e manguezais 
oferecem berçários para 

espécies de peixes e 
crustáceos de grande valor 

comercial

Rios saudáveis fornecem 
água potável para 
comunidades e irrigação 
para agricultura

Matas ciliares reduzem a 
erosão e filtram poluentes

Os ecossistemas costeiros e 
marinhos como banco de 

algas, manguezais e pântanos 
sequestram carbono, 

reduzindo gases do efeito 
estufa 6



Serviços Ecossistêmicos Marinhos e Costeiros

Serviços de Provisão

(recursos vivos, água, vento, sol…)

Serviços de Regulação

(regulação cimática, 

Prevenção da erosão…)

7

Serviços de Suporte

(Ciclos biogeoquímicos, produção

primária..)

Serviços Culturais

(turismo, paisagem…)



Gestão

Ecossistemas &Biodiversidade

Serviço

Bem-estar humano
(Contexto sócio-cultural)

Instituições e julgamento humano 
determinando o (uso de) serviços

Feedback entre
percepção de valor  e 
uso de serviços  
ecossistêmicos

Estrutura ou 
processo 
biofísico Função

Benefício

Valor (econ.)

Uma função geralmente está envolvida na provisão de vários serviços e o uso de serviços geralmente afeta as estruturas e 
processos biofísicos subjacentes de várias maneiras. As avaliações dos serviços ecossistêmicos devem levar em consideração 
esses loops de feedback.

Ex.:  Influência de 
organismos 
marinhos na 
sedimentação 
(formãção de áreas 
úmidas costeiras)

Ex.: Acumulação de 
energia das ondas 
durante as 
tempestades Ex.: Prevenção de 

erosão costeira
Ex.: Proteção da vida, 
propriedade e 
subsistência

Ex.: custo para 
proteger / restaurar 
a linha de costa



Serviços Ecossistêmicos Constituintes do bem-estar humano

COR DA SETA
Potencial de mediação por 
fatores socioeconômicos

LARGURA DA SETA
Intensidade de ligações entre serviços ecossistêmicos e 
bem-estar humano

Baixo
Médio
Alto

Fraco
Médio
Forte

Segurança
❑Segurança pessoal

❑Segurança contra desastres
❑...

Liberdade de escolha e ação
❑Oportunidade de 

conseguir o que o indivíduo 
valoriza 

Material Básico para uma boa 
vida

❑Meios de subsistência
❑Alimentos nutritivos

❑...

Saúde
❑Força

❑Acesso a ar limpo e água 
potável
❑...

Boas relações sociais
❑Coesão social
❑Respeito mútuo

❑...

Suporte
❑ Ciclagem de 

nutrientes
❑Formação do solo
❑Produção primária

❑...

Provisão
❑Comida

❑Água potável
❑Madeira
❑...

Regulação
❑Regulação climática

❑Controle de 
inundações

❑...

Cultura
❑Educação
❑Recreação

❑Espiritualidade
❑...



Fluxo de relações inclui os atores beneficiados



O oceano como uma nova fronteira de 
desenvolvimento...

Industrias Estabelecidas Industrias Emergentes Novas Indústrias

Pesca Pesca Sustentável
Aquicultura de multiplas 

espécies

Mineração Oceânica Aquicultura
Assimilação de Nutrientes, 

Residuos Sólidos

Óleo e Gás Farmacêuticos, Químicos

Transporte Mineração de Fundo Marinho

Infraestrutura e serviços portuários Energias Renováveis

Turismo Dessalinização / Água

Desenvolvimento Costeiro Ecoturismo

Pesquisa e Desenvolvimento e 

Tecnologia

Carbono Azul

Proteção de Habitat, Restauração

Fonte: Traduzido e adaptado de TEIU (2015).



O crescimento azul propõe uma gestão que leva 
em conta que setores econômicos dependem dos 
serviços ecossistêmicos do oceano.  

Serviços Ecossistêmicos (SE)

São os resultados de funções das 
estruturas e processos biofísicos que 

geram benefícios e valor as 
populações.

Setores de Crescimento Azul (SCA)

são as atividades humanas que 
dependem da capacidade do oceano 
fornecer recursos e estão citadas em 

documentos de Crescimento Azul.

Indústria da Pesca ----------------- Estoque Pesqueiro 



O Brasil possui um território oceânico 
extenso fonte de inúmeros serviços 

ecossistêmicos e indústrias atuantes.

No ano de 2015, as indústrias marinhas no 
país:

• 19% do PIB Nacional;

• 19 milhões de empregos;

• R$ 500 bilhões em salários.

PUC-RS, 2015

Figura Território Marinho Brasileiro.
Fonte: Traduzido de Gerhardinger et al (2017).



IMPACTOS

Figura Aumento Degradação Ambiental. 
Fonte: Traduzido de Golden et al (2015).



IMPACTOS

Quais os riscos para o bem-estar
humano e economia de perder os SE?



Gestão

Ecossistemas &Biodiversidade

Serviço

Bem-estar humano
(Contexto sócio-cultural)

Instituições e julgamento humano 
determinando o (uso de) serviços

Feedback entre
percepção de valor  e 
uso de serviços  
ecossistêmicos

Estrutura ou 
processo 
biofísico Função

Benefício

Valor (econ.)

Uma função geralmente está envolvida na provisão de vários serviços e o uso de serviços geralmente afeta as estruturas e 
processos biofísicos subjacentes de várias maneiras. As avaliações dos serviços ecossistêmicos devem levar em consideração 
esses loops de feedback.

Ex.:  Influência de 
organismos 
marinhos na 
sedimentação 
(formãção de áreas 
úmidas costeiras)

Ex.: Acumulação de 
energia das ondas 
durante as 
tempestades Ex.: Prevenção de 

erosão costeira
Ex.: Proteção da vida, 
propriedade e 
subsistência

Ex.: custo para 
proteger / restaurar 
a linha de costa



AÇOES HUMANAS CONSEQUENCIAS
PERDER OS SERVIÇOS 

ECOSSISTEMICOS

RISCO DE PERDER OS SERVIÇOS ECOSSISTEMICOS = perder a saúde dos 
ecossistemas, do bem-estar social e da economia



F0nte: http://visao.sapo.pt/ambiente/biodiversidade/2016-07-31-Mar-sob-pressao-excesso-de-pesca-escassez-de-peixe







https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/10/20/ole
o-praias-do-nordeste-impacto-turismo.htm









Fonte: https://greentumble.com/environmental-impacts-of-aquaculture/









Cumulative human impact to marine ecosystems as of 2013 (Halpern et al 2013)
Impact scores are based on all 19 anthropogenic stressors



Cumulative human impact to marine ecosystems as of 2013 (Halpern et al 2013)
Impact scores are based on all 19 anthropogenic stressors



A principal ameaça à economia e crescimento azul, em longo 
prazo, é a saúde dos oceanos, que vem deteriorando, na falta 
de normas efetivas e inovações tecnolóicas

Os quatros principais fatores afetando 
a saúde são 
1) Mudanças climáticas;
2) acidificação; 
3) poluição; e 
4) sobrepesca. 

Morillo and Spalding 2017 



CONECTIVIDAD TIERRA-MAR COMO SINGULARIDAD FÍSICO NATURAL
DE LAS AREAS LITORALES

FLUJO de Servicios
ecosistémicos



Relação entre Atividades e entre SE
Pesca Óleo e Gás Energias 

renováveis
(eólicas)

Mineração 
marinha

Turismo / 
infrestrutura

Portos

Recursos 
naturais bióticos

Recursos 
naturais 
abióticos
Local de 
reprodução

Paisagem

Proteção linha 
costa



Crescimento Azul e sustentabilidade



Necessidade de Planejamento Espacial 
Marinho – PEM para o Crescimento 
Azul no Brasil

Fechamento

Indentificação (in)compatibilidades

Identificação Atividades

Identificação relação com SE e 
Atores beneficiados

Projeto Piloto?
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