
Termos de uso

A iniciativa Blue Solutions em nome da BMU desenvolveu este curso de treinamento.
Para qualquer uso, você deve respeitar as seguintes condições:

• O slide mestre e a marca d’água são obrigatórios. Eles não podem ser alterados nem 
removidos da apresentação.

• O logotipo da Blue Solutions não deve ser movido ou removido. Nenhum outro 
logótipo ou informação adicional pode ser colocado na área de cabeçalho ou rodapé.

• Se você deseja adicionar seu próprio conteúdo, por favor, use o slide em branco no 
final desta apresentação. 

• Se você gostaria de fazer mudanças substanciais no conteúdo desta apresentação, 
você deve entrar em contato com mario.cana@grida.no

mailto:mario.cana@grida.no
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Identificação 
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e design de 
processo



O que são 
serviços 
ecossistêmicos?



O que são serviços 
ecossistêmicos?

• Os serviços ecossistêmicos são 
os benefícios que as pessoas 
obtêm dos ecossistemas.

By Dimitris Poursanidis, GRID-Arendal

By Dimitris Poursanidis, GRID-ArendalBy Rob Barnes, GRID-Arendal

By Rob Barnes, GRID-Arendal By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Serviços 
ecossistêmicos 
marinhos

• Serviços de suporte.

• Serviços de provisão.

• Serviços de regulação.

• Serviços culturais.

By Dimitris Poursanidis, GRID-Arendal



Serviços marinhos de 
suporte

• Ciclos dos nutrientes:

• Carbono, nitrogênio, 
fósforo, sílica.

• Produção primária:

• O plâncton gera > 50% do 
oxigênio do planeta.

• Suporta toda a cadeia 
alimentar.

• Oferece áreas de cultivo para 
aquicultura.

By Yannick Beadoin , GRID-Arendal

By Yannick Beadoin , GRID-Arendal



Serviços marinhos de 
provisão

• Alimento:
• Peixes, algas marinhas, 

crustáceos, etc.
• Energia e combustível:

• Energia renovável (ex: vento, 
ondas e energia das marés).

• Combustíveis fósseis (ex: 
hidrocarbonetos, hidratos de 
metano).

• Minerais e materiais:
• Metais, diatomita, pérolas, 

areia, etc.
• Fármacos.

• Água:
• Água destilada. By Hans Hillewaert



Serviços marinhos de 
regulação

• Regulação climática:
• Ciclos do carbono, calor, 

hidrológicos.
• Regulação de desastres naturais:

• Proteção contra tempestades 
e controle de inundações.

• Purificação de água e tratamento 
de resíduos:

• Áreas úmidas costeiras e 
moluscos removem o excesso 
de nutrientes e resíduos.

• Regulação da erosão:
• Manutenção das costas e das 

praias.
• Regulação de doenças.

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Serviços marinhos  
culturais

• Estética:
• Beleza natural e cênica.

• Educacional:
• Compreensão do nosso 

planeta.

• Recreacional:
• Turismo, navegação a vela, 

pesca, natação, mergulho, 
snorkeling, etc.

• Espiritual:
• Locais e espécies sagradas.
• Inspira admiração e 

expressão artística.

By Yannick Beadoin, GRID-Arendal



Bem-estar humano
(Contexto sócio-cultural)

Gestão

Ecossistemas &Biodiversidade

Serviço

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.)

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

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.

Based on: HAINES-YOUNG, R., POTSCHIN, M. The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being. Ch 7. In: 
Raffaelli, D., Frid, C. (Eds.), Ecosystem Ecology: A New Synthesis. BES Ecological Reviews Series, CUP, Cambridge, 2009.
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Gestão



Como os serviços 
ecossistêmicos são 
avaliados?

• Compreendendo os ecossistemas por 
meio da ciência e do conhecimento 
tradicional.

• Mapeamento de habitats costeiros e 
oceânicos.

• Realizando pesquisas e, sempre que 
possível, analisando as taxas de 
serviços realizados por unidade de área 
em cada tipo de habitat.

• Determinando as forças motrizes de 
perda, tendências e projeções futuras.

• Atribuindo valor econômico aos 
serviços com base em mercados, 
valoração contingente ou transferência 
de benefícios.

• Destacando áreas prioritárias (por 
concentração de serviços, valor ou 
ameaça).

By Dimitris Poursanidis, GRID-Arendal



As informações 
sobre os serviços 
ecossistêmicos 
podem ser 
incorporadas ao 
PEM

By Rob Barnes, GRID-Arendal

By Yannick Beadoin , GRID-Arendal

By Christian Perthen, GRID-Arendal

By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



Diferentes países, regiões e 
culturas usam os serviços 
ecossistêmicos de maneira 
diferente

• Aumenta o reconhecimento 
público do valor do oceano e das 
costas.

• Identifica as principais áreas que 
precisam de proteção.

• Ajuda a orientar o 
desenvolvimento e a economia 
sustentável dos oceanos.

• Permite que os tomadores de 
decisão entendam as perdas e os 
ganhos.

• Monitore a saúde do meio 
ambiente (e do nosso próprio 
bem-estar).

By Ju Yung Ki, GRID-Arendal



Obrigada!

Contato:
Email

http://bluesolutions.info/

http://www.panorama.solutions/en/portal/marine-coastal


