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RESUMO 

Sendo a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais para 

sobrevivência humana e meio de subsistência de milhões de pessoas em todo 

o mundo, sua manutenção torna-se fundamental para a sociedade. Por outro 

lado, as atividades florestais, que são consideradas como de grande 

importância para o país por conta de sua grande capacidade de geração de 

emprego e renda, faz uso constante dos serviços ecossistêmicos. Diante dessa 

problemática, presente trabalho visou apresentar as relações existentes entre o 

setor florestal e os serviços ecossistêmicos, mostrando tanto a dependência do 

setor para com os serviços citados, quanto à contribuição das atividades 

florestais para a criação e manutenção de serviços ecossistêmicos. A 

metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica com base no levantamento 

das informações existentes na literatura. Os materiais utilizados para embasar 

esta pesquisa foram livros, artigos científicos e websites oficiais. O 

levantamento de informações foi focado na identificação de possível 

dependência do setor florestal para com a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, assim como na possibilidade de contribuição das atividades 

florestais para com a manutenção e oferta destes serviços. Esperou-se mostrar 

que as atividades florestais dependem dos serviços ecossistêmicos e que, por 

isso, a degradação de ecossistemas pode ser prejudicial ao setor. E que estas 

atividades podem contribuir positivamente para a manutenção e oferta dos 

serviços ecossistêmicos, contrapondo assim a perspectiva negativa de que as 

atividades florestais sempre causam prejuízo aos ecossistemas. Ao final do 

trabalho, foi verificado que os serviços ecossistêmicos podem influenciar de 

forma positiva ou negativa a realização das atividades florestais. Assim como 

as atividades florestais podem influenciar de forma positiva ou negativa a oferta 

de serviços ecossistêmicos. O setor florestal se mostrou dependente de todos 

os tipos de serviços ecossistêmicos. E, ao manter ou criar florestas em pé, as 

atividades florestais sustentáveis contribuem significativamente para a oferta e 

manutenção dos serviços ecossistêmicos de provisão, regulação, suporte e 

culturais. 

 

Palavras-chave: Ecossistemas, atividades florestais, contribuição, 

dependência  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

As biodiversity and ecosystem services being essential for human 

survival and livelihoods of millions of people around the world, its maintenance 

is fundamental to society. On the other hand, forestry activities, which have a 

main importance for the country, because of its great capacity to generate 

employment and income, makes constant use of ecosystem services. Faced 

with this problem, this study aimed to present the relationship between the 

forest sector and ecosystem services, showing both industry dependence 

towards the mentioned services, as the contribution of forestry activities to the 

creation and maintenance of ecosystem services. The methodology used was 

bibliographic research based on the survey of existing literature information. 

The materials used to support this research were books, scientific papers and 

websites. The survey information was focused on identifying possible 

dependence of the forestry sector to the maintenance of ecosystem services, as 

well as the possibility of contribution of forestry to the maintenance and 

provision of these services. It was expected to show that forestry activities 

depend on ecosystem services and, therefore, degradation of ecosystems can 

be detrimental to the sector. Besides, these activities can contribute positively to 

the maintenance and supply of ecosystem services, countering the negative 

outlook that forestry activities always cause damage to ecosystems. At the end 

of the work, it was found that ecosystem services can influence positively or 

negatively the achievement of forest activities. As well as forestry activities can 

impact positively or negatively the supply of ecosystem services. The forest 

sector has proven dependent on all kinds of ecosystem services. And, when the 

sector maintain or create standing forests, sustainable forestry activities 

significantly contribute to the provision and maintenance of ecosystem service 

provision, regulation, support and cultural. 

 

Keywords: Ecosystems, forest activities, contribution, dependency 

 



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

A biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, além de essenciais para 

a sobrevivência do homem, são também o meio de subsistência de milhares de 

pessoas em todo o mundo. Por isso, é possível compreender a importância de 

sua manutenção, considerando que eles fornecem alimentos, medicamentos, 

fibras para vestimentas, moradia, além de ar puro, água limpa e controle do 

clima (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2012). 

Sabe-se que os ecossistemas podem ser definidos como complexo 

dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microrganismos e o ambiente 

não vivo, interagindo com uma unidade funcional (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). Considerando essa definição, é possível compreender 

que os ecossistemas em equilíbrio geram serviços benéficos para os homens, 

podendo estes ser classificados como serviços ambientais, aqueles providos 

por ecossistemas manejados pelo homem; ou serviços ecossistêmicos, 

aqueles providos ao homem por ecossistemas naturais, sem intervenção 

humana, de acordo com a existência ou não de intervenção (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2012).  

Neste trabalho, será considerada a definição da Millennium Ecossystem 

Assessment (2005), que considera como serviços ecossistêmicos aqueles 

benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas, abrangendo, de acordo 

com a definição do Ministério do Meio Ambiente (2012), tanto os serviços 

ambientais quanto os serviços ecossistêmicos no conceito proposto.  

Quando ocorre degradação ambiental os serviços ecossistêmicos são 

comprometidos afetando às pessoas e atividades econômicas que se 

beneficiam destes. Nos casos em que a degradação do ecossistema é intensa, 

ocorre a perda total de resiliência, não havendo, portanto possibilidade de 

recuperação sem a intervenção humana, dado o longo tempo que levaria para 

se recuperar sozinho (CORRÊA et al., 1998). 

Ainda sobre os casos em que o fornecimento dos serviços 

ecossistêmicos é comprometido, quando ocorre este tipo de situação é 

possível observar os diversos efeitos negativos para o equilíbrio dos 
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ecossistemas, que chegam a ameaçar toda a diversidade biológica da região e, 

além disso, compromete, entre outros, as atividades econômicas que 

dependem destes serviços (PRIMACK & RODRIGUES, 2002).  

De acordo com a Food and Agriculture Organization of United Nations 

(2012) o Brasil possui a maior extensão de floresta tropical do mundo, o que 

equivale a 2/3 de seu território, cerca de 554 milhões de hectares, sendo que, 

deste total, 539 milhões são de florestas naturais e, segundo a Indústria 

Brasileira de Árvores (2014), aproximadamente 7,6 milhões são provenientes 

de florestas plantadas. A atividade florestal é considerada como de grande 

importância para o país por conta de sua grande capacidade de geração de 

emprego e renda (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS, 2012).  

Dados da Confederação Nacional da Indústria (2012) destacam a 

importância econômica do setor florestal para o país. De acordo com a 

instituição, em 2012, foi levantada a existência de 222 empresas com 

atividades em 529 municípios, localizados em 18 estados. 

Diante do exposto acerca da importância econômica do setor florestal e 

da problemática que envolve os efeitos da degradação de ecossistemas, o 

presente trabalho visa apresentar as relações existentes entre o setor florestal 

e os serviços ecossistêmicos, mostrando tanto a dependência do setor para 

com os serviços citados, quanto à contribuição das atividades florestais para a 

criação e manutenção de serviços ecossistêmicos. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Mostrar as relações existentes entre os serviços ecossistêmicos com o 

setor florestal, destacando tanto a dependência do setor para com os serviços 

citados, quanto à contribuição das atividades florestais para a criação e 

manutenção dos serviços ecossistêmicos. 
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3. META 

Mostrar que a manutenção dos serviços ecossistêmicos é de grande 

importância para o setor florestal e que as atividades florestais também 

contribuem para a manutenção e criação desses serviços. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Conceito de Serviços Ecossistêmicos 

De acordo com Millennium Ecosystem Assessment (2005), os serviços 

ecossistêmicos podem ser divididos em quatro tipos: de provisão, reguladores, 

culturais e de suporte. Sendo definidos como: 

Os serviços de provisão são aqueles relacionados com a 
capacidade dos ecossistemas em prover bens, sejam 
alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, mel), matéria-prima 
para a geração de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos), 
fibras (madeiras, cordas têxteis), fitofármacos, recursos 
genéticos e bioquímicos, além de plantas ornamentais e água. 
Os serviços reguladores são os benefícios obtidos a partir de 
processos naturais que regulam as condições ambientais que 
sustentam a vida humana, como a purificação do ar, regulação 
do clima, purificação e regulação dos ciclos das águas, controle 
de enchentes e de erosão, tratamento de resíduos, 
desintoxicação e controle de pragas e doenças. Os serviços 
culturais são aqueles relacionados com a importância dos 
ecossistemas em oferecer benefícios recreacionais, 
educacionais, estéticos e espirituais. Os serviços de suporte 
são os processos naturais necessários para que os outros 
serviços existam: como a ciclagem de nutrientes, a produção 
primária, a formação de solos, a polinização e a dispersão de 
sementes (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

De acordo com o relatório The Ecological and Economic Foundations os 

serviços ecossistêmicos podem ser conceituados como benefícios que os 

ecossistemas geram para as pessoas, direta e indiretamente, entendendo-se 

que as propriedades dos sistemas ecológicos que as pessoas consideram 

como úteis são passíveis de mudança ao longo do tempo, mesmo que o 

sistema ecológico em si permaneça em um estado relativamente constante. 

(THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY, 2010), 
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Tabela 1: Exemplos de serviços ecossistêmicos. (Adaptado) de 

Millennium Ecosystem Assessment, 2005. 

REGULAÇÃO PROVISÃO SUPORTE CULTURAIS 

Regulação do 
clima 

Água 
Formação de 

solos 
Benefícios 
espirituais 

Controle do ciclo 
das águas 

Madeira Produção primária  
Benefícios 

recreacionais 

Controle de 
erosão 

Alimentos Ciclagem de 
nutrientes 

Benefícios 
educacionais 

Controle de 
pragas e doenças 

Recursos 
genéticos 

e bioquímicos 

Dispersão de 
sementes 

Benefícios 
estéticos 

Qualidade da 
água 

Princípios ativos Polinização 
Inspiração para a 

cultura 

 

Ainda sobre os serviços ecossistêmicos, além de conceituá-los, deve-se 

ter em mente que quando se analisa a problemática que envolve a manutenção 

desses serviços, é importante considerar a ótica de que o crescimento 

econômico deve ser dissociado dos ecossistemas e do consumo material, e 

reassociado ao desenvolvimento econômico sustentável e ao atendimento das 

necessidades evolutivas (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2010). Isso porque, o crescimento puramente econômico se 

preocupa apenas com a geração de riqueza, sem levar em conta sua a 

distribuição e qualidade ambiental do planeta como faz o desenvolvimento 

sustentável (SANTANA, 2012). Não se pode pensar em manutenção dos 

serviços ecossistêmicos sem se pensar em desenvolvimento sustentável. 

 

4.2 Caracterização do Setor Florestal Brasileiro 

Dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(2011), mostram que em 2010, a região da América Latina e Caribe, conhecida 

por seus recursos florestais abundantes, conta com quase 49% da cobertura 

florestal da terra. Esse valor corresponde a 891 milhões de hectares, ou cerca 

de 22% da área florestal mundial, sendo o Brasil um dos cinco países mais 
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ricos em termos de recursos florestais no mundo, com 13 % da área florestal 

global. Além disso, o país também é conhecido por ter a maior extensão de 

floresta tropical. 

De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (2014), a área de 

florestas plantadas no mundo é de 264 milhões de hectares, o que representa 

7% de todas as florestas globais e 22% das florestas destinadas à exploração 

comercial. A maior parte da área de plantios de árvores (61%) localiza-se na 

China, Índia e Estados Unidos. No Brasil, dados de 2014 indicam a existência 

de 7,6 milhões de hectares de árvores plantadas para fins industriais. Apesar 

de deter uma pequena parte da área de plantios de árvores do mundo, o país, 

contribui anualmente com 17% de toda a madeira colhida, em decorrência da 

alta produtividade dos plantios de árvores, que confere ao país grandes 

vantagens para a atividade florestal em termos de competitividade.  

No Brasil, o setor florestal está organizado de duas formas, sendo a 

primeira delas caracterizada por poucas empresas de grande porte integradas 

verticalmente, onde suas atividades abrangem desde a floresta até o 

acabamento dos produtos, atuando da produção ao comércio. E a segunda, 

onde existe um grande número de empresas de médio e pequeno porte, de 

menor capacidade empresarial, que atuam na produção de madeira serrada, 

compensados, móveis e produtos não madeireiros (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2012). 

De acordo com o Centro de Inteligência em Florestas (2012), instituição 

que tem como principal missão se tornar um centro de referência nacional em 

conhecimentos, tecnologias, inovação e negócios florestais, o setor florestal 

brasileiro abrange os segmentos de papel e celulose, de madeira processada 

(laminados e MDF), o segmento de produtos florestais não madeireiros (açaí, 

borracha, palmito, castanha do Pará, entre outros), o segmento de carvão 

vegetal, isso além do segmento moveleiro. 

Em 2014, no segmento de celulose, os dados apurados mostraram que 

a produção nacional foi de 16,4 milhões de toneladas, 8,8 % maior que em 

2013. As exportações cresceram 12,6 % e as vendas no mercado interno 
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reduziram 7,3 %, também comparando 2013 com 2014 (CENTRO DE 

INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS, 2015).  

Acerca do carvão vegetal, é importante observar que o Brasil é o maior 

produtor e consumidor mundial, sendo o carvão destinado em sua maior parte 

ao setor siderúrgico. Dados do Ministério de Minas e Energia indicam que, 

aproximadamente, 80% do carvão produzido no país é consumido na indústria 

siderúrgica, no processo de redução do minério de ferro a ferro-gusa 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010).  

Em contraposição ao lugar de destaque da indústria de celulose no 

Brasil, que preenche até mesmo requisitos legais de exportação, a grande 

demanda por carvão vegetal para suprir, em sua maioria, as indústrias 

siderúrgicas como agente biorredutor e fornecedor de energia, é um dos 

fatores que contribuem com o desmatamento ilegal de áreas. Em 2011, por 

exemplo, as exportações brasileiras de ferro-gusa tiveram um aumento de 40% 

em relação a 2010. Porém, as florestas plantadas existentes, destinadas a 

essa finalidade, não foram suficientes para suprir esta demanda, ocasionando 

a exploração ilegal e desordenada das matas nativas, principalmente no 

cerrado mineiro, onde se concentram a maioria das indústrias siderúrgicas do 

país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS 

PLANTADAS, 2012).  

 

4.3 A Degradação de Ecossistemas e as Atividades Florestais 

A exploração florestal tem impacto direto na biodiversidade, podendo 

acarretar risco de extinção para algumas espécies, no caso dessa atividade ser 

realizada de forma irregular e predatória. Nas atividades florestais 

propriamente, existem diversos riscos de degradação ambiental, entre eles o 

proveniente da exploração madeireira ilegal, ou ainda o resultante das 

plantações de monoculturas, que ao reduzir a biodiversidade, o plantio de 

madeira fica predisposto a risco de doenças (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DA INDÚSTRIA, 2012).  
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As atividades florestais podem impactar os ecossistemas, e assim afetar 

os serviços ecossistêmicos, especialmente quando são realizadas de forma 

não sustentável, geralmente, em desacordo com a legislação (BANCO 

NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2007). 

Apesar disso, é importante observar que as atividades florestais, entre outras 

atividades econômicas também podem ser impactadas pela degradação de 

ecossistemas de várias formas. Com a degradação dos ecossistemas, serviços 

ecossistêmicos como os de regulação e de suporte, entre outros, são 

prejudicados (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).  

Considerando que o setor florestal brasileiro abrange as atividades de 

papel e celulose, de madeira processada, de produtos florestais não 

madeireiros, de carvão vegetal e o segmento moveleiro, sendo todas as 

atividades dependentes das árvores em seu princípio (CENTRO DE 

INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS, 2012), é possível observar a existência de 

dependência das atividades citadas para com os serviços ecossistêmicos 

reguladores e de suporte. Isso considerando que estes serviços regulam as 

condições ambientais e que os serviços de suporte geram benefícios como a 

ciclagem de nutrientes, a produção primária e a formação de solos, entre 

outros (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

É possível observar a dependência do setor florestal pelos serviços 

ecossistêmicos, seja de forma direta ou indireta. Mas, é necessário observar 

também que o setor depende, em sua base, do estabelecimento das árvores, 

que dependem dos serviços ecossistêmicos para se estabelecerem. Ainda que 

cada um dos produtos florestais possua um mercado próprio, as condições 

para o seu desenvolvimento estão associadas à base florestal, tornando-os 

interdependentes (BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL, 2002). 

Um exemplo pontual da dependência do setor pelos serviços 

ecossistêmicos é o caso da necessidade das árvores por nutrientes do solo, o 

que as torna, além de provedoras, dependentes da ciclagem de nutrientes. 

Caso os nutrientes necessários para o crescimento das árvores, sejam 

removidos inadequadamente da biomassa arbórea, como nos casos de 



 

8 
 

degradação ambiental, a demanda por nutrientes do solo não é atendida. E, se 

a capacidade de suprimento natural de nutrientes é diminuída, ocorrem 

sensíveis perdas na produtividade da área. Ou seja, quando isso acontece, o 

crescimento e manutenção das árvores são comprometidos (TILMAN et al., 

2002). 

Para o World Business Council for Sustainable Development (2011), a 

deterioração dos ecossistemas representa um risco real e cada vez mais 

próximo das operações empresariais, inclusive do setor florestal. Essa 

preocupação não deve ser só ecológica ou biológica, e sim com as implicações 

negativas na questão econômica, no bem estar humano e no desempenho dos 

negócios em geral. Apesar disso, por outro lado, é importante perceber a 

existência de oportunidades de negócios que envolvam a criação e 

manutenção dos serviços ecossistêmicos, que podem gerar ganhos, ao invés 

de representar um mero problema ou risco econômico. Como exemplos, 

podem ser citados o mercado internacional de compensações de 

biodiversidade; o comércio mundial de CO2 e as oportunidades para os 

negócios sustentáveis baseados nos recursos naturais. 

 

4.4 A contribuição das Atividades Florestais para os Serviços 

Ecossistêmicos 

Segundo Ministério do Meio Ambiente (2000), as florestas, nativas e 

plantadas são importantes para: a gestão de produtos madeireiros e não 

madeireiros, para a gestão de bacias hidrográficas, para a conservação, para 

fins de recreação, para sequestro de carbono e para a prestação de outros 

serviços de ecossistemas importantes. Além disso, a gestão sustentável das 

florestas pode apoiar a regeneração e renovação do recurso para uso em longo 

prazo. 

De acordo com o Relatório TEEB para o Setor de Negócios, sabe-se que 

a maior parte das empresas tem uma relação de dar e receber com a natureza, 

não sendo diferente para as empresas florestais. Por um lado, podem 

apresentar impacto direto sobre a biodiversidade e os ecossistemas por meio 
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de suas principais operações ou ainda impactos indiretos, por intermédio de 

sua cadeia de produção. Por outro lado, não é possível desconsiderar que 

muitas empresas dependem da biodiversidade e dos serviços prestados pelos 

ecossistemas como fatores chaves para produtos e processos de produção (A 

ECONOMIA DOS ECOSSISTEMAS E DA BIODIVERSIDADE, 2010).  

O manejo florestal sustentável de árvores nativas em florestas tropicais 

no Brasil, por exemplo, promove a diminuição da pressão da ameaça do 

desmatamento por atividades florestais ilegais. Além disso, ajuda na 

manutenção da floresta em pé permitindo que ela provenha serviços 

ecossistêmicos como o armazenamento e sequestro de carbono atmosférico, 

por meio da fotossíntese. Em um hectare de floresta tropical, são armazenadas 

cerca de 220 toneladas de biomassa, contendo cerca de 110 toneladas de 

carbono. Estima-se que as florestas brasileiras armazenam 49.335 milhões de 

toneladas de carbono em sua biomassa, mais do que todas as florestas 

europeias juntas conseguem armazenar (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2007). No do plantio de florestas 

plantadas, ainda de acordo com a Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (2007), sabe-se que nas florestas em crescimento o montante 

de carbono sequestrado aumenta, estabilizando quando as árvores chegam à 

maturidade. 

Acerca dos serviços hidrológicos prestados pelas florestas plantadas ou 

nativas por meio de manejo florestal sustentável, excluindo os casos de corte 

raso, sabe-se que as florestas influenciam nos processos hidrológicos, 

auxiliando na regulação dos fluxos hídricos e manutenção da qualidade da 

água. Isso porque elas protegem o solo contra erosão e evitam que as águas 

carregadas de sedimentos escorram diretamente para os rios (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

Considerando que as atividades florestais dependem das árvores em 

sua base, e que a existência das árvores contribui para a geração dos serviços 

ecossistêmicos. É importante citar que a manutenção da floresta em pé 

também contribui para: a moderação do clima e tempo, a regulação e 

purificação de gases atmosféricos, a proteção contra desastres naturais, 
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formação do solo e manutenção de sua fertilidade, decomposição de resíduos, 

regulação e purificação de gases atmosféricos, entre outros 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2012). 

 

5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

De acordo com Martins & Pinto (2001), a pesquisa bibliográfica visa 

conhecer e analisar conteúdos científicos, além de discutir e explicar um 

determinado tema com base em referências teóricas publicadas em: livros, 

periódicos e outros materiais. Esse tipo de metodologia tem como objetivo 

atualizar o autor acerca do conhecimento científico escrito, dito ou filmado 

sobre o assunto abordado (MARCONI & LAKATOS, 2007). 

Minayo (1993) considera a pesquisa bibliográfica como uma atividade 

básica das ciências, que busca em sua indagação a descoberta da realidade. 

O autor a considerou como uma atitude prática e teórica de busca constante 

por informações, definindo-a como processo intrinsecamente inacabado e 

permanente. Por último, apresentou-a como uma atividade que visa a 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota e que promove uma 

combinação particular entre teoria e dados. 

Para Gil (1999), a pesquisa tem um caráter pragmático, consistindo em 

um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. E 

tem como objetivo fundamental pesquisar a descoberta de respostas para 

problemas por meio do emprego de procedimentos científicos. 

Trentini & Paim (1999) explicaram ainda que a pesquisa bibliográfica 

pode ser considerada como uma análise crítica, meticulosa e ampla das 

publicações correntes em determinada área de conhecimento. Ou seja, a 

literatura mostra que a pesquisa bibliográfica é uma metodologia eficaz no 

levantamento de informações acerca de determinado tema de interesse e 

permite que o autor analise, discuta e explique determinado tema de forma 

crítica com o objetivo de gerar conclusões. 



 

11 
 

O presente trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica com 

base no levantamento das informações existentes na literatura. Os materiais 

utilizados para embasar esta pesquisa foram livros, artigos científicos e 

websites oficiais que possuiam como conteúdo literaturas mais recentes do 

assunto pesquisado. 

A pesquisa foi dividida em quatro partes, de forma a contemplar os 

seguintes conteúdos: 

1. Definição do conceito de serviços ecossistêmicos  

2. Caracterização do setor florestal brasileiro 

3. Relação entre a degradação de ecossistemas e as atividades 

florestais 

4. Contribuição das atividades florestais para manutenção e oferta 

dos serviços ecossistêmicos 

O levantamento de informações, além de definir o conceito de serviços 

ecossistêmicos e caracterizar o setor florestal, foi focado na identificação de 

possível dependência do setor florestal para com a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, assim como na possibilidade de contribuição das atividades 

florestais para com a manutenção e oferta destes serviços. 

Ao final do trabalho, mostrou-se que as atividades florestais dependem 

dos serviços ecossistêmicos e que, por isso, a degradação de ecossistemas 

pode ser prejudicial ao setor. Ainda sob essa ótica, foi mostrado que estas 

atividades podem contribuir positivamente para a manutenção e oferta dos 

serviços ecossistêmicos, contrapondo assim a perspectiva negativa de que as 

atividades florestais sempre causam prejuízo aos ecossistemas. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1 A Importância da Manutenção dos Serviços Ecossistêmicos para o 

Setor Florestal 

Conforme a Millennium Ecossystem Assessment (2005), os serviços 

ecossistêmicos oferecidos pelos ecossistemas são os de provisão, 

reguladores, culturais e de suporte. Sendo o fornecimento de água considerado 

como serviço de provisão, é possível compreender a grande dependência das 

atividades florestais por este serviço. Sobre esse aspecto, é importante 

mencionar que, como a água é considerada um bem escasso, o 

comprometimento desse serviço, afeta significativamente as atividades 

florestais.  

Lehr et al. (2005) mostram que, sob a ótica da gestão de recursos 

hídricos, o setor de papel e celulose, por exemplo, é considerado um típico 

consumidor de água bruta em grande quantidade. O setor em questão é de 

grande representatividade para a economia brasileira, uma vez que dados de 

2013 da Indústria Brasileira de Árvores confirmam que o país está entre os 

quatro produtores mundiais de celulose, além de ser o nono maior produtor 

mundial de papel (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2015). Sob esse 

aspecto, é possível compreender que a falta de provisão de água para 

utilização desse setor, entre outros, poderia impactar significativamente a 

economia do país. 

Além da indústria de papel e celulose, todas as atividades florestais, de 

forma direta, ou indireta são dependentes de serviços ecossistêmicos, como o 

de provisão da água, mencionado anteriormente. Sabendo disso, ao se 

relacionar a dependência das atividades florestais aos serviços de provisão, é 

importante lembrar que o próprio fornecimento de matéria prima é considerado 

como um serviço ecossistêmico deste tipo (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). E que, a oferta desses serviços, é a base para a 

existência do setor florestal, uma vez que o mesmo é composto por atividades 

baseadas no fornecimento de madeira e demais produtos provindos das 

árvores (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2012). 
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Um exemplo de serviço de regulação oferecido pelos ecossistemas, que 

quando ausente afeta negativamente as atividades florestais é o de controle 

natural de erosão e manutenção da fertilidade do solo (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012). Sobre esse serviço é importante citar que a erosão do solo 

é um fator chave no processo de degradação da terra e de desertificação. 

Processos erosivos, além de provocar a degradação da área, também podem 

desencadear o carregamento de grandes quantidades de solo, matéria 

orgânica e insumos agrícolas para o leito dos cursos d’água no período 

chuvoso, contribuindo significativamente para a diminuição da quantidade e 

qualidade da água (GONÇALVES et al., 2005). 

Os serviços ecossistêmicos de suporte também são fundamentais para o 

desenvolvimento das atividades florestais, uma vez que sua existência é 

necessária para a provisão de outros serviços (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). De acordo com Souza & Davide (2001) a ciclagem de 

nutrientes em ecossistemas florestais, plantados ou naturais, por exemplo, tem 

sido amplamente estudada com o intuito de se obter maior conhecimento da 

dinâmica dos nutrientes nestes ambientes. Além de maior entendimento acerca 

do funcionamento dos ecossistemas, também se busca informações para o 

estabelecimento de novas práticas sustentáveis de manejo florestal, para 

contribuir com a recuperação de áreas degradadas e manutenção da 

produtividade de sítios.  

Para Souza & Davide (2001), sobre a importância da ciclagem de 

nutrientes, é possível compreender que este serviço de suporte é processo 

chave para a manutenção da produtividade das áreas florestais, tornando o 

setor florestal completamente dependente desse serviço ecossistêmico. Sem a 

ciclagem de nutrientes, a provisão de matéria prima, base das atividades do 

setor, seria severamente afetada. 

Apesar das empresas florestais não dependerem diretamente dos 

serviços culturais fornecidos pelos ecossistemas, estes também devem ser 

considerados para a realização das atividades. Para Busch & Ribeiro (2006), a 

sociedade não aceita mais que empresas forneçam apenas qualidade, preço e 

cumprimento da legislação. Sendo assim, empresas que ajudam a minimizar os 
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problemas sociais e ambientais da atualidade são valorizadas por seus 

consumidores, em detrimento de outras.  

Ainda de acordo com Busch & Ribeiro (2006), uma vez que a cultura é 

considerada presente no lado social, e que as empresas devem possuir 

responsabilidade socioambiental, a manutenção e oferta de benefícios 

recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais, de culturas regionais 

também é encarada como um dos papéis das empresas. Ou seja, as empresas 

florestais que não conseguem promover manutenção ou criação dos serviços 

culturais são mal vistas por seus consumidores.  

 

6.2 As Atividades Florestais e a Criação e Manutenção dos Serviços 

Ecossistêmicos 

É notório que setor florestal brasileiro contribui com uma importante 

parcela para a economia brasileira e a geração de produtos tanto para 

consumo direto quanto para exportação. As atividades econômicas que 

compreendem o setor são geradoras de vários tipos de impostos e 

proporcionam emprego para a população. Além disso, no que diz respeito à 

criação e manutenção dos serviços ecossistêmicos, é importante mencionar 

que o setor é um dos responsáveis por atuar e desenvolver projetos e leis de 

conservação e preservação dos recursos naturais (LADEIRA, 2002). 

De acordo com a REMADE (2004), o setor florestal brasileiro tem como 

função induzir o desenvolvimento socioeconômico do país, além de contribuir 

para a manutenção de um alto nível da biodiversidade e de equilíbrio 

ambiental. Estudos indicam a existência de várias funções do setor de base 

florestal, como: função indutora para o desenvolvimento econômico, função 

estimuladora do desenvolvimento social e função contributiva para a 

manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental. No que diz respeito ao 

setor de papel e celulose, por exemplo, dados da BRACELPA (2010), indicam 

que o Brasil é referência internacional, por suas práticas sustentáveis, tendo 

como diferencial competitivo o fato de que 100% da produção de celulose e 

papel provem de florestas plantadas. 
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Sobre a regeneração natural de plantas nativas sob árvores exóticas e 

nativas cultivadas, pesquisas recentes que investigam o tema em plantios 

comerciais no Brasil, mostram que as plantações florestais são, muitas vezes, 

e em determinadas circunstâncias, redutos de biodiversidade. Essas 

descobertas conduzem à necessidade de se rever as plantações florestais e 

seu manejo pelo prisma de ciências contemporâneas, como a Biologia da 

Conservação, a Ecologia da Paisagem e a Ecologia da Restauração (MELO et 

al., 2010).  

A Fundacion Vida Silvestre Argentina & World Wide Fund for Nature 

(2003) observou que, grande parte das regiões tropicais que no passado eram 

ocupadas por florestas, nas últimas décadas apresentaram sua cobertura 

florestal natural altamente fragmentada e restrita a pequenas porções de terra 

onde a expansão agrícola ou urbana não foi possível. Esse cenário é 

preocupante pela perda de biodiversidade ocasionada com a extinção de 

muitas espécies, e por acelerar o processo erosivo, reduzindo a fertilidade dos 

solos; podendo gerar, para as comunidades locais, impactos socioeconômicos 

negativos. 

Apesar disso, áreas ocupadas por florestas plantadas, seja pelas 

características de ciclo longo da atividade, pela aplicação reduzida de 

pesticidas, ou mesmo pela cobertura gerada, mostram-se como ambientes 

mais permeáveis para a flora e a fauna do que áreas ocupadas com atividades 

agropecuárias que também ocupam áreas extensas, como pastagens ou 

monoculturas de grãos e cereais (CARNUS et al., 2006).  

Estudos focados na dinâmica de ocupação de espécies nativas em 

áreas de florestas plantas, realizados nos últimos anos, mostram que plantios 

florestais podem ser catalisadores da sucessão secundária, facilitando a 

regeneração natural da vegetação nativa por meio do favorecimento da 

germinação e do estabelecimento de plântulas, do desenvolvimento de uma 

camada de serrapilheira e húmus e do aumento da complexidade estrutural do 

habitat (CARNEIRO & RODRIGUES, 2007). 

As florestas em pé, nativas ou plantadas oferecem inúmeros benefícios 

aos ecossistemas locais. A Floresta Amazônica, por exemplo, fornece uma 



 

16 
 

série de serviços ecossistêmicos para a região amazônica, para o resto do 

Brasil e para o mundo como um todo. Estes serviços incluem a manutenção da 

biodiversidade, a ciclagem de água e o armazenamento de carbono 

(FEARNSIDE & LAURANCE, 2004). 

De acordo com Melo et al. (2010), existem casos de grandes áreas de 

plantios comerciais antigos, em que a silvicultura avançou até a margem dos 

rios. Essas extensas áreas são hoje consideradas de preservação permanente, 

de acordo com a legislação vigente e, sendo assim, os plantios de árvores 

exóticas deve ceder espaço, em benefício das espécies nativas em 

regeneração. Nesses casos, é possível observar que o manejo sustentável de 

florestas plantadas, mesmo com espécies exóticas, foi menos danoso ao 

ecossistema do que se houvesse ocorrido a retirada completa das árvores, 

como acontece no caso de outras atividades comerciais, como a pecuária, por 

exemplo.  

Observa-se que com a existência de florestas em pé, mesmo que 

plantadas, o dano ao ecossistema é menor do que nos casos onde não há 

cobertura vegetal. Isso porque, a cobertura vegetal superficial dissipa a energia 

da chuva, e sem uma maior intensidade de enxurrada, protege a superfície do 

arraste de partículas, com isso aumenta a infiltração da água no solo, 

contribuindo para a provisão de água, diminui o escoamento superficial e, 

conseqüentemente, a erosão hídrica e lixiviação de nutrientes, entre outros 

benefícios (GUADAGNIN et al., 2005). 

Ainda de acordo com Melo et al. (2010), para a adequação das áreas 

citadas, considerando a ocorrência de menor impacto possível à provisão de 

serviços ecossistêmicos, a floresta plantada deverá ser removida de forma 

gradual e cautelosa ao invés da remoção total e instantânea das árvores, 

sugerindo a importância do papel desempenhado pelas florestas plantadas 

para os serviços ecossistêmicos existentes na região. Fica claro que, mesmo 

não sendo o cenário ideal para o ecossistema, como seria no caso da 

existência de florestas nativas nestas áreas, a cobertura vegetal fornecida pela 

floresta plantada contribuiu tanto para seu equilíbrio, como para a oferta de 

serviços ecossistêmicos ao longo dos anos. 
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Acerca dos serviços ecossistêmicos de regulação, observa-se que as 

florestas também colaboram para a provisão desses serviços, uma vez que, 

fixam carbono durante seu crescimento, armazenando-o como constituinte de 

suas partes. Sobre essa contribuição, é importante observar que as florestas 

plantadas contribuem para que a fixação de carbono ocorra de forma mais 

eficiente, já que estas florestas são mantidas em pé no seu período de maior 

crescimento, quando, além do carbono utilizado para sobrevivência, elas fixam 

a substância na forma de madeira. Nas árvores adultas a eficiência da fixação 

é menor que na situação anterior, uma vez que existe maior equilíbrio entre a 

quantidade de carbono consumido durante a fotossíntese e o liberado pela 

respiração (BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL, 2007). 

No que diz respeito ao serviço de regulação de fixação de carbono, 

prestado por florestas plantadas e nativas, é importante destacar ainda que, de 

acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2012), tanto as comunidades 

urbanas, quanto rurais necessitam destes, entre outros serviços, para a sua 

sobrevivência. E, no caso do serviço mencionado, ele contribui para a 

mitigação das mudanças climáticas, que afetam tanto o meio ambiente, como a 

economia e sociedade em geral. 

Além dos serviços ecossistêmicos descritos até o momento, é 

importante observar que as atividades florestais, tendo como base o manejo 

sustentável de florestas plantadas ou nativas, ainda contribuem claramente 

para a criação e manutenção de outros dois tipos de serviços: os de suporte e 

culturais (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 

ZUSAMMENARBEIT, 2012). Conhecidos como serviços de suporte, os 

processos naturais necessários para que outros serviços existam, entre outros, 

é importante citar como exemplos desse serviço, os de formação do solo, 

polinização e de ciclagem de nutrientes (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). 

Sobre o serviço de suporte de ciclagem de nutrientes e formação do 

solo, é importante citar que, além de depender desse processo, as florestas 

plantadas e nativas contribuem ativamente para esse serviço uma vez que, 
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quantidades significativas de nutrientes, podem retornar ao solo por meio da 

queda de componentes senescentes da parte aérea das plantas e sua posterior 

decomposição. Estes fragmentos orgânicos, ao caírem sobre o solo, formam 

uma camada denominada serrapilheira. A formação e decomposição dessa 

camada sobre os solos degradados são essenciais para a reativação da 

ciclagem de nutrientes entre a planta e o solo, possibilitando a formação de um 

novo horizonte pedológico, como condições mais adequadas para o 

restabelecimento da vegetação. A degradação de serrapilheira é um dos 

principais mecanismos responsáveis pela ciclagem de nutrientes em 

ecossistemas florestais (ANDRADE et al., 2003). 

Os serviços de provisão são àqueles relacionados com a capacidade 

dos ecossistemas de prover bens como água, alimentos, matéria prima, entre 

outros, é importante destacar que assim como os outros tipos de serviços 

ecossistêmicos sua oferta depende de um conjunto de fatores, entre eles a 

provisão dos demais serviços, excetuando-se os serviços culturais que são 

dependentes dos demais (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

Tendo em foco as atividades florestais sustentáveis, que auxiliam a 

manutenção e criação de ecossistemas, é possível compreender que, ao se 

criar ou manter uma floresta em pé, essas atividades contribuem para a 

provisão destes serviços, assim como a oferta dos demais tipos de serviços 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

Acerca dos serviços culturais, de acordo com Millennium Ecossystem 

Assessment (2005), deve-se compreender que eles estão relacionados à 

importância dos ecossistemas na oferta de benefícios recreacionais, 

educacionais, estéticos, e espirituais. Ou seja, assim como no caso dos 

serviços de provisão, ao manter a floresta em pé, especialmente as florestas 

nativas, as atividades florestais que utilizam práticas sustentáveis também 

contribuem para a manutenção dos serviços culturais satisfazendo as 

necessidades espirituais, estéticas e psicológicas da sociedade. As populações 

tradicionais como caiçaras, indígenas, quilombolas e caboclos, populações 

rurais, entre outros, associam sua cultura, crenças e modo de vida aos serviços 

culturais oferecidos por ecossistemas regionais, demonstrando, dessa forma, 

sua importância (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os serviços ecossistêmicos podem influenciar de forma positiva ou 

negativa a realização das atividades florestais; assim como as atividades 

florestais podem influenciar de forma positiva ou negativa a oferta de serviços 

ecossistêmicos. 

O setor florestal é dependente de todos os tipos de serviços 

ecossistêmicos. Até mesmo dos serviços culturais que, mesmo não afetando 

diretamente a realização das atividades florestais, são importantes para o setor 

uma vez que os consumidores exigem cada vez mais que as empresas tenham 

responsabilidade socioambiental. 

Ao manter ou criar florestas em pé, as atividades florestais sustentáveis 

contribuem significativamente para a oferta e manutenção dos serviços 

ecossistêmicos de provisão, regulação, suporte e culturais. 
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