Serviços Ambientais
Do conceito às ações praticadas pelo setor de
árvores plantadas
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Serviços ambientais
Sobre o que estamos falando?
Serviços Ambientais ou Ecossistêmicos são os benefícios que
obtemos da natureza, direta ou indiretamente, por meio dos
ecossistemas, a fim de sustentar a vida no planeta.
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Classificação
Entenda como é feita a classificação dos serviços
A “Avaliação Ecossistêmica do Milênio”, publicada pela ONU em 2005,
classifica os serviços

ambientais da seguinte forma:

Serviço de regulação:
benefícios obtidos a
partir de processos
naturais que regulam
as condições do
ambiente.

Serviços de suporte:
contribuem para a
produção de outros
serviços
ecossistêmicos.

Serviço de provisão:
são os produtos
obtidos a partir dos
ecossistemas.

Serviços
ambientais
Serviços culturais:
benefícios imensuráveis,
de natureza educacional,
estético-paisagista,
recreativa ou religiosa.

Fonte: http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28158-o-que-sao-servicos-ambientais/

Árvores Plantadas
Contribuição para os serviços ambientais
As árvores plantadas para fins
produtivos são implantadas para
atender a uma demanda do mercado
por madeira, fibras, energia e alimento.
Segundo pesquisadores, elas
podem contribuir para a conservação
das florestas naturais, reduzindo a
pressão sobre esses ambientes, além de
possibilitar a conservação da
biodiversidade e prover múltiplos
produtos e serviços ecossistêmicos
vitais para vida humana.
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Árvores Plantadas
Quais são os produtos e serviços ecossistêmicos?

As florestas
plantadas oferecem
uma variedade
considerável de
produtos e serviços
ecossistêmicos,
como você poderá
conferir a seguir:

Serviços de Regulação
Conheça mais sobre os serviços
 Controle de pragas: as florestas naturais conectadas às
florestas plantadas abrigam predadores que ajudam
no controle natural (biológico) das pragas.
1

 Polinização: fluxo de grãos de pólen entre as flores
que é importante para a reprodução das espécies e
a manutenção da biodiversidade.
2

 Estoque de CO²: captura e estocagem gás carbônico
(CO2), evitando-se assim seu acúmulo excessivo na
atmosfera terrestre.
3
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Serviços de Regulação
Conheça mais sobre os serviços

1

3

 Controle do Clima: as florestas, naturais e plantadas,
ajudam no controle do clima, pois além de
sequestrarem carbono, contribuem também para
todo o ciclo hidrológico, redução da temperatura,
entre outros.

 Fluxo hídrico: as florestas regulam a recarga do lençol
freático e dos rios. As copas das árvores interceptam a
água que será absorvida pelo solo e evitam o
escoamento superficial e o assoreamento dos rios.

2
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Serviços de Provisão
Conheça mais sobre os serviços

1

 Madeira: proveniente de árvores plantadas para a
produção de inúmeros produtos de base florestal que
são essenciais e estão presentes no dia a dia do
consumidor.

 Fibra: produto oriundo da desfibrilação da madeira
que é utilizada na produção de celulose, papel,
fármacos, entre outros.
2

 Biomassa: recurso renovável, de origem vegetal madeira, resíduos florestais, entre outros -, que tem
como objetivo principal a produção de energia.
33
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Serviços de Provisão
Conheça mais sobre os serviços

 Biodiversidade: diferentes formas de vida existentes
no planeta, como: fauna, flora, bactérias, vírus,
fungos, entre outros.
1

 Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF): sistema de
produção que integra diferentes segmentos (agrícola,
pecuário e florestal) dentro de uma mesma área.
3
2
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Serviços de Suporte
Conheça mais sobre os serviços
 Conservação do solo: técnicas que visam preservar
e/ou diminuir possíveis impactos negativos ao solo.

 Fotossíntese: processo realizado pelas plantas para
produção de seu próprio alimento, em que absorve
CO2 e libera O2.

 Dispersão de sementes: fonte de alimento para a
fauna e também permite propagação da espécie e
colonização de novas áreas.
3
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Serviços de Suporte
Conheça mais sobre os serviços

 Ciclagem de nutrientes: matéria orgânica decomposta
que ficará disponível no solo para absorção das
plantas.
1

3

 Corredores ecológicos: faixa de vegetação que
conecta dois ou mais blocos de habitat semelhantes,
servindo de abrigo para fauna e flora.

2
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Serviços Culturais
Conheça mais sobre os serviços

 Educação ambiental: ações educativas que
contribuem para a formação de cidadãos conscientes
da preservação do meio ambiente.
1

 Recreação: áreas preservadas são utilizadas como
espaço de lazer e educação ambiental.
3
2
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Serviços Culturais
Conheça mais sobre os serviços

 Ecoturismo: atividades de esporte e aventura
realizadas em áreas preservadas pelo setor, com o
intuito de promover o bem estar para as pessoas.
1

3
2

2

 Pesquisa: parcerias entre academia, institutos e/ou
empresas do setor que buscam conhecimento que
podem ser aplicados diretamente no manejo florestal pesquisa aplicada - ou apenas para gerar informação pesquisa básica.
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Entenda mais
Os múltiplos usos da madeira
Além de contribuir para os serviços
ecossistêmicos, o setor visa atender a
crescente demanda por madeira, fibras; e
por produtos e serviços renováveis e
inovadores. Quer saber como? Acesse o
infográfico “Árvores Plantadas e seus
Múltiplos Usos”, produzido pela Ibá.
O documento está disponível para
download no site da Ibá:
http://iba.org/images/shared/Biblioteca/Mu
ltiplos_Usos_da_Madeira.pdf.

