
 
 

HERNAN ÂNGULO                         
2016 

 

 

Serviços Ecossistêmicos: O que são, qual sua finalidade e 

o que o produtor pode ganhar com isso? 

 
Serviços Ecossistêmicos (ou Ambientais) são, basicamente, tudo que um 

indivíduo pode obter da natureza como um benefício. Tal fato pode ocorrer de 

forma direta ou indireta através dos ecossistemas. Dentre os serviços pode-se 

citar desde a provisão de alimentos e regulação climática, até o fluxo de 

informações obtidas dos ecossistemas naturais ou cultivados. Dessa forma, tais 

benefícios se combinam com um determinado tipo de capital (humano, 

manufaturado, social) e permitem, como finalidade, o bem-estar humano.  

 Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, os serviços 

ecossistêmicos podem ser classificados em quatro categorias primárias que 

podem ser definidas como:   

 

 Serviços de Provisão (ou Abastecimento): São produtos obtidos 

diretamente do ecossistema;  

 Serviços de Regulação: São Benefícios que são obtidos a partir de 

processos naturais e que regulam as condições do meio ambiente.  

 Serviços de Suporte: Contribuem para a produção de outros serviços 

ecossistêmicos;  

 Serviços Culturais: São benefícios intangíveis obtidos da natureza;  

 

Assim, podemos observar a categorização dos serviços ecossistêmicos 

como evidencia a figura a seguir: 
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  Figura: Principais categorias dos Serviços Ecossistêmicos.      

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura mostra, então, a divisão dos serviços e traz exemplos do que pode 

ser classificado dentro de cada tópico, tornando mais fácil a compreensão de 

como a ONU estuda cada aspecto do tema apresentado.   

O conhecimento acerca dos serviços ambientais, além dos estudos nas 

diversas áreas acadêmicas pode ser de grande valia também para os produtores 

agropecuários. Tal fato ocorre na medida em que os produtores que conseguem 

valorar tais serviços em suas propriedades podem ganhar benefícios não só do 

ambiente, mas também do governo brasileiro por meio do Pagamento por 

Serviços Ambientais - PSA.    

O PSA funciona como um incentivo monetário garantido pelo governo 

federal e/ou estadual, e é bancado no recolhimento de alguns impostos, como o 

ICMS em alguns estados, e na cobrança de algumas tarifas como a que incide 

sobre o uso da água. Tal pagamento ocorre como forma de promover a 

preservação ambiental.   

Enfim, os serviços ecossistêmicos são de grande importância para a 

manutenção do meio ambiente como um todo, e com eles o produtor pode 

ajudar na preservação dos ecossistemas, possibilitando ganhos para sua 

propriedade, e também na questão financeira. 

 

 

 


