
Recursos hídricos na Região Sudeste: segurança 

hídrica, riscos, impactos e soluções 

Francisco AR Barbosa 
LIMNEA/ICB-UFMG 

 
20-21 novembro 2014 

Serviços dos ecossistemas 

aquáticos 

Colaboradores 

 

Maione Wittig Franco 

Raquel Cordeiro 



   Populações humanas e as crises... 

Os humanos são os maiores agentes de  

  mudança ambiental, atualmente: 
 

 Superpopulação 

 Consumo excessivo de recursos naturais  

 Transformação/destruição de ambientes naturais 

 Crescimento tecnológico acelerado 

 Erradicação de espécies únicas 

 Mudanças climáticas e atividades humanas 
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População do planeta (bilhões)  

Fonte:  UN Population Division 2011 

7 bilhões em  2011 



Projetando a população futura 

 

 
2050:  7,7–10,6 bilhões de pessoas 

 

7,7 bilhões:  número médio de     

      crianças nascidas para  

      cada mulher = 1,5 

 

10,6 bilhões: número médio de 

        crianças nascidas para  

        cada mulher = 2,5 

 

Valor atual = 2,6 ! 





 Tamanho da população 

 Número de pessoas 

 Consumo populacional 

 Uso de materiais e energia 

 

crescimento tecnológico 

 

 Crescimento econômico 

 Expansão da produção de bens e serviços de um país 

Impactos humanos no ambiente 

Crescimento demofórico 

(Vallentyne, 1972) 

Degradação ambiental!! 



Foto: Amit Dave/Reuters 



Demandas crescentes 
(Miletto, 2014 – WWAP) 

 

Consumo global: 55% em 2050 
 

> 40% pop. sob stress hídrico! 

 20% aquíferos superexplorados  

 redução capacidade dos  

ecossistemas de purificar água 

 cresc. demanda energia 30% 

 



De forma Pragmática… 



Desafios de hoje 
(Jimenez-Cisneros, 2014; UN-WWDR, 2014) 

 c. 800 milhões sem acesso a água de boa qualidade 

 1.3 bilhão sem acesso a eletricidade 

 2.6 bilhões usam combustível sólido (biomassa) para cozinhar 

 2,5 bilhões sem acesso a saneamento básico 

 6-8 milhões mortes/ano em desastres/doenças ligadas a água 

 MC: regiões de escassez receberão menos chuvas 

          demandas municipais, agrícolas, industriais vão aumentar 

          secas e enchentes serão mais frequentes e intensas 

          mulheres, crianças, idosos mais ameaçados 

 



Millenium Ecosystems Assessment 

 Millenium Ecosystems Assessment/ UN 2001 

    US $24 Milhões 

 

 Millennium Ecosystem Assessment, 2005 

 

    Ecosystems and Human Well-Being: Wetlands and    

Water Synthesis.  

   World Resources Institute, Washington, DC.  

 



Mensagens-chave: 

1. Ecossistemas de áreas úmidas (lagos, rios, 

brejos/pantanos e regiões costeiras de até 6m na maré 

baixa) compreendem c. 1.280 milhões de ha 

 área 33% > USA e 50% > Brasil ! 

 Estas estimativas subestimam vários tipos de áreas 

úmidas e faltam dados para várias regiões geográficas. 

 > 50% de tipos específicos de áreas úmidas da América do 

Norte, Europa, Australia e Nova Zelandia foram 

destruídos no século 20 !  



2. Áreas úmidas fornecem ampla gama de serviços ecossistêmicos 

 produção pesqueira, fibras, suprimento e purificação de água,                 

regulação do clima, enchentes e inundações, proteção costeira,                           

oportunidades recreacionais e de turismo 

3. Mudança climática global deverá exacerbar a perda/ degradação de  

    áreas úmidas, perda/ diminuição de suas espécies e aumentar  

    a incidência de vetores/ doenças de veiculação hídrica 

Cargas excessivas de nutrientes são ameaças crescentes para rios,  

      lagos, zonas costeiras e recifes de coral. 

 Pressões crescentes de múltiplos fatores forçantes aumentam as  

     chances de mudanças abruptas de grande magnitude nos ecossistemas  

   de áreas úmidas, de reversão difícil, caras ou impossíveis de implementar  

Mensagens-chave: 



Serviços ecossistêmicos/MA 2005 

  Benefícios que as populações obtêm dos ecossistemas 
  

a) Provisão: alimentos, água, fibras 

b) Regulação: cheias, secas, degradação de terras, doenças 

c) Suporte: formação de solos, ciclagem de nutrientes 

d) Culturais: recreação, espirituais, religiosos  

                      e outros benefícios não materiais 

 A classificação da água como um serviço de provisão                     

e não de regulação constitui objeto de debates.  

 



Serviços ecossistêmicos 



 
Serviços ecossistêmicos de áreas úmidas  



Serviços das áreas úmidas 

1. Produção pesqueira/ Pesca interior 

     Nos países em desenvolvimento constituem a principal fonte  

     de proteína animal para as comunidades locais.  

Populações no Camboja obtêm 60–80% da sua proteína animal  

     da pesca em Tonle Sap e planícies alagadas associadas.  

Pesca e cultivos em áreas úmidas contribuem significativamente  

para a economia local e nacional  

Só a pesca em áreas costeiras contribue com $34 bilhões/ ano  

     do produto bruto mundial.  



Serviços das áreas úmidas 

2. Fonte principal do suprimento de água doce:                                            

(lagos,  rios, pantanos e aquíferos subterrâneos)  

 Água subterrânea 

 c. 1,5 – 3 bilhões de pessoas dependem dela como sua fonte de 

abastecimento de água! 

 Rios tem sido modificados em todo o mundo visando aumentar a 

disponibilidade de água para consumo humano.  

 Estimativas recentes indicam que represas retêm 6.000-7.000 km3             

de água em todo o mundo!  



Outros serviços das áreas úmidas 

3. Purificação da água e detoxificação de esgotos 

Áreas úmidas desempenham papel principal no tratamento e 

detoxificação de produtos de despejo 

 Algumas áreas reduzem > 80% das concentrações de NO3
-  

 

4. Regulação do clima 

Um dos mais importantes papeis das áreas úmidas é na regulação 

da mudança climática global através do sequestro e liberação de C 

fixado na biosfera 

 Apesar de cobrir somente 3–4% da área terrestre total turfeiras 

sequestram 540 G-ton de C (1,5% do estoque total e 25-30% do 

estoque armazenado na vegetação terrestre e solos) 

 

 



Outros serviços… 

5. Mitigação das mudanças climáticas 

Aumento do nível do mar e nos eventos de tempestades associadas 

com M C deverão resultar na erosão de zonas costeiras e habitats,     

 salinidade de estuários e aquíferos de água doce, alterar limites de 

marés em rios e baías, transporte de sedimentos e nutrientes e 

ampliar inundações de áreas costeiras e com isto  a vulnerabilidade 

de populações costeiras 

 Manguezais e planícies inundáveis podem desempenhar papel 

crítico no tamponamento físico dos impactos das mudanças 

climáticas.  

 



Outros serviços… 

6. Serviços culturais: áreas úmidas fornecem significativos benefícios 

estético, educacional, cultural e espiritual, bem como uma ampla 

gama de oportunidades de recreação e turismo 

 Pesca recreativa pode gerar consideráveis recursos:                         

nos USA 35–45 milhões de pessoas (águas interiores e marinhas) 

gastam US $24–37 bilhões/ ano!  

 A maior parte do valor econômico de recifes de coral com 

benefícios estimados de US$ 30 bilhões/ ano advém do 

ecoturismo, principalmente do  mergulho 



O LIMNEA-ICB/ UFMG e os serviços 

ecossistêmicos da água 

Arsênio em áreas de mineração 

Bioacumulação/  biodegradação 

POP’s 

Cianobactérias e bioacumulação de 

pesticidas, hormônios, antibióticos 



Qualidade da água e 

fitoplâncton ao longo 

da cascata de 

reservatórios da bacia 

do Rio Tietê 



Fitoplancton ao longo da  

Cascata de reservatórios do Rio Tietê - SP 



 

Cianobactérias possuem a capacidade de 

biotransformação de elementos tóxicos  

 Produção de arseno-açúcares, formas metiladas como 

mono e dimetilarsênio e formas voláteis de As como a 

trimetilarsina 

 Synechococcus nidulans e a biotransformação do As. 

Synechococcus nidulans 



Cromatograma (HPLC-ICP-MS) obtido da biomassa 

de S. nidulans sob exposição a As(V) 



Cianobatérias e a limpeza fina do 

ambiente 



Valoração dos serviços ecossistêmicos 

 Estudos no Brasil: Manguezais de Cananéia-SP (Grasso et al., 
1995); Parque Nacional de Iguaçu (Ortiz et al., 2001) 

 Lagos do médio Rio Doce (Mikhailova & Barbosa, 2002) 

 

Serviços ecossistêmicos: regulação; recreativos 

Métodos: DAP/questionários: valoração contingente;           
       custos de viagem 

Visitantes:  c. 50% não pagantes (escolas, pesquisadores, ONGs) 

                    9-15% turistas que acampam 

          c. 35% turistas de 1 dia  

 

 

 

 



Valoração de serviços ecossistêmicos no Brasil 

Serviços ecossistêmicos: regulação; recreativos 

Métodos: DAP/questionários: valoração contingente; custos de 

viagem e extrapolação e adoção dos resultados de Costanza et al. 

1998 para lagos e a floresta  

  c. 50% não-pagantes (escolas, esquisadores,ONGs) 

  9-15% turistas que acampam  

  c. 35% turistas de 1 dia  
 Visitantes(93) 

Estudos média DAP 

($pes./ano) 

média anual 

visitantes 

Valor DAP 

agregado 

($1000/ano) 

Valor serv. 

recreativos 

($1000/ano) 

Valor anual 

serv. recreat. 

($/ha) 

Ecossistemas 

PERD 

141 25700 1,199 1,516 116.6 

Manguezais 

de Cananéia 

526 34212 18,000 33,700 739.50 

Ecos. PN 

Iguaçu 

802375 34,771 187.9 



O Reservatório de Ibirité-MG 

O reservatório possibilitou: 

  concentrações de nutrientes (40%) e clorofila-a  

  concentração de oxig. dissol. (qualidade de água)  

  riqueza espécies algas de 179 para 257 (30%) 

 essenciais para a conservação da comunidade fitoplanctônica 

Serviços: regulação e 

provisão de água 

Barbosa et al., 2011 Oecologia Australis 15(3): 714-725 

40% carga N e P 

$10-1200/hab 

160.000 hab (2010) 

$1.590.000 para implentação! 



O Capital natural de New Jersey 
(Costanza et al., 2006) 

 Capital natural: componentes do ambiente natural que provêm 

benefícios para indivíduos e a sociedade como um todo 

                     bens: tanto dos ecossistemas (ex. madeira) como de fontes 

                             abióticas (ex. depósitos minerais) 

                    Serviços: principalmente dos ecossistemas: valor econômico 
 

Benefícios 

Serviços ecossistêmicos de New Jersey (US$ 2004) 

Áreas úmidas: $9.4 bilhões/ano (água doce) 

                        $1.2 bilhões/ano (água salgada) 

Regulação perturbações (ex. enchentes): $3 bilhões/ano 

Filtração de água: $2.4 bilhões/ano 

Abastecimento de água: $1.3 bilhões/ano 

Tratamento de esgotos: $1 bilhão/ano 



Ecossistemas marinhos: 5.3 B/ano (estuários e baias) 

            389 M/ano para outras águas 

costeiras 

           5.1 B/ano: ciclagem de nutrientes 

Florestas:  2.2 B/ano (exceto madeira) 

                   1.4 B/ano: fornecimento habitats 

                   238 M/ano: fornecimento de água 

                   238 M/ano: polinização 

                   179 M/ano: valor estético e recreacional 

Áreas verdes urbanas: 419 M/ano 

                                        361 M/ano: estético e recreacional 

Praias/ dunas: 330 M/ano 

                          214 M/ano: regulação perturbações 

                          116 M/ano: estético e recreacional:  

Terras agrícolas: 78 M/ano (culturas); 45 M/ano 

(pastagens) 

 

Águas abertas e zonas ripárias: 66 M/ano; 51 M/ano 
 

 

 

 



Concluindo… 

 Ecossistemas fornecem uma ampla variedade de serviços 

economicamente valoráveis (exs. tratamento de rejeitos, 

fornecimento de água, tamponamento de perturbações, habitats.  

Serviços fornecidos pelos ecossistemas de New Jersey valem no 

mínimo $11.6-19.4 bilhões/ano.  Em sua maior parte estes serviços 

não são computados nas transações de mercado! 

Áreas úmidas (água doce e marinhas), estuários, e florestas são os 

ecossistemas mais valiosos de New Jersey representando > 90% 

do valor total estimado para os serviços ecossistêmicos da região. 

 



 Água doce pode trazer uma contribuição ainda maior 

ao bem estar humano se a sociedade melhorar o 

design e manejo da infraestrutura dos recursos 

hídricos, estabelecer uma governança mais inclusiva e 

abordagens integradas para o manejo da água e 

adotar tecnologias para sua conservação, manejo das 

demandas e abordagens baseadas no mercado para 

realocação que aumenta a produtividade de água.  

(UNEP/Freshwater Ecosystem Services) 

 
Obrigado! 


