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3. Serviços Ambientais  

“Estes conhecimentos representam, na verdade, um 
certo número de pedras isoladas de um grande mosaico, 

as quais já corporificam importantes pontos de 
referência para se obter uma série de ensinamentos 

decisivos” 
Harald Sioli



A ECO92 no Rio de Janeiro definiu a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB)
Um ecossistema é um complexo dinâmico de 
comunidades de plantas, animais e microrganismos e seu 
ambiente não-vivo, como a água e o solo, interagindo 
como uma unidade funcional
As interações entre os elementos de um ecossistema são 
chamadas de funções ecossistêmicas. E estas funções 
geram serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais

3.1. Conceitos



3.2. Questionamentos

Quem paga: umidade na 
região e nas vizinhanças, a 
água dos rios, a retenção de 
carbono?

Contabilizar nos 
demonstrativos financeiros,  
Novas leis REDD+, Instituto 
Life, Biofílica 



3.3. Clima e floresta

“Talvez não haja nenhum outro lugar na Terra no qual 
a força poderosa do ciclo da água se apresente, diante da 

visão mental do homem, com tanta clareza e evidência. 
Na Amazônia, não há qualquer coisa morta ou viva que 
não possa testemunhar esta realidade”. Bluntschli, 1918

Entre os principais serviços ecossistêmicos estão os 
serviços climáticos – temperaturas, chuvas, umidade...
O clima da Amazônia não é uniforme





3.4. O advento do Antropoceno

A Amazônia no Antropoceno (Vieira, Ima; Mann, Peter, 
Higushi, Horácio), de 2018 na revista Ciência e Cultura, da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Não haveria um clima tão favorável à agricultura e 
pecuária no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil se não fosse 
pela Amazônia



3.5. Os Rios Voadores

Rios voadores ou rios aéreos

Pesquisas do INPE – Antonio Nobre

Projeto “Rios Voadores” de Margi e 
Gérard, apoiado pela Petrobras



3.6. As chuvas

Na altura do chão a umidade, em geral, está entre 80% e 
100% e na copa das árvores a umidade pode chegar a 
menos da metade

Uma chuva tropical tem o impacto até 40 vezes maior 
que uma chuva de proporções semelhantes numa área 
temperada 





3.7. As estações do ano

Como a linha do Equador 
passa praticamente onde 
está o rio Amazonas, a 
região acima do trópico 
apresenta as estações do 
ano de maneira oposta à 
região abaixo deste.



3.8. As temperaturas 

A média anual está entre 26o C na estação chuvosa e 
27,5oC na estação seca, uma variação anual inferior a 2oC

O cenário do “mundo sem a Amazônia”, reportagem da 
Revista Piauí



3.9. Interação floresta e a água 

Para compreender a 
biodiversidade é preciso 
considerar o ciclo da água
Há forte relação entre a floresta e 
o clima
A Amazônia é um grande 
circulador de água, lança 
umidade às regiões vizinhas e 
doa água ao centro-sul do Brasil 



3.10. A árvore 

As árvores são verdadeiras 
bombas d’água
Uma grande árvore bombeia 
uma tonelada de água/dia

“o vapor é gerado pelas plantas que, 
atuando como bombas, retiram do 

solo a água e a transferem para a 
atmosfera, na forma de vapor, pela 

transpiração” Salati



Continue a pesquisar

Vide bilbiografia na aula anterior (2. As dimensões 
amazônicas)
Obs.: mais referências na apostila de apoio



Obrigado e até a aula 4 – geología, relevo e hidrografia


