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Foi no contexto da AEM cOlTlplexosdetroca de maté~, boa parte, é um capital aml

(Aval iação Ecossistêmica do ,,:.~ria e eh~rgiaentreoiganis~' ,. çado pela ausência de dire
Milênio)-.oinventáriodeuso,:nl.ósyivos,eomeio físico de propriedade (não tE
da nature;1:a pelos seres hu- ,'." não-vivo). Muitos desses ser-" dono definido) e pela car<
manos que foi desenvolvido " ~..viços ambientais são essen-. terística de fungibilida
a partir de 2000, apedido do . ciais à sobrevivência do ho- ' (não pode ser substituído F
então secretário-geral da metn;.outros aumentam o .. outrodemesmaespécie,ql
ONU, Kofi Annan, e,lançado seu bern-es tar". São três' as . lidade, quantidade e valor
em2005 - que efetivamente se . categorias de serviços ambi-. ,O uso insustentável des~
consolidou o conceito de ser- ~", entais(totalizando 24 uni-' serviços decorre, princip,

. viços ambientais. A Avalia- . dades) que afetam direta-o mente, do fato de muitos c
, ;. ção Ecossis têmica do Milê-mente as pessoas, havendo '. 'les serem definidos econor
" , niobaseou-se nas quah'o con- ,uma quarta categoria que dá' .camente como externalic

venções da ONU que envol-sLiporte aos demais: ' des. Ou seja, sãoconsideJ
. vem questões relacionadas A categoria dos serviços de dos produtos globais de u
com o ambiente (clima, bio- provisão engloba o forneci~ comLUn.
diversidad~/. deserbficação e ll1e11tq d~ aliIne11tos, água ~.~. Entre os 24 serviços aJ

'; áreas úmidas),. A principal doce, madeira, fibras e'com- bientais elencados pe
finalidade da AEM é prover bustíve1. Os chamados servi- AEM como cruciais à sobJ

,o emb,asamento cien~ífico '"" ços reguladores são respon-' vivência da humaJúdac
para governos, sociedade ti-sáveis pela regulação do cli- pelo menos 15 (60%) d
,vil e empresasdesenvol,'e- ma, pelo controle de enchen- sinais de que a ativida
: rem ações voltadas para a , tes, pela qualidade da'água humana está utilizando (
conservação, o manejo sus- . e pelo cemtrole de doenças. . ses serviços num ritmq
tentável e o uso dos ecossis- .Por sua vez; à' categoria dos que já não é mais garanti
temas e seus serviços. É sabi~ serviços culturais está' rela- a capacidade dos ecossis
do que a humanidade depen- cionada com valores estéti- mas de atenderem às neCI

'"de da natureza e dos servi- ':>:os, espiritu~~s, religiosos, ~sidades das futuras gel
'..... ços providos pelos ecossiste- ". educacionais,e de laZer (eco- . ções: Especificamente, a c

: ·:mas. Assim, cabe um melhor :'." turismo, por exemplo). E, por _manda por água, aliment
,j',.,,; entendimentodoquesãoser~ :..,·último, nôs chamados servi- e'~nergia para suprir ur

,'»' ; ;, ; viços ambientais. ',' , ; ~.:.')çosde suporte,'estão cçll1terrí.- populaçã'o que ruma pa
(', :;<" Porserviços ambientais se , '~plados adclagerrí. derutri- ,os 9bilhões de pe~soas n

.. ,I,'. entende os benefícios' que os:,"entes; aprodução de '6xigê- próximos 50 anos.
,:;;'. ,)j; seres humanos obtêm da na~,,': 'nio,Ó seqüesh'() de c~rqOl~o:e . ',A tedlOlogiá' e o' 20nhe

tureza e que são produzido$ , "a' formação de solos: ' ""'ÍheJitoque dispornos 'hé
pelas interações que ocor~ O conjunto de serviços an'l-' podem red uzirconsidel
rem no, interior dos etossisi- bientais representa o capital velmente o impacto huma:

"temas (vistos como sis,temas natural do planeta, Hoje, em' nosec'ossistemas. No enta
1 :J~j~?':(>" ::•.:';J~-:d(1 l I!d ~j I"~: :'.:} -Li !.;~_
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r.,to, ,o seu potenctal" de USO~;i'

\:':r,';'p erhi'a:tese~á ell\ ní v.els..n~rz~:iJ
• ";,~nímos:enquanto.os serYlçqsi:~
: ';~óferecid~s'pelos ecós.siqte~;ij
ls;,:mascontmuarem a ser per". .J
r::'cebidos como "gratuitos" (~
, ,"ilimitados", não recebendo.~.

/·· ..:-0 devido valor.·· . '.': .. <J
Ú:.':· Estam6s falando no capi-~i\
f:j~talnatural'do planeta/qué~
'"~é' dependente' de escolhas, ..\
L~,humanas 110.tocàrúe ap~líJ
t,<,ticas de investimentos; êo"J
f.;:~·méréio,);ubsídi~s, iU:~.?,~t~j~J
~.•' e regulamentaçoes., .:.:.. ' " "'i':
t:.;", A grande questão ~.c0ixtb:
r>'valorar os ecossisteinas.';";
~(.;'.'...,..;I?ara,is~',O."é fundan..,l..en."tal.:b.::.~b;,entendlmento das·dlversas.:
C"":conexães entre' o{serviço~A
1~~:K:~ambieritaise oscomp()nen~J

tes do bem-estar hUlnano.E'
o valor do's\éc6ssl'steinas,[
Sc;?~,m,ais.b.e,l'l;l,~efi.nid.~.,~~
apropnado quapdo mc1uu-.
môs tanto ps serviçds aJli.bi-('
elÚais 'qüEi já.'sã6'iIit~rÍ1àhét.i

· ." za·dos;~céÍmoblsólO;'qLiántéj'·t
· ,aqu(;'l,e~.ainda: vis,tq~";f?;m?~> extetnahdades. ,. '- -".~-: ,,-'
• ...• : ~ ,.'. ;;{.•. t! ;; ,- i'; t.i ,.' "';,',_PreCIsamos, por'. uII).a:.
:. q'llesta?':dé: suste~~~15Wd~!~
, ,de; de uma melhor gestao do,:
, 'ckpital naJt(l'~al'do plal~~t~~':
~ Por enqd_anto/a~(fe'graqaç~q-~
'dôs .'serviços~·à 111bi el1Fáls":
'\ aindá ~hi.'gea l~lldtanidàd~~

, dê' modo inversamente'prb~~
porci'di,al' a 'd~ssê,'so'cia~::;:'
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