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RESUMO 

 

Diante da crise ambiental global, os ecossistemas tornam-se cada vez mais 
vulneráveis, e consequentemente os benefícios por eles ofertados, conhecidos como 
serviços ecossistêmicos. Os Serviços Ecossistêmicos influenciam de maneira direta 
e indireta a promoção de bem-estar humano. Seus benefícios atravessam fronteiras, 
mas a sua produção pode acontecer de maneira local, cujo processo ainda é pouco 
entendido pelos cientistas. Durante anos, têm sido negligenciados, principalmente 
pelos países com pouco conhecimento e interesse sobre sua própria biodiversidade. 
Porém, o desafio de se conviver em um planeta finito e com uma população mundial 
cada vez maior anuncia um cenário em que o impacto crescente sobre o uso dos 
recursos naturais impulsionará a necessidade de se investir em uma gestão eficiente 
sobre sua alocação. O presente trabalho parte da hipótese de a mensuração do 
bem-estar, pela perspectiva do desenvolvimento sustentável, deve ser composta por 
indicadores que contemplem a integração entre o bem-estar humano e os serviços 
ecossistêmicos. O objetivo geral da pesquisa foi propor um conjunto de indicadores 
que retrate, pela perspectiva do desenvolvimento sustentável, a importância da 
inserção dos serviços ecossistêmicos de provisão na mensuração do bem-estar em 
áreas degradadas.  Essa relação traz em si o óbvio: a importância dos serviços 
ecossistêmicos para o bem-estar humano. Baseando-se em uma releitura de 
Prescott-Allen (2001) e adaptando para a realidade local, foi desenvolvido um 
conjunto de índices e indicadores, em diferentes dimensões, que resultaram em dois 
índices: Índice de Bem-Estar Humano (IBEH) e Índice de Bem-Estar Ecossistêmico 
(IBEE). O IBEH é composto por cinco dimensões (Saúde e População, Riqueza das 
Famílias, Conhecimento e Cultura, Comunidade e Equidade) e quinze indicadores, 
enquanto o IBEE é constituído por cinco dimensões (Terra, Água, Ar, Biodiversidade 
e Uso dos Recursos) e sete indicadores gerando assim um framework que reproduz 
o seu estado e suas inter-relações. A validação do IBEH e do IBEE foi realizada na 
comunidade do Sítio do Brum localizado no bioma Caatinga no estado do Ceará, 
Brasil. Desconhecido para muitos, a Caatinga está em acelerado processo de 
degradação intensificado pela má gestão dos recursos ambientais bem como pelas 
condições climáticas da região. Como principais resultados o uso de índices e 
indicadores em serviços ecossistêmicos conseguiu capturar a relação entre os 
serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano, além de validar a capacidade dos 
indicadores escolhidos descreverem os sistemas sócio-ecossistêmicos e a sua 
interação. A escolha da aplicação dos índices em um bioma degradado e por 
diversas vezes pouco valorizado, como a Caatinga, revelou não somente a 
importância do impacto das ações antrópicas neste tipo de bioma, mas o véu que os 
cobre. Identificou-se uma comunidade que compreende sua realidade, almeja 
mudanças, possui visão de futuro coletiva, mas não possui capacidade de provocar 
mudanças. Embora não seja fácil agir em função das preocupações intergeracionais, 
mudanças somente ocorrerão quando as avaliações de serviços ecossistêmicos 
englobarem também as pessoas, algo que por sua vez envolve motivações e limites 
cognitivos na aquisição e processamento de informações, essencial para garantir o 
bem-estar das gerações presentes e futuras, abordagem sugerida pelo framework 
em questão apresentado.  
 
Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos, Bem-estar Humano e Sustentabilidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Given the global environmental crisis, ecosystems become increasingly vulnerable 
and therefore the benefits offered by them, known as ecosystem service. The 
ecosystem services influence directly and indirectly the promotion of human well-
being. Its benefits cross borders, but its production can happen in a local way, which 
process is still poorly understood by scientists. For years, the ecosystem services 
have been neglected, especially by countries with little knowledge and interest about 
their own biodiversity. However, the challenge to live in a finite planet with a growing 
world population announce a scenario where increasing impact on the use of natural 
resources will drive the need to invest in efficient management of its allocation . This 
study starts from the hypothesis that the measurement of well-being by the 
sustainable development’s approach would include indicators that address the 
integration of human well-being and ecosystem services. The main goal of this 
research is present indices that portray, in a sustainable development’s approach, 
the importance of integrating provisioning ecosystem services in measuring of well-
being in degraded areas. This interaction brings with it the obvious: the relevance of 
ecosystem services for human well-being. Taking into account the literature review, 
we adapted the Prescott-Allen model to make it appropriate for our study area. A set 
of indices and indicators were developed in different dimensions resulting in two 
indices: the Human Well-Being Index (HWBI) and the Ecosystem Well-Being Index 
(EWBI).The HWBI consists of five dimensions: Health and Population, Household 
Wealth, Knowledge and Culture, Community and Equity, and fifteen indicators.  The 
EWBI also consists of five dimensions:  Land, Water, Air, Biodiversity and Resource 
Use; and seven indicators. The interaction between these two indices generated a 
framework that shows the dependence between each of the variables analyzed. The 
proposed set of indicators was tested in Sitio do Brum community, located in the 
Caatinga biome in the state of Ceará, Brazil. Unknown to many, the Caatinga is in a 
rapid degradation process due to mismanagement of environmental resources and 
the climatic conditions of the region. The main results of the use of indices and 
indicators for ecosystem services managed to capture the relationship between 
ecosystem services and human well-being, and to validate the ability of the chosen 
indicators to describe the socio-ecosystems and their interaction. The choice of 
application of the parameters in a degraded and often undervalued biome, such as 
the Caatinga, revealed not only the importance of the impact of human actions in this 
type of biome, but the veil that covers them. A community was identified, which 
understands its reality, craves for changes, has its own collective vision of the future, 
but has no ability to bring about change. Although it is not easy to act on the basis of 
intergenerational concerns, changes only occur when the assessments of ecosystem 
services also encompass people, which in turn involves motivations and cognitive 
limitations in acquiring and processing information, essential to ensure the well-being 
of current and next generations, approach suggested by the framework in question.  
 
Keywords: Ecosystem Services, Human Well-Being, Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém 
ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. (Arthur Schopenhauer) 

 

 

A crise ambiental global é uma questão que ocasiona diversos debates, 

mas que ainda não conseguiu ser solucionada. Os principais obstáculos para 

enfrentá-la encontram-se nas esferas econômicas, sociais, políticas e institucionais.  

O sistema econômico atual não internaliza, em suas contas, a 

degradação ambiental causada pelos processos produtivos, isentando-se da 

responsabilidade que lhe cabe ao utilizar os recursos naturais, muitas vezes, no 

limite de sua capacidade de suporte. E por sua vez, a sociedade não consegue se 

desvincular do consumismo desenfreado. Enquanto isso, a política mundial não 

consegue motivar e apresentar novas posturas em relação à crise ambiental, pois 

diversos governos continuam sendo regidos por ideias ultrapassadas e unilaterais, 

onde a figura do bem-estar coletivo não é visualizada por completo. A esfera 

institucional refere-se à estrutura tanto da máquina governamental como das 

empresas privadas. Seus processos administrativos passam por mudanças lentas e 

que, em sua maioria, não inserem de forma eficaz a variável ambiental. 

Diante desses entraves, os ecossistemas tornam-se cada vez mais 

vulneráveis especialmente os seus serviços. Esses são a base para a manutenção 

da vida no planeta Terra. Em sua concepção mais simples, os serviços 

ecossistêmicos são os benefícios gerados pelos ecossistemas e aproveitados de 

maneira direta ou indireta pela humanidade. A economia utiliza-se deles na 

produção de diversos bens comercializados e a sociedade usufrui de seus 

benefícios para manter um bem-estar. As externalidades positivas geradas pelos 

serviços ecossistêmicos ultrapassam fronteiras geográficas e temporais, mas os 

seus processos são pouco entendidos pelos cientistas e desconhecidos para a 

maioria dos gestores.  

Durante anos, os serviços ecossistêmicos têm sido negligenciados, 

principalmente pelos países com pouco conhecimento e interesse sobre sua própria 

biodiversidade. Porém, a atual crise ambiental apresenta o desafio de se conviver 

com menos recursos e com uma população mundial cada vez maior. Dessa maneira, 
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prevê-se um impacto crescente do uso dos recursos naturais que se mostram mais 

limitados e necessitados de uma gestão eficiente sobre sua alocação.  

Diante da incerteza sobre a continuidade desses serviços e um provável 

desequilíbrio ambiental, o conhecimento sobre os serviços ecossistêmicos e sua 

importância para o bem-estar da sociedade torna-se essencial para a construção de 

informações que possam subsidiar as bases teóricas fundamentais para a efetivação 

do desenvolvimento sustentável.  

 

1.1 Justificativa  

 

Os serviços ecossistêmicos tiveram destaque mundial a partir de 2003 

com o projeto Millennium Ecosystem Assessment patrocinado pelas Nações Unidas. 

Seus resultados comprovaram que pouco se conhece sobre os serviços 

ecossistêmicos no mundo, e que a degradação dos recursos naturais, como variável 

crescente, pode comprometer a prestação dos serviços ecossistêmicos gerando 

impactos negativos para o bem-estar humano. Os benefícios provenientes dos 

ecossistemas podem ir desde a produção de alimentos até a descoberta de 

propriedades medicinais e genéticas que podem ser perdidas de modo irreversível. 

Em 2010, o estudo denominado The Economics of Ecosystems and Biodiversity, e 

também patrocinado pelas Nações Unidas, concluiu que a cada ano há uma perda 

entre US$ 2 trilhões e US$ 4,5 trilhões do capital natural mundial. O principal 

objetivo desta iniciativa foi o de apresentar a importância dos serviços 

ecossistêmicos através de valores monetários que pudessem ser melhor 

compreendidos pelos tomadores de decisão. Desse modo, tentou-se mostrar a 

necessidade de se manter a continuidade dos serviços ecossistêmicos em uma 

perspectiva econômica. Por fim, a criação em abril de 2012 do Intergovernamental 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services1 (IPBES), trouxe o desafio de dar 

credibilidade científica às informações geradas pela complexidade da relação entre a 

biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e as pessoas, com a finalidade de inserir 

a temática nas tomadas de decisão em diversos níveis.  

                                                 
1
Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistêmicos (tradução 

nossa). 
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Mesmo diante das crescentes demandas de pesquisas sobre os serviços 

ecossistêmicos2 e da riqueza da biodiversidade brasileira, percebe-se que no Brasil, 

há uma carência quanto ao real entendimento sobre as bases teóricas que o regem. 

Praticamente não existe literatura no país sobre serviços ecossistêmicos, e poucos 

são os casos concretos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), limitando-se 

a algumas regiões do Brasil (sudeste e norte), que prioritariamente fundamentam-se 

em bases teóricas da Economia Neoclássica, esquecendo-se assim dos avanços da 

Economia Ecológica. Com isso, o Brasil possui avanços desiguais nos estudos 

sobre serviços ecossistêmicos, principalmente na região nordeste, onde prevalece o 

clima semiárido e são poucos os dados disponíveis que possam subsidiar estudos 

experimentais.  

Apesar de uma vasta literatura internacional, a motivação para realizar 

essa pesquisa sobre o assunto vem das dificuldades em se construir um consenso 

sobre a conceituação e categorização dos serviços ecossistêmicos, diante do 

desconhecimento cientifico sobre a importância da dinâmica e complexidade dos 

ecossistemas e da falta de dados institucionais sobre desertos e regiões semiáridas.  

Outra motivação é a necessidade de visualizar a importância dos serviços 

ecossistêmicos, pela abordagem interdisciplinar, para a promoção do bem-estar 

humano, um requisito essencial para a construção de saberes e metodologias que 

possam ser melhor avaliados.  

Diante da carência de estudos sobre serviços ecossistêmicos no Brasil, 

faz-se necessário apresentar as fundamentações teóricas que regem estes estudos 

e uma proposta de indicadores que possam auxiliar em uma melhor compreensão 

sobre os mesmos de uma maneira que venha a contribuir para futuras aplicações.  

 

1.2 Hipótese 

 

A mensuração do bem-estar, pela perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, deve ser composta por indicadores que contemplem a integração entre 

o bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos.  

 

 

                                                 
2
Pesquisa do termo “Ecosystem Services” nos portais Science Direct e Web of Science apresentou 

respectivamente 3.160 e 1.659 papers no mês de janeiro de 2014. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor um conjunto de indicadores que retrate, pela perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, a importância da inserção dos serviços ecossistêmicos 

de provisão na mensuração do bem-estar em áreas degradadas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar as fundamentações teóricas que regem os serviços 

ecossistêmicos e o bem-estar humano bem como o processo evolutivo da interação 

entre sociedade, economia e meio ambiente; 

b) Apresentar a importância da relação dos serviços ecossistêmicos para 

o bem-estar humano e sua continuidade; 

c) Selecionar indicadores que apresentem a importância dos serviços 

ecossistêmicos de provisão para a mensuração do bem-estar; 

d) Validar o conjunto de indicadores desenvolvidos aplicando-os na 

comunidade do Sítio do Brum, Jaguaribe, Ceará. 

 

1.4 Método e Técnicas da Pesquisa 

 

Estudos sobre serviços ecossistêmicos envolvem campos das Ciências 

Sociais, Ambientais e Econômicas, caracterizando-se desse modo a necessidade de 

se trabalhar com uma abordagem metodológica interdisciplinar e sistêmica. A 

interdisciplinaridade, em estudos desta natureza, auxilia na produção de novos 

conhecimentos, ao se articular diversas disciplinas (FLORIANI, 2000); enquanto que 

a visão sistêmica faz-se obrigatória quando se tem “[...] como subsistemas a 

economia, a ecologia e os demais entes correlacionados” (MOTA, 2001, p. 13). 

A análise dos serviços ecossistêmicos percorre os campos do bem-estar 

humano e adentra nos estudos sobre a relação entre Economia e Ecologia e na 

construção de um novo saber que possa agregar a dinamicidade e a complexidade 

dos ecossistemas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. O processo de 

construção de políticas voltadas ao meio ambiente não pode deixar de incluir, 



21 
Capítulo I – Introdução  

 

principalmente, aqueles que dependem dos recursos para a sua subsistência, por 

isso é tão importante acrescentar a variável bem-estar humano em estudos 

ambientais. Também é indispensável se perceber que os recursos vindos do meio 

ambiente são essenciais para o funcionamento do sistema econômico e que uma 

gestão sustentável dos mesmos é requisito para a sustentabilidade de todo este 

sistema. Assim, as questões demográficas, de saúde, de educação, de gênero, de 

processos democráticos devem ser pontuadas (CNUMAD, 1992). 

O tema serviço ecossistêmico é ainda recente no Brasil, cuja literatura, 

em sua maioria, encontra-se no idioma inglês, originados principalmente na Europa 

e Estados Unidos. Poucos são os livros publicados no Brasil, e os que existem são 

direcionados à área jurídica da futura lei de Pagamento por Serviços Ambientais, 

que tramita no Congresso Nacional. 

Desse modo, a literatura utilizada neste trabalho de tese, em sua maioria, 

foi estrangeira; o que segundo Sampieri, Collado e Lucio (1997) contribui para guiar 

a pesquisa nacional na construção de seu ponto de partida, na orientação a respeito 

dos elementos que interagem no problema e na construção de um marco teórico.  

Além disso, dada a natureza do objetivo do estudo foi utilizada uma 

pesquisa de caráter exploratório e descritivo complementando-se com a pesquisa 

documental e bibliográfica. Segundo Soriano (2004, p. 27), um estudo exploratório 

tem a “[...] finalidade de colher informação para reconhecer, localizar e definir 

problemas, fundamentar hipóteses, receber ideias ou sugestões que permitam 

aperfeiçoar a metodologia [...]”. Já para Gil (2002, p.42) a pesquisa descritiva tem 

como objetivo “[...] a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então o estabelecimento de relações entre as variáveis”. E também 

como mostra Gil (2002, p.45) “[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.  

As pesquisas bibliográficas e documentais são importantes fontes na 

construção de um marco teórico. Além disso, a elaboração de uma pesquisa com 

maior rigor científico deve estar sustentada por elementos teóricos (SORIANO, 

2004). Estudos teóricos possuem muitas funções importantes, destacando-se a 

explicação dos fenômenos e a sistematização do conhecimento sobre eles quando 

se encontram dispersos e desorganizados (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 1997).  
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1.4.1 Área geográfica de estudo e natureza dos dados 

 

Para validação da proposta metodológica dos Índices de Bem-Estar Humano e 

Bem-Estar Ecossistêmico foi realizada a aplicação de questionários com a 

comunidade do Sítio do Brum localizado a 35 Km do município de Jaguaribe no 

estado do Ceará. Sua relevância para a pesquisa está no intenso processo de 

degradação que apresenta e que tem trazido consequências econômicas e 

ambientais para a comunidade que ali reside. Além disso, a área em questão foi 

selecionada para compor um projeto piloto de recuperação do solo a ser aplicado 

em 5 hectares do terreno e financiado pelo Governo do Estado do Ceará juntamente 

com a coordenação da FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos. O projeto de recuperação a ser aplicado no Sítio do Brum faz 

parte do documento Zoneamento Agroecológico, para compor o Diagnóstico da 

Qualidade Ambiental da Região do Cariri e Entorno como parte do Convênio GPF 

2066. 

A pesquisa utilizou fontes de dados primários e secundários. Os dados 

primários foram coletados em 03 de junho de 2013 junto a vinte e duas famílias do 

Sítio do Brum através da utilização de um questionário semi-estruturado a 

contemplar informações quali-quantitativas, cujas vantagens em sua aplicação são:  

 

[...]  
f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 
[...] 
h) Há menos riscos de distorção, pela não influência do pesquisador. 
(MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 203-204). 

 

Além disso, foi realizada, no mesmo dia, entrevista com a figura líder da 

comunidade.  

Os dados secundários foram levantados junto a livros, relatórios e 

periódicos como Ecosystem Services Journal e Ecological Economics. Além de 

relatórios oficiais do The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB), da 

International Union for Conservation of Nature (IUCN), do World Resources Institute 

(WRI), Millennium Ecosystem Assessment (MA), United Nations Environmental 

Programme (UNEP), Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA), dentre outros.  
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1.5 Limitações da Pesquisa 

 

A tentativa de abordar a temática serviços ecossistêmicos, em sua 

íntegra, revelou algumas limitações para a realização desta pesquisa, dentre elas a 

falta de dados oficiais disponíveis sobre o bioma Caatinga e a biodiversidade em 

escala local. Motivo pelo qual em nenhum momento este trabalho tenha tido como 

objetivo realizar um inventário dos serviços ecossistêmicos existentes no Sítio do 

Brum. Além de que para este fim, demandar-se-ia também a presença de uma 

equipe interdisciplinar de investigadores. Mesmo diante de tais limitações, o conjunto 

de indicadores proposto sobre os serviços ecossistêmicos conseguiu retratá-los, 

revelando informações importantes, de forma conectada diretamente com as ações 

antrópicas, que pudessem suprir essa falta de dados, justificando-se desse modo a 

opção de trabalhar, especificamente, com os serviços de provisão. 

 

1.6 Organização do Trabalho  

 

A presente tese é composta por seis capítulos. No capítulo 1 constam as 

partes introdutórias do trabalho como a justificativa e os objetivos. O capítulo 2 

aborda a origem do termo Serviço Ecossistêmico, os diversos conceitos e suas 

divergências assim como os modelos propostos de categorizações. As dimensões 

que compõem o bem-estar humano, a interação entre sociedade e serviços 

ecossistêmicos e os desafios de se alcançar o bem-estar em um planeta finito são 

temáticas do capítulo 3. O capítulo 4 apresenta uma proposta metodológica 

composta por um conjunto de indicadores que objetivam retratar a relação entre o 

bem-estar humano e o bem-estar ecossistêmico em uma escala local. A validação 

da proposta metodológica, aplicada na comunidade do Sítio do Brum, no município 

de Jaguaribe, localizado no estado do Ceará, com os resultados e discussões fazem 

parte do capítulo 5. Por fim, seguem a conclusão e as referências.  

 

 



2 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS  

 

Os serviços ecossistêmicos têm atraído cada vez mais a atenção de 

cientistas, gestores e da mídia. Ao longo de sua existência, a humanidade tem se 

beneficiado dos recursos e processos fornecidos pelos ecossistemas. Contudo, a 

internalização de seus benefícios na economia assim como o desvendar de seu 

funcionamento são os principais desafios acadêmicos e políticos advindos desta 

temática atualmente. Os conceitos mais difundidos de serviços ecossistêmicos 

apresentam uma percepção vaga para os leitores sobre o que realmente seriam 

estes serviços, bem como sua importância. Dessa maneira, as categorizações 

tornaram-se um instrumento ilustrativo que proporciona uma melhor visualização 

sobre os serviços ofertados pelos ecossistemas e contribuem para viabilizar 

pesquisas sobre os mesmos.  

Porém, há divergências importantes que devem ser compreendidas 

quanto às categorizações. Enquanto a categoria da Avaliação do Milênio (AM, 2005) 

é a mais citada em diversos estudos, há autores como Wallace (2007), que 

discordam de sua apresentação, alegando confusão na abordagem sobre serviços 

ecossistêmicos e processos ecossistêmicos. Além disso, há um intenso debate 

sobre a criação de uma nova categorização para os serviços ecossistêmicos que 

possa ser utilizada como padrão mundial, como é o caso da Common International 

Standard for Ecosystem Services – CICES (EEA, 2011; HAINES-YOUNG; 

POTSCHIN, 2013) que tem como finalidade auxiliar nos processos de Valoração e 

Pagamento por Serviços Ambientais.  

Divergências de categorizações a parte, atualmente os ecossistemas 

encontram-se ameaçados tanto pelas atividades antrópicas como por mudanças 

ambientais, o que influencia diretamente na produção dos serviços ecossistêmicos.  

A compreensão dos benefícios gerados por estes serviços exige cada vez mais 

conhecimentos interdisciplinares que possam abordar a complexidade de sua 

relação sociedade-natureza. Contudo, apesar da sua importância, os diversos 

estudos citados anteriormente na introdução, ainda não conseguiram decifrar o seu 

real funcionamento. Dessa maneira, entende-se que primeiramente em qualquer 

estudo sobre os serviços ecossistêmicos é imprescindível compreender seus 

conceitos e categorias para que se possa construir um parâmetro sobre a temática e 

com isso aprofundar e inovar em pesquisas.  
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Neste capítulo constam as principais conceituações e categorizações 

adotadas sobre serviços ecossistêmicos.  

 

2.1 Descobrindo os serviços ecossistêmicos  

 

A importância do valor dos serviços ecossistêmicos tem ação embrionária 

com o artigo seminal de Walter E. Westman (1977) intitulado How much are nature’s 

services worth?, o qual traz as primeiras reflexões sobre a ideia de valor monetário 

para itens de valores inestimáveis, como os benefícios sociais das funções dos 

ecossistemas.  

Uma definição importante e utilitarista das funções ecossistêmicas foi 

discutida por Rudolf S. De Groot no artigo Environmental functions as a unifying 

concept for ecology and economics (1987). Em sua visão, a publicação da IUCN3, 

UNEP4 , WWF5  (1980) intitulada World Conservation Strategy – Living Resource 

Conservation for Sustainable Development conseguiu atrair atenção para a 

necessidade de conservação e uso sustentável dos recursos naturais perante 

ecólogos e biólogos, mas ainda existiam obstáculos em relação à comunicação 

entre profissionais de diferentes áreas, que juntos deveriam implementar estratégias 

de conservação. Além disso, a economia não conseguia visualizar que o seu 

funcionamento, em maior parte, dependia dos processos naturais e de seus 

componentes. Para melhorar essa comunicação, De Groot (1987) reconceituou o 

termo recursos naturais para funções naturais, como uma medida necessária para 

promover uma nova discussão sobre o seu uso no planejamento econômico e na 

tomada de decisões. 

Os recursos naturais referem-se ao uso (potencial) dos bens e serviços 

naturais com uma direção utilitária de seus benefícios. De Groot (1987) sugere que 

se adotasse uma conceituação mais ampla e unificada como bens e serviços 

(funções) prestados pelo meio ambiente (natural) para assim fornecer uma meta 

comum e de longo prazo aos economistas, ambientalistas e políticos. E para essa 

meta comum o artigo fundamenta-se na relação direta entre os bens e serviços do 

meio ambiente com as necessidades humanas (Figura 1), o qual o autor 

                                                           
3
International Union for Conservation of Nature. 

4
United Nations Environmental Programm. 

5
World Wildlife Fund. 
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mencionado revela gerar quatro tipos de interações funcionais a serem devidamente 

avaliadas. São elas: 

 

1. Avaliação da Função Ambiental - se analisa os bens e serviços 

fornecidos por ambientes naturais e seminaturais (por exemplo, recursos/ 

matérias-primas, energia, reciclagem de resíduos, oportunidades de 

recreação); 

2. Avaliação do Risco Ambiental – envolve uma avaliação dos riscos 

impostos à sociedade humana por processos naturais e seminaturais (por 

exemplo, secas, tempestades, inundações, terremotos, erupções 

vulcânicas); 

3. Avaliação do Impacto Ambiental – faz uma análise do impacto físico, 

químico e biológico das atividades humanas sobre o meio ambiente 

natural e seminatural e 

4. Avaliação da Gestão Ambiental – avalia os efeitos das medidas da 

gestão destinados a manter e/ou restaurar os processos e componentes 

naturais (por exemplo, antipoluição, as medidas de reabilitação ambiental, 

técnicas de manejo sustentável) (DE GROOT,1987) . 

 

Figura 1 – Inter-relações funcionais entre o Homem e a Natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliação da função ambiental, 2. Avaliação do risco ambiental, 3. Avaliação de impacto ambiental, 
4. Avaliação e gestão ambiental. 
 
Fonte: Adaptada de De Groot (1987). 

 

Os bens e serviços do meio ambiente sofrem impacto direto das 

atividades humanas sobre os seus processos e componentes naturais se 

Processos e 
Componentes 

Naturais  

Necessidades 
Humanas e 
Atividades 

Inter-relações 
Funcionais 

Bens e serviços naturais (+)
1
  

Perigo e riscos naturais (-)
2
  

 Perigo e riscos realizados pelo Homem (-)
3
  

 Bens e serviços realizados pelo Homem (+)
4
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interrelacionando funcionalmente. Deste modo, avaliações do ecossistema 

deveriam, neste novo olhar, ao incluir o valor ecológico e socioeconômico das 

funções do meio ambiente para o bem-estar humano “falar a mesma língua” aos 

administradores, economistas, educadores, ecólogos, biólogos e para a própria 

conscientização do público que poderia então influenciar os tomadores de decisões.  

Na década de 1990 houve uma busca para melhor conceituar e relacionar 

os bens e serviços ecossistêmicos com o bem-estar humano, havendo destaque aos 

escritos de Eugene P. Odum, em seu livro Ecology and Our Endagered Life-Support 

System (ODUM,1989), onde afirmava que, apesar de todo o avanço tecnológico, a 

sociedade permanecia dependente dos sistemas naturais para o apoio à vida, fato 

improvável de mudança mesmo em um futuro distante. Relação de dependência 

pouco valorizada pelos economistas, que apesar de afirmarem que “não existe 

almoço de graça”, acreditavam que a utilização dos bens e serviços do meio 

ambiente poderia ser infinita e gratuita (ULANOWICZ, 1989). Os debates sobre os 

ecossistemas e a sua importância para a humanidade contribuíram para a 

construção teórica acerca desta temática (Figura 2). A principal característica é a 

abordagem integrada, que agrega diversos conhecimentos, introduzindo, assim, um 

olhar interdisciplinar, com o objetivo de compreender a sua complexidade e a sua 

relação com os dois subsistemas: sociedade e economia (MÜLLER, 1997). 

 

Figura 2 – A interdisciplinaridade da Teoria dos Ecossistemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Müller (1997). 
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para as publicações The value of the world´s ecosystem services and natural capital, 

pesquisa coordenada por Robert Costanza e o livro seminal de Gretchen Daily - 

Nature’s services: societal dependence on natural ecosystems - ambos de 1997.  

A partir de 2000, os serviços ecossistêmicos adentram nas pautas das 

agendas políticas globais, por meio de uma solicitação de Kofi Annan, Secretário 

Geral das Nações Unidas, para avaliar as consequências de mudanças nos 

ecossistemas para o bem-estar humano. O projeto intitulado The Millennium 

Ecosystem Assessment (MA, 2003) resultou em um primeiro trabalho com a 

participação de mais de 1.200 pesquisadores de todo o mundo denominado de 

Ecosystems and Human Well-being: a framework for assessment, traduzido para o 

português em 2005. Outro importante trabalho foi desenvolvido pelo The Economics 

of Ecosystems & Biodiversity (TEEB), instituição criada em 2007, em reunião dos 

Ministros do Meio Ambiente do G8+5, em Potsdam, Alemanha (TEEB, 2010). A sua 

criação foi inspirada no Relatório Stern sobre a Economia das Mudanças Climáticas, 

lançado em outubro de 2006, o qual apresentava as mudanças climáticas como 

externalidades econômicas, isto é, uma falha fundamental nos mercados. Portanto, 

havia a necessidade em se dar a mesma importância das mudanças climáticas para 

a perda da biodiversidade, uma das consequências deste fenômeno (WORLDBANK, 

2006; HAINES-YOUNG, POSTSCHIN, 2010). 

O Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, com o apoio da Comissão 

Europeia para o Meio Ambiente, assumiu a liderança na primeira fase do TEEB e 

organizou um estudo para destacar os aspectos econômicos relacionados à perda 

de ecossistemas e da biodiversidade. O primeiro relatório do TEEB apresentou uma 

relação de maior dependência entre os pobres e os serviços ecossistêmicos, devido 

àqueles serem beneficiários diretos de muitos dos serviços, sendo assim os mais 

afetados com a sua falta (TEEB, 2010). 

Após esses trabalhos, a temática de serviços ecossistêmicos avançou 

principalmente na esfera de tomada de decisão, onde os instrumentos econômicos 

de mercado, de uma forma transdisciplinar, são cada vez mais aplicados e 

aperfeiçoados para os mercados de serviços ecossistêmicos, por meio do 

Pagamento de Serviços Ecossistêmicos (PSE).  
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O resultado destes avanços foi a criação em abril de 2012 do 

Intergovernamental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services6 (IPBES), um 

organismo intergovernamental independente que abrange 115 países membros das 

Nações Unidas, dentre eles o Brasil. Possui sede na Alemanha e surgiu a partir da 

fusão entre a Millennium Ecosystem Assessment e International Mechanism of 

Scientific Expertise on Biodiversity7 – IMoSEB. A sua criação paira sobre o desafio 

de dar credibilidade científica às informações geradas pela complexidade da relação 

entre a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e as pessoas. E 

consequentemente, alimentar e construir modelos que sejam mais adequados para 

as tomadas de decisões que envolvam diversos stakeholders, como governo, setor 

privado, comunidades indígenas ou locais e a academia científica (IPBES, 2013).  

Desse modo, os principais objetivos deste organismo são: 

 

 Fortalecer a interface ciência e política para a biodiversidade e os 

serviços ecossistêmicos para a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade e em longo prazo o bem-estar humano e o 

desenvolvimento sustentável; 

 Fortalecer a capacidade do uso da ciência nas tomadas de decisões 

em todos os níveis; 

 Abordar a necessidade de se elaborar acordos ambientais 

multilaterais relacionados tanto à biodiversidade quanto aos serviços 

ecossistêmicos e aperfeiçoar acordos já existentes. 

 

O IPBES teve sua primeira reunião plenária em janeiro de 2013 com o 

apoio de órgãos como: o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente 

(PNUMA), Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento (PNUD), Organização 

Cultural, Científica e Educacional das Nações Unidas (UNESCO) e a Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). A sua criação deve 

impulsionar além de novos estudos sobre a importância dos serviços ecossistêmicos 

para o bem-estar humano, o comprometimento de diversos países em conhecer, 

                                                           
6
Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistêmicos (tradução 

nossa). 
7
Mecanismo Internacional de Expertise Científica em Biodiversidade (tradução nossa). 
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monitorar e tomar melhores decisões em relação a sua biodiversidade e visualizar 

os seus benefícios para a humanidade. 

O tema serviços ecossistêmicos ao longo de quase quatro décadas 

obteve avanços em conhecimento de sua estrutura e novas ferramentas 

transdisciplinares que pudessem valorizá-los, inclusive de forma monetária, saindo 

assim da academia para gabinetes de governo, como ilustra a Figura 3. Mas, como 

dito anteriormente, esse caminho não é adotado de forma igualitária nos diversos 

países, iniciando-se, primeiramente, pela divergência significativa do conceito de 

serviços ecossistêmicos e a falta de dados oficiais sobre as biodiversidades em 

escalas nacionais, regionais e locais. 

 

Figura 3 – Avanços da temática serviços ecossistêmicos ao longo do tempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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2.2 Conceitos e categorias dos serviços ecossistêmicos 

 

Os serviços dos ecossistemas possuem variações em sua nomenclatura. 

Alguns autores (MOTA, 2001; ORTIZ, 2003; MOTTA, 2006) os denominam de 

serviços ambientais, enquanto outros (MILLER JUNIOR, 2007; JUNIPER, 2013) de 

serviços naturais, ou ainda de serviços ecossistêmicos (DAILY, 1997; AM, 2005; 

BOYD, BANZHAF, 2007; HOGAN et al., 2009; ANDRADE; ROMEIRO, 2009; TEEB, 

2010; HELFENSTEIN;KIENAST, 2014). Para esta pesquisa será utilizado o termo 

serviço ecossistêmico, difundido por Daily (1997) e adotado pela Avaliação do 

Milênio (2005).  O termo serviço ecossistêmico quase sempre vem acompanhado da 

expressão capital natural, o que pode trazer uma confusão conceitual. Para 

esclarecer, capital natural refere-se ao fluxo de serviços úteis na manutenção da 

vida na Terra, como os estoques e fluxos da natureza que são utilizados como fonte 

de matéria-prima para a economia (COSTANZA; DALY, 1992; MEADOWS, 1998). 

Também são conceituados como “[...] recursos e serviços naturais que mantêm a 

nossa e outras espécies vivas e que dão suporte às nossas economias” (MILLER 

JUNIOR, 2007, p.03), ou didaticamente pode ser visto como a soma entre recursos 

naturais e serviços naturais (Figura 4). 

 

Figura 4 – Representação esquemática do conceito de Capital Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Miller Junior (2007, p.4). 
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Dessa maneira, é possível visualizar que os serviços ecossistêmicos 

fazem parte do capital natural e representam “[...] as condições e processos através 

dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que o compõem, sustentam e 

completam a vida” (DAILY, 1997, p.3, tradução nossa). Também, são conceituados 

como os “[...] benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas (AM, 2005, 

p.29); ou “[...] os aspectos dos ecossistemas utilizados para produzir, passivamente 

ou ativamente, bem-estar humano” (FISHER; TURNER; MORLING, 2009, p.645, 

tradução nossa) e por fim “[...] as contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas 

para o bem-estar humano” (TEEB, 2010, p.37). 

Os conceitos apresentados podem ser considerados vagos, pois 

expressam, de maneira generalizada, que os serviços ecossistêmicos trazem 

diversos benefícios para a humanidade, mas não expõem quais seriam esses 

benefícios. Além disso, ainda há dificuldades em se definir e diferenciar o que 

seriam os serviços ecossistêmicos e as funções ecossistêmicas em si (FISHER; 

TURNER; MORLING, 2009; HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2010). Diante destes 

fatos, a categorização dos serviços ecossistêmicos tentou tornar mais 

compreensíveis seus conceitos e identificar a sua real importância para o bem-estar 

humano perante a complexidade desta relação. Dentre as categorizações mais 

difundidas, destaca-se a da Avaliação do Milênio (AM, 2005) como a mais citada. 

Nela os serviços ecossistêmicos estão agrupados em quatro categorias: de 

provisão, de regulação, culturais e de apoio, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 5 – Classificação dos serviços ecossistêmicos segundo a Avaliação do Milênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Avaliação do Milênio, (2005, p.106). 
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Os serviços de regulação trazem benefícios que dificilmente podem ser 

reproduzidos pelo Homem. Dentre os serviços ofertados, destacam-se: a 

manutenção da qualidade do ar, a regulação do clima, a purificação da água, o 

controle biológico e a polinização. Os serviços de provisão estão relacionados com 

os estoques de matéria-prima utilizados pelo Homem. Os seus produtos podem 

tanto ser consumidos in natura como podem passar por processos de transformação 

nas indústrias. Abrangem os alimentos, os combustíveis, os recursos genéticos, os 

medicamentos naturais, os produtos farmacêuticos e a água doce. Os serviços 

culturais trazem benefícios intangíveis como, por exemplo, a recreação, o 

ecoturismo, a inspiração, a diversidade cultural, os valores espirituais e religiosos, os 

valores estéticos e o sentido de pertencer a um lugar. E por fim, os serviços de 

apoio representam a base para a existência de todos os serviços ecossistêmicos 

citados acima, como, por exemplo, a produção primária de oxigênio atmosférico, a 

formação e retenção do solo, o ciclo dos nutrientes, o ciclo da água e o 

abastecimento do hábitat (AM, 2005). 

A categorização dos serviços ecossistêmicos foi uma importante iniciativa 

que contribuiu, didaticamente, para o entendimento dos benefícios trazidos pelos 

ecossistemas para a humanidade; porém alguns autores não concordam com sua 

estrutura.  Segundo Wallace (2007) e Boyd e Banzhaf (2007), o modelo proposto 

pela Avaliação do Milênio (2005) estaria erroneamente apresentando as funções e 

os processos ecossistêmicos e não os serviços ecossistêmicos. Para os autores há 

uma sutil diferença entre ambos os conceitos: as funções e os processos 

ecossistêmicos seriam as interações físicas, químicas e biológicas entre os 

elementos bióticos e abióticos que compõem o ecossistema. Enquanto que os 

serviços ecossistêmicos os resultados destas interações.  

Outro ponto abordado foi a utilização somente dos serviços 

ecossistêmicos finais para se construir as classificações. Estes são conceituados 

como os componentes da natureza que são diretamente apreciados, consumidos e 

usados para produzir bem-estar humano. Esta distinção seria vital para se identificar 

o valor dos serviços ecossistêmicos na contribuição direta para o bem-estar humano 

(BOYD; BANZHAF, 2007; FISHER; TURNER; MORLING, 2009). Ambos os autores 

concordam que o equivoco conceitual compromete as tomadas de decisões sobre 

os ecossistemas, principalmente aquelas que envolvam a perspectiva de valoração, 
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por isso Wallace (2007), propôs uma nova classificação dos serviços ecossistêmicos 

(Figura 6).  

 

Figura 6 – Proposta de Wallace para a classificação dos serviços ecossistêmicos. 

CATEGORIA DE VALORES 
HUMANOS 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PROCESSOS ECOSSISTÊMICOS 

Recursos Adequados 

 Alimentos (energia para o organismo, 
estrutura e chave para reações 
químicas); 

 Oxigênio; 

 Água (potável); 

 Energia (para cozinhar, componente 
para aquecimento em relação ao 
ambiente físico e químico) 

 Regulação Biológica; 

 Regulação Climática; 

 Regimes de distúrbio, 
incluindo ciclones, enchentes; 

 Regulação de Gás; 

 Gestão da “beleza” das 
paisagens e das escalas 
locais; 

 Regulação de Nutrientes; 

 Polinização; 

 Produção de materiais para 
roupas, alimentos, 
construções; 

 Produção de materiais para 
energia; 

  Produção de medicamentos; 

 Interações Socioculturais; 

 Formação dos solos; 

 Retenção dos solos; 

 Regulação de perdas e 
suprimentos; 

 Processos Econômicos. 
 
Elementos Bióticos e Abióticos 
 

Processos são gerenciados para 
fornecer composições particulares 
e estrutura dos elementos dos 
ecossistemas. Os elementos 
podem ser descritos como 
recursos naturais:  

 Biodiversidade; 

 Terra (solo, geomorfologia); 

 Água; 

 Ar; 

 Energia 

Proteção de predadores, 
doenças e parasitas 

 Proteção contra predadores; 

 Proteção contra doenças e parasitas 

Ambiente físico e químico 
benigno 

Formação de regimes ambientais para: 

 Temperatura (Energia, incluindo o uso 
para fogo e aquecimento); 

 Umidade 

 Luz  

 Química 

Realização Social-cultural 
 

Acesso aos recursos para: 

 

 Contentamento espiritual/filosófico; 

 Formação de grupos sociais; 

 Recreação; 

 Sentido de ocupação/pertencimento; 

 Valores de oportunidade, capacidade 
de evolução cultural e biológica 
(conhecimento/recursos genéticos) 

Fonte: Wallace (2007, p.241). 

 

Os recursos adequados compõem a categoria que engloba os serviços 

ecossistêmicos que proporcionam o atendimento das necessidades básicas, isto é, 

dão suporte à vida dos indivíduos. Dentre eles estariam o fornecimento de 

suprimentos que garantiriam a sobrevivência e a reprodução; como alimentos, 

oxigênio e água. Em relação à categoria proteção de predadores, doenças e 

parasitas; os serviços são autoexplicativos. O ambiente físico e químico benigno 

possui como principais serviços a regulação da temperatura, da umidade e da luz; 

condições que favorecem um ambiente propício à vida. E por fim tem-se a categoria 
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realização sociocultural que proporciona serviços como o contentamento, o 

sentido de pertencimento, valores éticos e espirituais (WALLACE, 2007). 

Esta nova categorização diferencia-se da que foi criada pela Avaliação do 

Milênio (2005) em relação ao detalhamento na descrição do serviço ecossistêmico 

gerado e nos seus processos ecossistêmicos. As categorias apresentadas por 

Wallace (2007) expressam de maneira direta a utilidade de cada serviço para o 

ecossistema e a humanidade. Porém, tanto a categorização proposta por Wallace 

(2007) como as ideias compartilhadas por Boyd e Banzhaf (2007), também 

apresentam críticas.  A principal é a distinção que os autores fazem entre serviços 

meio e fins o que resultaria em uma apresentação linear dos serviços 

ecossistêmicos. Há uma cadeia linear de produção (meios) de benefícios diretos 

para as pessoas, porém não é abordada a inserção da complexidade e dos 

feedbacks que envolvem as relações ecossistêmicas. Os serviços ecossistêmicos 

são dinâmicos e complexos e essas características devem estar inseridas em seus 

modelos de classificação, que não devem ser únicos, mas diferentes em suas 

tipologias e utilidades (COSTANZA, 2008; CARPENTER et al., 2009). Além destas, 

outras importantes contribuições são as categorizações criadas pelo TEEB (2010) e 

pela Divisão Estatística das Nações Unidas chamada Common International 

Classification for Ecosystem Services8 - CICES (EEA, 2011). 

 O TEEB (2010) criou uma classificação baseada na Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (Figura 7). A única diferença entre ambas é a inserção de 

uma nova categoria: Habitats ou Serviços de Suporte. Esta abrange o 

fornecimento de espaços para plantas e animais, auxiliando na manutenção da 

diversidade das espécies.  

 

Figura 7 – Classificação do TEEB para os serviços ecossistêmicos. 

CATEGORIAS SERVIÇOS ECOSSITÊMICOS 

Serviços de Provisão 

Alimentos 

Matéria-prima 

Água 

Recursos Medicinais 

Serviços de Regulação 

Regulação local do clima e da qualidade do ar 

Sequestro e armazenamento de carbono 

Moderação de eventos extremos 

Tratamento de efluentes 

Prevenção contra erosões e manutenção da fertilidade do solo 

                                                           
8
Classificação Comum Internacional para Serviços Ecossistêmicos (tradução nossa).  
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Polinização 

Controle Biológico 

Habitats ou Serviços de 
Suporte 

Habitats para espécies 

Manutenção da diversidade genética 

Serviços Culturais 

Recreação e saúde física e mental 

Contemplação estética e inspiração para cultura e design 

Turismo 

Experiência espiritual e sentido de pertencer a algum lugar 

Fonte: TEEB (2010, p. 40).  

 

A classificação CICES foi criada pela Divisão Estatística das Nações 

Unidas em 2010, como parte da revisão do Sistema de Contabilidade Econômico-

Ambiental, conhecido como SEEA 9  (EEA, 2011; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 

2013). A construção deste novo sistema de classificação dos serviços 

ecossistêmicos teve como principal objetivo ser aplicável em diferentes ou múltiplas 

escalas geográficas. Ainda está em processo de análise com diversos grupos de 

pesquisadores, sendo a sua última versão lançada em janeiro de 2013. O modelo 

agrega as classificações apresentadas tanto pela Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio (2005) como pela do TEEB (2010), porém possui uma estrutura de níveis 

hierárquicos diferentes com três seções principais, oito divisões de serviços, vinte 

grupos de serviços e quarenta e oito classes de serviços. Os níveis hierárquicos da 

proposta para a classificação CICES vão de uma descrição mais genérica até uma 

mais específica, como mostra a Figura 8. As características e propriedades dos 

níveis superiores são preservadas em seus níveis inferiores.  

 

Figura 8 – Estrutura hierárquica da classificação CICES. 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Adaptado de EEA (2011) e Haines-Young, Potschin (2013). 

 

A Seção é o nível mais alto e o mais genérico desta estrutura. É 

composto por três categorias baseadas no modelo da Avaliação do Milênio, sendo 

                                                           
9
System of Environmental-Economic Accounting: “é um sistema para organizar os dados estatísticos 

para a derivação de indicadores coerentes e estatísticas descritivas para monitorar as interações 
entre a economia e o meio ambiente e o estado do ambiente para melhor informar a tomadas de 
decisões” (UNSTATS, 2012, tradução nossa).  

GERAL ESPECÍFICO 

 

SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE TIPO DA CLASSE 
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que estas seções dão origem aos demais níveis que a compõem. A Seção Provisão 

(Figura 9) refere-se a toda saída nutricional, material e energética dos ecossistemas.  

 

Figura 9- Classificação CICES – Provisão. 

SEÇÃO DIVISÃO GRUPO CLASSE 
TIPO DA 
CLASSE 

EXEMPLOS 

P
R

O
V

IS
Ã

O
 

NUTRIÇÃO 

Biomassa 

Culturas  
Culturas por 

quantidade, tipo 
Cereais 

Animais criados  
Animais, 

produtos, por 
quantidade, tipo 

Carne 

Plantas 
selvagens, 

algas  

Plantas, algas 
por quantidade, 

tipo 
Frutos 

Os animais 
selvagens  

Animais por 
quantidade, tipo 

Pesca comercial 
/subsistência 

Plantas e algas 
da aquicultura  

Plantas, algas 
por quantidade, 

tipo 

Cultivo de algas-
marinhas 

Animais de 
aquicultura 

Animais por 
quantidade, tipo 

Peixes de água doce  

Água  

Água de 
superfície 
potável Por quantidade, 

tipo 

Coleta por 
precipitação  

Água 
subterrânea 

potável 

Captação de água 
doce subterrâneas 

MATERIAIS 

Biomassa 

Fibras/materiais 
de plantas e 
animais para 
uso direto ou 

transformação Material por 
quantidade, tipo, 

uso 

Fibras, madeira, 
celulose, algodão, 

óleo, cera, resina; os 
remédios naturais e 

medicamentos 

Materiais de 
plantas e 

animais para 
uso agrícola 

Materiais 
genéticos  

Água 

Água de 
superfície não 

potável Por quantidade, 
tipo e uso 

Coletada por 
precipitação 

Água 
subterrânea não 

potável 

Captação de água 
doce subterrânea  

ENERGIA 

Fontes de 
energia à 
base de 

biomassa 

Recursos à 
base de plantas Por quantidade, 

tipo e uso 

Madeira e culturas 
energéticas 

Recursos à 
base de animais 

Esterco, gorduras e 
óleos 

Energia 
Mecânica 

Energia à base 
de animais 

Ex: por recursos 
Trabalho físico gerado 

pelos animais 

Fonte: Adaptado de Haines-Young, Potschin (2013). 
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A Seção Regulação e Manutenção (Figura 10) é composta por todas as 

formas de controle e modificação dos ecossistemas que afetam o bem-estar 

humano.  

 

Figura 10- Classificação CICES – Regulação e Manutenção.  

SEÇÃO DIVISÃO GRUPO  CLASSE 
TIPO DA 
CLASSE 

EXEMPLOS 

R
E

G
U

L
A

Ç
Ã

O
 E

 M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

 

MEDIAÇÃO DE 
RESÍDUOS  

Mediação pela 
biota 

Bioremediação por 
micro-organismos, 

plantas, algas e 
animais 

Por 
quantidade, 
tipo e uso 

Desintoxicação 
Bioquímica 

Filtragem, 
sequestro 

Filtragem 
biológica 

Mediação por 
ecossistemas 

Filtragem, 
sequestro 

Filtragem 
biofísica  

Diluição pela 
atmosfera, água 

doce e 
ecossistemas 

marinhos 

Diluição 
biofísica e 

química dos 
gases 

 

Mediação de 
cheiros, ruídos e 
impactos visuais 

Infraestrutura 
verde para 

reduzir o ruído e 
cheiros 

MEDIAÇÃO DE 
FLUXOS 

Fluxos de 
massa 

Estabilização de 
massa e controle 

de taxas de erosão Redução do 
risco, área 
protegida 

Estabilização 
dos 

ecossistemas  

Atenuação dos 
fluxos de massa 

Transporte de 
sedimentos 

pelos rios, lagos 
e mar 

Fluxos líquidos 

Ciclo hidrológico e 
manutenção do 
fluxo da água 

Por 
profundidade, 

volume 
 

Capacidade de 
manter os fluxos 

de 
abastecimento 

de água  

Proteção de 
enchentes 

Redução do 
risco, área 
protegida 

Proteção contra 
as enchentes 

Fluxos 
atmosféricos 

Proteção de 
tempestades 

Redução do 
risco, área 
protegida 

A vegetação 
como abrigo 

Ventilação e 
transpiração 

Por mudança 
na 

temperatura 
e umidade 

A vegetação 
permite a 

ventilação do ar 

MANUTENÇÃO 
DAS 

CONDIÇÕES 
FÍSICAS, 

QUÍMICAS E 
BIOLOGICAS 

Manutenção do 
ciclo de vida, 

Manutenção do 
ciclo de vida, 

habitat e 
proteção do 

banco de genes  

Polinização e 
dispersão de 

sementes Por 
quantidade e 

fonte 

A polinização 

A manutenção de 
viveiros e habitats 

Habitats 

Controle de 
pragas e 
doenças 

Controle de pragas 
Por redução 

da incidência, 
risco, área 

Controle de 
pragas e 
doenças 
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Controle de 
doenças 

protegida Ecossistemas 
cultivados e 

naturais  

Formação e 
composição do 

solo 

Processo de 
intemperismo 

Por 
quantidade / 
concentração 

e fonte 

Manutenção das 
condições 

biogeoquímicas 
dos solos  

Processo de 
decomposição e 

fixação 

Condições da 
água 

Condição química 
da água doce Por 

quantidade / 
concentração 

e fonte 

Manutenção da 
composição 

química da água 
doce  

Condição química 
da água salgada 

Manutenção da 
composição 

química de água 
do mar  

Composição da 
atmosfera e 
regulação 
climática 

Regulação 
climática global 
pela redução da 
concentração de 
gases do efeito 

estufa  

Por 
quantidade, 

concentração 
ou parâmetro 

climático 

Seqüestro de 
carbono pelos 
ecossistemas  

Regulação 
climática micro e 
macro regional 

Modificação da 
temperatura e 
da umidade 

Fonte: Adaptado de Haines-Young, Potschin (2013). 
 

Por fim, a Seção Cultural (Figura 11) compõe todas as saídas não 

materiais dos ecossistemas com caráter simbólico, cultural ou intelectual que afetam 

o estado físico e mental das pessoas.  

 

Figura 11- Classificação CICES – Cultural. 

SEÇÃO DIVISÃO GRUPO  CLASSE 
TIPO DA 
CLASSE 

EXEMPLOS 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

INTERAÇÕES 
ESPIRITUAIS E 
SIMBÓLICAS 

COM O 
ECOSSISTEMA 

Espiritual ou 
emblemática 

Simbólico 
Pelo uso, 
plantas, 

animais, tipo 
de 

ecossistema 

Plantas e 
animais 

emblemáticos 

Sagrado ou 
religioso 

Identidade 
espiritual 

Outros 

Existência Por plantas, 
animais, 

característica 
ou tipo de 

ecossistema 

Prazer 
fornecido pela 
existência das 

espécies  

Legado 

Disposição de 
preservar para 
as gerações 

futuras 

INTERAÇÕES 
FÍSICAS E 

INTELECTUAIS 
COM O 

ECOSSISTEMA 

Interações físicas 
e vivenciais 

Uso de plantas, 
animais e 
paisagens  

Visitas, 
dados de 

uso, plantas, 
animais e 

tipo de 
ecossistema 

Sítio de baleias  

Interações 
Intelectuais e 

Científica 
Por uso, 
citação, 

Objeto de 
investigação 



40 
Capítulo II – Serviços Ecossistêmicos  

 
 

representativas 
Educacional 

plantas, 
animais e 

tipo de 
ecossistema 

Objeto de 
educação 

Herança cultural 
Registros 
históricos 

Entretenimento 
Experiência do 
mundo natural 

Estético Sentido de lugar 

Fonte: Adaptado de Haines-Young, Potschin (2013). 

 

Além da estrutura hierárquica, outra característica desta classificação é o 

uso exclusivo dos serviços ecossistêmicos finais, ou seja, aqueles que impactam 

diretamente o bem-estar humano, que podem ser identificados, transformados em 

produtos e possivelmente valorados (EEA, 2011; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 

2013), uma opção compartilhada por Wallace (2007) e Boyd e Banzhaf (2007) e 

citada anteriormente. 

As diferenças e críticas sobre as propostas de classificações dos serviços 

ecossistêmicos surgem como um passo inicial para a contínua melhora sobre os 

estudos nesta temática, principalmente sobre as conceituações. Nenhuma categoria 

é usada como padrão, cada estudo adota a que for mais conveniente perante sua 

abordagem. Porém em comum, todas as classificações têm como objetivo tornar 

mais compreensível, para os diversos stakeholders, os serviços gerados pelos 

ecossistemas e sua importância para o bem-estar humano. Diante desta afirmação 

surgem alguns questionamentos: o que é bem-estar humano? o que realmente 

representa para a humanidade? e qual seria a sua relação com os serviços 

ecossistêmicos? Estas questões serão abordadas no capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 O BEM-ESTAR HUMANO E A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS 

 

Bem-estar é uma expressão recorrente no cotidiano e com múltiplos 

significados. Apresentada como sinônimo de qualidade de vida pode representar 

renda, educação, habitação, qualidade ambiental, saúde etc; ou seja; diversas 

condições que são adquiridas através do desenvolvimento de uma região.  

Por muitos anos, a visão econômica foi predominante nesta temática, 

tendo como principal indicador o Produto Interno Bruto (PIB) dos países, uma 

medida comparativa da produção de mercado, que tem sido tratada como um meio 

eficaz para avaliar o bem-estar econômico (DASGUPTA, 2001). Porém, somente a 

abordagem econômica não é suficiente para retratar o bem-estar humano, que é 

composto por diversas dimensões, com as quais a própria economia, sozinha, é 

incapaz de valorar.   

Há a necessidade de se investir no desenvolvimento sustentável junto ao 

bem-estar humano, uma abordagem que inclui as dimensões sociais, econômicas 

ambientais e governança, ressaltando-se que a humanidade necessita dos recursos 

naturais para a manutenção tanto de seu modo de vida como do sistema econômico 

vigente (STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; OECD, 2013; UNECE, 2013; UNDP, 

2013; SDSN, 2013).  

Este capítulo apresenta o bem-estar pela visão do desenvolvimento 

sustentável com o objetivo de assegurar a necessidade da continuidade dos 

serviços ecossistêmicos para a promoção do bem-estar humano, não somente para 

estas gerações, mas também visando as futuras.  

 

3.1 O Bem-estar e suas dimensões 

 

O termo bem-estar, associado como sinônimo de qualidade de vida, é 

multidimensional, sendo trabalhado por diversas disciplinas como, por exemplo, a 

Sociologia, Psicologia, Antropologia e área da Saúde, tendo-se destacado na 

Economia como uma medida para o bem-estar econômico (COSTANZA et al.,2007; 

DASGUPTA, 2001). Porém, esta tem sido uma preocupação que adentra outras 

esferas, principalmente após o evento da Conferência de Estocolmo de 1972, a 

publicação Limites do Crescimento de 1972 e o Relatório de Brundtland em 1987. A 
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partir deles, insere-se a abordagem de que a economia deixaria de ser o motor 

principal do bem-estar para tornar-se aliada na construção do desenvolvimento 

sustentável juntamente com a esfera social e ambiental. 

A promoção do bem-estar é responsabilidade do desenvolvimento, 

afirma Robert Chambers em seu artigo Responsible Well-being: a personal agenda 

for development de 1997. Através desta publicação, surge o conceito Bem-estar 

Responsável regido pelas quatro dimensões: segurança de subsistência, 

capacidades, equidade e sustentabilidade (Figura 12). Referem-se, respectivamente, 

à necessidade de garantir que as pessoas possuam condições mínimas de 

sobrevivência; que se tornem capazes de buscar uma condição melhor de vida 

através da educação (básica e profissionalizante); que haja o respeito pelos direitos 

humanos e pela igualdade de gêneros para que os indivíduos possam ter 

oportunidades. E por fim, que os resultados positivos adquiridos nestas dimensões 

perpetuem-se para as gerações futuras (CHAMBERS, 1997). 

 

                                Figura 12 – A Rede do Bem-estar Responsável. 
 

  
 

 

 
 
                             
 
                             
               
                                Fonte: Adaptado de Chambers (1997). 

 

Amartya Sen, em seu livro Desenvolvimento como liberdade (2010) 10, 

apresenta pontos similares aos abordados por Chambers (1997). Para Sen (2010) o 

desenvolvimento tem como meio e fim promover a liberdade humana através 

de cinco dimensões (Figura 13) que em conjunto contribuem para o bem-estar 

humano. Intituladas de liberdades instrumentais, são elas: 

1. Liberdades Políticas - permite que os indivíduos escolham seus 

governantes, fiscalize-os e que possam criticá-los através da liberdade de 

imprensa; 

                                                           
10

O ano de 2010 refere-se à edição brasileira, pois originalmente a obra foi publicada em 1999 com o 

título de Development as freedom. 

Bem-estar 
responsável 

Capacidades Segurança da 
Subsistência 

Equidade Sustentabilidade 
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2. Facilidades Econômicas - a oportunidade de se utilizar recursos 

econômicos para fins de consumo, produção e troca; 

3. Oportunidades Sociais – garantia de elementos que possam 

melhorar as condições de vida das pessoas, como a saúde e educação, 

por exemplo; 

4. Garantias de Transparência – tem como finalidade diminuir a 

corrupção através da transparência e 

5. Segurança Protetora – refere-se à segurança social com a propósito 

de que a população possua o mínimo para a sua subsistência (SEN, 

2010). 

 

                            Figura 13 – Representação esquemática das Liberdades Instrumentais. 
  

  
 

 

 
 
                             
 
                             
               
 
 
                            Fonte: Adaptado de Sen (2010). 

 

O bem-estar é uma condição almejada, mas difícil de ser distribuída de 

forma homogênea para toda a sociedade. Variáveis sociais, econômicas e 

ambientais funcionam como obstáculos para esta distribuição igualitária. Primeiro, as 

necessidades individuais variam conforme os indivíduos, representando as suas 

heterogeneidades pessoais. Segundo, as mudanças climáticas trazem além de 

prejuízos ambientais, perdas nas esferas econômicas e sociais. Porém, estas 

consequências atingem os indivíduos em níveis diferentes, dependendo da região e 

intensidade do impacto, promovendo assim as diversidades ambientais. Terceiro, o 

acesso aos serviços públicos e a melhores condições sociais influenciam na 

qualidade de vida das pessoas, trazendo variações no clima social. Quarto, a cultura 

e os costumes promovem padrões de comportamento diversos entre as 

comunidades, gerando diferenças de perspectivas relativas. O que é considerado 

essencial para o bem-estar de um povo pode não ser para outro. E por fim, a renda 

Liberdades 
Políticas 

Segurança 
Protetora 

Facilidades 
Econômicas 

Garantias de 
Transparências 

Oportunidades 
Sociais 
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adquirida pelos membros das famílias, ao ser compartilhada por todos, 

proporcionará o bem-estar ao depender de como esta será utilizada, através da 

distribuição na família (SEN, 2010).  

O bem-estar apresentado por Chambers (1997) e Sen (2010) possui 

algumas similaridades como a necessidade de proporcionar a subsistência dos 

indivíduos e meios para que os mesmos possam garantir melhores condições de 

vida, como por exemplo, através do acesso aos serviços públicos como educação e 

saúde. Entretanto, a figura ambiental aparece de maneira distinta em ambas as 

abordagens. Para Sen (2010), a relação entre os indivíduos e o meio ambiente 

ocorre através das interferências que as condições climáticas podem gerar na renda, 

uma visão estritamente econômica. Enquanto que Chambers (1997) apresenta a 

sustentabilidade pelo viés social, sem dar ênfase as questões ambientais que 

envolvem a temática. Estudos como os de Prescott-Allen (2001) e da Avaliação do 

Milênio (2005) tendem a introduzir a variável ambiental como um elemento chave na 

composição do bem-estar humano.  

The Well-being of Nations: a country-by-country index of Quality of Life 

and the Environment, coordenado por Robert Prescott–Allen, partia da hipótese de 

que o desenvolvimento sustentável seria uma combinação entre o bem-estar 

humano e o bem-estar ecossistêmico. O pioneirismo teórico desta pesquisa está 

na apresentação de um bem-estar direcionado aos ecossistemas e nas suas 

conceituações. Bem-estar humano é apresentado como a condição na qual todos 

os membros da sociedade são capazes de determinar e conhecer suas 

necessidades e tem uma ampla variedade de escolhas para atender o seu potencial. 

Enquanto que o Bem-estar ecossistêmico é caracterizado pela condição de um 

ecossistema de manter sua diversidade, qualidade e capacidade de suporte além de 

prover uma ampla variedade de opções de escolhas e oportunidades para o futuro 

(PRESCOTT-ALLEN, 2001). Em ambas as definições são mostradas a necessidade 

de se ter opções ou variedade de escolhas, o que lembra o conceito de liberdade 

humana utilizado por Sen (2010). Sem as escolhas os indivíduos estão fadados a 

uma realidade com pouca possibilidade de mudanças para construir melhores 

condições para as gerações futuras. O mesmo raciocínio ocorre para o manejo dos 

ecossistemas; sem opções de escolha de uso sustentável dos recursos os mesmos 

estão destinados a um colapso, o que diminui as possibilidades de bem-estar para 
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as gerações futuras. Ambos são compostos por cinco dimensões que retratam, 

através de uma escala nacional, as variáveis relevantes para o bem-estar. 

Para Prescott-Allen (2001) o bem-estar humano (Figura 14) é formado 

por:  

 

1. Saúde e População – indicam, respectivamente, a expectativa de vida 

e a taxa total de fertilidade do país; 

2. Riqueza – composta pela média da riqueza11 das famílias e da riqueza 

nacional; 

3. Conhecimento e Cultura – analisa a capacidade das pessoas para 

liderarem mudanças e viverem de forma sustentável através da educação 

e dos meios de comunicação; 

4. Comunidade – refere-se ao respeito dos direitos humanos e aos 

índices de criminalidade e 

5. Equidade – apresenta a distribuição equitativa de benefícios entre as 

famílias, grupos sociais e os gêneros (PRESCOTT-ALLEN, 2001).  

 

                 Figura 14 – Dimensões do Bem-estar Humano. 

 

                Fonte: Prescott–Allen (2001, p.7, tradução nossa). 

 

Enquanto que o bem-estar ecossistêmico (Figura 15) para Prescott-Allen 

(2001) é composto pelas cinco dimensões abaixo: 

 

1. Terra – qualidade e diversidade das florestas; 

2. Água – qualidade da água; 

3. Ar – qualidade do ar e as condições da atmosfera global; 

                                                           
11

“Riqueza é o componente material para o bem-estar humano: os bens e a renda que permite a 
sobrevivência das pessoas e o desenvolvimento de oportunidades” (PRESCOTT-ALLEN, 2001, p. 25, 
tradução nossa). 

BEM-ESTAR HUMANO 

Saúde e 
População 

Riqueza 
Conhecimento 

e Cultura 
Comunidade Equidade 



46 
Capítulo III – O Bem-Estar Humano e os Serviços Ecossistêmicos 

 
 

4. Espécies e genes – o estado das espécies de populações selvagens e 

domesticadas assim como sua diversidade genética; 

5. Uso dos Recursos – o uso dos recursos pelos setores como a 

agricultura, a pesca, a mineração dentre outros (Prescott-Allen, 2001).  

 

                 Figura 15– Dimensões do Bem-estar Ecossistêmico. 

 

                 Fonte: Prescott-Allen (2001, p.7, tradução nossa). 

 

Já a Avaliação do Milênio define como bem-estar o “[...] estado 

dependente do contexto e situação, compreendendo o material básico para uma boa 

vida, liberdade e escolha, saúde, boas relações sociais e segurança” (AM, 2005, 

p.333). Neste conceito, não há distinção entre o bem-estar humano e bem-estar 

ecossistêmico. Porém, assemelha-se aos já apresentados por Chambers (1997), 

Sen (2010) e Prescott-Allen (2001), através de suas dimensões (Figura 16). 

 

                           Figura 16- Dimensões do Bem-Estar. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
                           Fonte: Avaliação do Milênio (2005, p.132).  

 

A garantia do bem-estar humano, neste contexto, está relacionada à 

provisão de elementos materiais relacionados à subsistência das pessoas como: 

alimento, abrigo, vestuário e renda. Além disso, também inclui um ambiente físico 

saudável com o respeito mútuo entre os indivíduos e as boas relações familiares 
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assim como a segurança contra desastres naturais e criados pelo Homem e por fim 

ao direito de ser e poder fazer o que se valoriza através da liberdade de escolha 

(AM, 2005). 

A crise mundial de 2008 trouxe mudanças econômicas em diversos 

países, principalmente, no continente europeu. O desemprego tornou-se uma 

realidade para diversas famílias, acarretando prejuízos sociais e psicológicos. 

Consequentemente, houve diminuição no bem-estar humano e a necessidade de se 

rever, o papel da economia na sua promoção. No ano de 2009, foi divulgado o 

chamado Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance 

and Social Progress, mais conhecido como Relatório Stiglitz-Sen-Fitoussi 12 . 

Elaborado por economistas e cientistas sociais, os autores ressaltam a limitação do 

PIB como medida para o bem-estar ao longo do tempo e a falta de „contabilização‟ 

das mudanças climáticas pelas economias mundiais. Propõem uma forma inovadora 

de se visualizar o bem-estar ao incluir as seguintes dimensões: o tempo atual e a 

sustentabilidade ou também chamado de bem-estar atual e bem-estar ao longo do 

tempo. O bem-estar atual estaria relacionado aos recursos econômicos e aos 

aspectos não econômicos que afetam a vida das pessoas. Enquanto que o bem-

estar ao longo do tempo estaria conectado aos níveis de estoque de quatro capitais: 

econômico, humano, social e natural. Entretanto, abordar o bem-estar através dos 

recursos é uma visão limitada do mesmo, pois as pessoas têm a capacidade de 

moldá-los em prol de um bem-estar particular, também chamado de bem-estar 

subjetivo, em que o indivíduo é o que melhor pode julgar sua condição e suas 

necessidades (STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009). 

Analisando-se de modo geral, para os autores mencionados, o bem-estar 

é multidimensional e composto por oito dimensões chave: 

 

1. Padrões de vida materiais; 

2. Saúde; 

3. Educação; 

4. Atividades Pessoais; 

5. Voz Política e Governança 

6. Relacionamentos e Conexões Sociais; 

                                                           
12

 Referência aos seus autores: Joseph E.Stiglitz; Amartya Sen; Jean Paul Fitoussi. 
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7. Meio Ambiente e 

8. Segurança (STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009). 

 

Os padrões de vida materiais incluem as variáveis: riqueza, consumo e 

renda. A saúde e educação remetem-se tanto às necessidades básicas como à 

construção das capacidades das pessoas. As atividades pessoais relacionam-se ao 

trabalho. A voz política e governança à liberdade de expressão dos indivíduos junto 

aos seus governos. As relações e conexões sociais referem-se à boa convivência 

em sociedade. O meio ambiente com a disponibilidade de condições favoráveis ao 

bem-estar das gerações atuais e futuras. E por fim, a segurança remete-se tanto à 

integridade física do indivíduo como à segurança econômica para o momento 

presente e futuro (STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009). 

A abordagem e as dimensões utilizadas por Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009) 

influenciaram na elaboração de dois outros importantes relatórios: Framework and 

Suggested Indicators to Measure Sustainable Development e How’s Life – 

Measuring Well-Being, sendo respectivamente publicadas pela Comissão 

Econômica Europeia das Nações Unidas (UNECE13) e pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD14).  

A publicação elaborada pela UNECE (2013) resgata o conceito de 

desenvolvimento sustentável apresentado pelo relatório de Brundtland 15 , 

aprimorando a relação entre bem-estar humano e desenvolvimento sustentável. 

Nesta perspectiva, o bem-estar é a tradução das necessidades humanas das 

gerações atuais que influenciarão nas opções de escolha das gerações futuras, uma 

abordagem também desenvolvida por Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009) através da 

figura do bem-estar atual e o bem-estar futuro, presente também no relatório da 

UNECE. As decisões tomadas para se suprir as necessidades do bem-estar atual 

irão influenciar diretamente nas opções de escolha e nas possibilidades das 

gerações futuras de promoverem o seu próprio bem-estar. Uma relação ainda mais 

complexa quando se trata de recursos finitos diante de necessidade humanas que 

                                                           
13

 United Nations Economic Commission for Europe – tem como objetivo promover a integração 
econômica da Europa (UNECE, 2014, tradução nossa). 
14

 Organisation for Economic Co-operation and Development – tem como objetivo ajudar os países 
membros a promover a prosperidade e combater a pobreza através do crescimento econômico e da 
estabilidade financeira (OECD, 2014, tradução nossa).  
15

 “[...] aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p.46).  
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exercem cada vez mais pressão sobre o sistema natural (UNECE, 2013). Através da 

sugestão de 20 temas, a UNECE criou um framework para medir a sustentabilidade 

pelas dimensões de bem-estar atual e bem-estar futuro (Figura 17).  

 

        Figura 17 – Framework para medir o desenvolvimento sustentável. 

TEMA BEM-ESTAR ATUAL BEM-ESTAR FUTURO 

1. Bem-estar Subjetivo X  
2. Consumo e Renda X  
3. Nutrição X  
4. Saúde X X 
5. Trabalho X X 
6. Educação X X 
7. Habitação X  
8. Lazer X  
9. Segurança Física X  
10. Terra e Ecossistema X X 
11. Água X X 
12. Qualidade do Ar X X 
13. Clima  X 
14. Recursos Energéticos  X 
15. Recursos não Energéticos  X 
16. Confiança X X 
17. Instituições X X 
18. Capital Físico  X 
19. Capital Conhecimento  X 
20. Capital Financeiro  X 

Fonte: Adaptado de UNECE (2013). 

 

O relatório How’s Life: measuring well-being (OECD, 2011) baseia-se nos 

pressupostos das publicações de Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009) e da UNECE (2013). 

O documento é divulgado a cada dois anos e tem como objetivo analisar o bem-

estar de países membros e de economias emergentes. O seu público-alvo são os 

tomadores de decisão, tendo como expectativa de resultado promover a reflexão 

dos mesmos sobre os obstáculos que estão impedindo o progresso do bem-estar 

em seus países.  

Os principais destaques da publicação da OECD são: concentrar o foco 

nas pessoas e não na economia dos países, considerar as disparidades na 

distribuição do bem-estar entre os diferentes grupos sociais e dar continuidade à 

perspectiva de bem-estar atual e futuro como tendências de avaliação (OECD, 2013; 

OECD, 2011). Para melhor ilustrar esta perspectiva da sustentabilidade no tempo e 

sua relação direta com o bem-estar, a OECD elaborou um framework que também 

faz a distinção entre o bem-estar atual e o bem-estar futuro através de dimensões. 

Além disso, mostra que o PIB pode afetar negativamente o bem-estar das pessoas, 
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já que as decisões econômicas não levam, algumas vezes, em consideração valores 

pessoais (Figura 18). 

 

                  Figura 18 – Framework conceitual de bem-estar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: OECD (2011, p. 19, tradução nossa). 

 

As esferas qualidade de vida e condições materiais alocam o bem-estar 

atual que varia conforme as necessidades de cada indivíduo, totalizando, no final em 

11 dimensões: 

 

1. Estado de Saúde – refere-se às condições físicas e mentais do 

indivíduo, fator essencial que permite a realização de bem-estar através 

de outras atividades; 

2. Equilíbrio entre a vida e o trabalho – relaciona o tempo gasto com o 

trabalho, lazer e a família; 

3. Educação e Habilidades – a educação funciona como um instrumento 

para se realizar mudanças; 
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4. Conexões Sociais – tarefas realizadas em conjunto tornam-se menos 

exaustivas; 

5. Engajamento Civil e Governança – uma sociedade ao ter voz política é 

importante para a tomada de decisões que melhorem o bem-estar das 

pessoas. A Governança reflete a tradução da voz das pessoas através 

das políticas; 

6. Qualidade Ambiental – envolve a saúde das pessoas e 

consequentemente em sua capacidade em empreender uma série de 

atividades; 

7. Segurança Pessoal – envolve os riscos com a criminalidade; 

8. Bem-Estar Subjetivo – visão das pessoas sobre a sua vida e suas 

próprias experiências; 

9. Renda e Riqueza – envolvem os recursos econômicos que as pessoas 

possuem no tempo atual e no futuro que possam satisfazer suas 

necessidades humanas; 

10.Emprego e Salários – o emprego é uma oportunidade para as pessoas 

se sentirem úteis perante a sociedade e 

11.Habitação – satisfaz as necessidade humanas mais básicas (OECD, 

2011). 

 

Enquanto que o bem-estar futuro está relacionado à mensuração dos 

quatro capitais: econômico, social, humano e natural. O capital econômico é 

responsável por proporcionar condições materiais e prover a segurança econômica 

das famílias. O capital social rege as relações sociais através de normas de 

convivência. O capital humano é composto pelas habilidades, educação, 

conhecimento e saúde dos indivíduos. E o capital natural constituem os aspectos 

provenientes da natureza que proporcionam as condições necessárias para a vida 

na terra (OECD, 2013).  

E por fim, tem-se o modelo mais utilizado para se medir o bem-estar: o 

Índice de Desenvolvimento Humano16 (IDH). Criado em 1990 pelo Programa das 

Nações Unidas de Desenvolvimento (PNUD), conceitua o desenvolvimento humano 

como o processo em que a ampliação das opções de escolhas possibilita as 

                                                           
16

 Refere-se à versão mais atual do IDH, por isso a alteração na ordem cronológica de apresentação. 
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pessoas a terem a capacidade e a oportunidade de se tornarem o que desejarem 

ser como cidadãos (PNUD, 2013), fazendo-se uma alusão à abordagem dada por 

Amartya Sen. A versão internacional do Relatório para o Desenvolvimento Humano 

de 2013 apresenta a necessidade de se trabalhar o desenvolvimento sustentável, 

pois afirma que somente a esfera econômica não consegue trazer melhorias para as 

condições humanas. Dessa forma, quatro áreas específicas foram escolhidas como 

foco para se promover o desenvolvimento sustentável. A primeira é melhorar a 

equidade, combatendo-se as desigualdades de gênero e sociais através de 

investimentos na educação, pois se acredita que somente dessa maneira as 

pessoas terão mais autoestima e poderão encontrar melhores trabalhos e melhorar 

suas condições materiais. A segunda é permitir uma maior voz e participação dos 

cidadãos na política, destacando-se o papel dos jovens como pessoas mais 

engajadas na transformação de governos mais transparentes e justos. A terceira é 

confrontar as pressões ambientais que afetam o bem-estar de toda uma sociedade. 

E por fim, gerenciar as mudanças demográficas, pois o aumento da concentração de 

pessoas nas cidades tem tornado-se um grande desafio para os tomadores de 

decisões (UNDP, 2013).  

O IDH, entretanto, destaca que os investimentos no desenvolvimento 

humano refletem-se no aumento da saúde, da renda e da educação de uma 

população, variáveis que compõem as dimensões base deste índice. Desse modo 

observa-se uma contradição quanto à promoção do desenvolvimento sustentável, 

pois a esfera ambiental não é mencionada, como ilustra a Figura 19.  

 

Figura 19 – Dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano. 

 
 

 

 

 

 
Fonte: UNDP (2013, tradução nossa).  

 

As abordagens sobre o bem-estar apresentaram a evolução deste 
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em se promover o bem-estar em tempos de recursos finitos, torna cada vez mais 

urgente a necessidade de se dar destaque ao convívio equilibrado entre sociedade e 

natureza.  

 

3.2 A sociedade e os serviços ecossistêmicos 

 

A conversão do capital natural em sistemas dominados pelo Homem tem 

comprometido a quantidade e a qualidade do fornecimento dos serviços 

ecossistêmicos ao longo dos anos (COSTANZA et al., 1997; COSTANZA, FOLKE, 

1997; DASGUPTA, 2001; DE GROOT et al., 2003, AM, 2005; BOYD, BANZHAF, 

2007, DE GROOT et al., 2012, SDSN, 2013), Os ecossistemas exercem um 

importante papel na geração de benefícios para a humanidade através das 

chamadas funções ecossistêmicas. Estas funções adquirem a conotação de 

serviços quando apresentam potencial de uso para fins humanos, ou seja, bem-

estar. A conexão entre bem-estar e serviços ecossistêmicos está diretamente 

relacionada a uma visão antropocêntrica e utilitarista que defende a utilização dos 

recursos para servir ao Homem e aos seus sistemas construídos, como mostra a 

figura 20. Mesmo diante destes fatos, a relação de dependência entre o bem-estar 

humano e a natureza ainda é dita como invisível, principalmente, porque grande 

parte dos serviços é considerada uma externalidade positiva (DAILY, 1997; 

ANDRADE, ROMEIRO, 2009; KAREIVA et al., 2011).  

 

Figura 20 - Relação entre ecossistemas naturais e os dominados pelo Homem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Costanza e Folke (1997).  
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encontram em condições desfavoráveis: geram benefícios e recebem impactos 

negativos como poluição e depredação gerados por estas atividades (COSTANZA, 

FOLKE, 1997). 

Atualmente, ainda não é possível contabilizar todos os benefícios que são 

gerados pelos serviços ecossistêmicos, pois não há conhecimento sobre todas as 

interações bióticas e abióticas que são necessárias para gerá-los. Dessa forma, há o 

risco de se comprometer, através dos impactos nos ecossistemas, a distribuição de 

seus benefícios para as futuras gerações. Diante desta necessidade, surge a 

valoração como instrumento que, ao conferir valores monetários, tenta dar 

visibilidade aos benefícios gerados pelos ecossistemas para a sociedade 

(NORGAARD, 2010).  

A base de sua metodologia é regida por paradigmas neoclássicos, que 

são conceitos teóricos inadequados para avaliar a complexidade de um sistema 

ecológico (ANDRADE, 2010). A valoração tem como objetivo apresentar a 

importância dos serviços ecossistêmicos para o sistema econômico através da 

estimação dos “[...] custos sociais de usar recursos ambientais escassos ou, ainda, 

incorporar os benefícios sociais advindos do uso desses recursos” (ORTIZ, 2003, 

p.82). Segundo Motta (2006), a valoração ambiental tem como propósito “[...] 

determinar o quanto melhor ou pior estará o bem-estar das pessoas devido a 

mudanças na quantidade de bens e serviços ambientais, seja na apropriação por 

uso ou não”.  

A transformação dos benefícios advindos dos serviços ecossistêmicos em 

unidades monetárias surgiu pela necessidade de se comparar os valores com os 

preços de mercado, para assim ser possível tomar uma decisão que envolva os 

recursos naturais nas estratégias de desenvolvimento econômicos locais, regionais 

ou nacionais (ORTIZ, 2003), uma tendência cada vez mais presente diante dos 

esforços em se padronizar as categorias de serviços ecossistêmicos, apresentadas 

no capítulo 2. A valoração ambiental deve trabalhar com uma visão sistêmica, 

respeitando as inter-relações existentes no meio ambiente e incorporando os efeitos 

dinâmicos e as incertezas das mudanças climáticas (MOTA, 2001; KAREIVA et al., 

2011). Entretanto, a abordagem predominante está diretamente relacionada à Teoria 

do Utilitarismo que defende a posição de que todas as coisas naturais têm um valor 

à medida que elas conferem satisfações humanas. Dessa forma, o valor atribuído a 
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um serviço ecossistêmico e aos recursos naturais em geral está diretamente 

relacionado à sua utilidade para o bem-estar humano e a algumas características 

como: proximidade taxonômica, raridade, singularidade genética e importância para 

o funcionamento dos ecossistemas. Estas últimas quatro características de 

atribuição de valor referem-se, primeiro a semelhança das espécies com os seres 

humanos; segundo ao risco de extinção das espécies que não são comumente 

encontradas; terceiro a uma evolução genética que possa existir em alguma espécie 

perante outras e por fim a manutenção e ao equilíbrio que algumas espécies 

proporcionam aos ecossistemas (GOULDER e KENNEDY, 1997; KAREIVA et al., 

2011). Outra terminologia de valor, frequentemente, utilizada pela economia, e 

direcionada aos serviços ecossistêmicos pode ser visualizada na Figura 21.  

 

Figura 21 - Taxonomia do valor econômico do meio ambiente: valor econômico do recurso ambiental. 
VALOR DE USO VALOR DE NÃO USO 

Valor de uso direto Valor de uso indireto Valor de opção Valor de existência 

Bens e serviços 
ambientais apropriados 
diretamente da 
exploração do recurso 
e consumidos hoje. 

Bens e serviços 
ambientais que são 
gerados de funções 
ecossistêmicas e 
apropriados 
indiretamente hoje. 

Bens e serviços 
ambientais usos 
diretos e indiretos a 
serem apropriados no 
futuro. 

Valor não associado 
ao uso atual ou futuro 
e que reflete questões 
morais, culturais, 
éticas e altruístas.  

Fonte: Motta (2006, p. 13).  

 

Nesta abordagem, os serviços ecossistêmicos são avaliados conforme a 

sua utilidade no tempo e são vistos como bens comercializáveis. Possui duas 

categorias de atribuição: valor de uso e de não uso. Os valores de uso podem ser 

alocados em uso direto, indireto e de opção. O uso direto refere-se aos serviços 

ecossistêmicos que são utilizados diretamente pelos indivíduos como no caso de 

extração ou consumo imediato. Enquanto que os indiretos são aqueles serviços 

ecossistêmicos que de forma indireta trazem benefícios para as pessoas, como 

exemplo tem-se o controle de enchentes. Os valores de opção são atribuídos à 

preservação dos serviços ecossistêmicos que podem estar ameaçados para o uso 

futuro, como por exemplo, a descoberta de uma espécie para a fabricação de 

medicamentos. E por fim, os valores de não uso estão associados aos aspectos 

morais, éticos e culturais sobre a existência de espécies que representam riquezas 

naturais, como locais e espécies sagradas (MOTTA, 2006).  
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A visão econômica sobre os ecossistemas, apesar de ser a mais 

divulgada, não é suficiente para protegê-los, especificamente quando se pretende 

conectar o bem-estar humano com os serviços ecossistêmicos. O desafio consiste 

em como valorar algo que aparentemente não possui um valor mensurável, como 

pode ser observado através de Mota (2001) e Nicodemo et al. ( 2008): 

 
A valoração de ativos ambientais significa atribuir preço a algo que têm 
dimensão transcendental, sistêmico e sujeito às contingências econômicas, 
antrópicas e das leis da natureza. Com esse raciocínio, a valoração é 
enfocada de modo integrativo, em que os entes da natureza se interagem 
formando um só elemento, uno, singular, representando a totalidade. 
Portanto, a valoração permeia todas as decisões públicas ambientais, 
servindo de subsídio para analisar custos imputados ao meio ambiente, 
estimar os benefícios dos usuários de recursos naturais e auxiliar o gestor 
público na tomada de decisão (MOTA, 2001, p. 64).  
 
A maioria dos bens ambientais é pública e por isso seu acesso é livre; 
então, eles são considerados gratuitos. Assim, dar valor aos recursos 
naturais significa dar importância ao bem-estar da sociedade. Para valorar 
um bem, é necessário conhecer as funções que ele proporciona. Em termos 
econômicos, um bem pode ter seu valor intrínseco, dependendo do grau de 
escassez e/ou ainda pelo simples fato de existir per se ou de possuir valor 
instrumental, que está relacionado ao grau de satisfação que ele 
proporciona às necessidades humanas. De acordo com a função que o bem 
proporciona a determinado grupo de usuários, pode-se ter diferentes preços 
(NICODEMO et al., 2008, p. 52).  

 

A conexão entre o bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos torna-

se visível quando se prevê a sua escassez e preocupante com as consequências 

que pode gerar; uma questão discutida há alguns anos.  

 

3.3 Desafios do bem-estar perante um planeta finito 

 

 Garret Hardin (1968), em seu artigo seminal The Tragedy of the 

Commons já alertava para o perigo de uma população crescente em um planeta 

finito. O crescimento demográfico pressiona os ecossistemas, principalmente, na 

constante busca por uma maior produção industrial a fim de suprir a necessidade de 

consumo da sociedade. A grande tragédia inicia-se quando na competição por mais 

ganhos econômicos, os produtores exploram além da capacidade de suporte os 

recursos naturais e por fim, nesta disputa todos acabam perdendo. Daly (1973) 

também criticava a „mania do crescimento‟ em um mundo com recursos finitos. 

Alegava que o sistema econômico global vivenciava um processo de ilusão ao não 

contabilizar que a geração de riqueza traria como consequências a escassez dos 
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recursos naturais. Defendia o Steady-State ou Estado Estacionário, momento em 

que a economia se encontraria com a população e o total de estoque das riquezas 

físicas em níveis constantes e à uma taxa de rendimento mínima para manutenção. 

Meadows (1998) defendia que a base para a construção do bem-estar humano está 

no capital natural e apresenta um framework (Figura 22) em que mostra a sua real 

importância para a humanidade e para seus sistemas construídos através da ótica 

do desenvolvimento sustentável.  

 

       Figura 22 – Sistema de informações em desenvolvimento sustentável proposto por Meadows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Meadows (1998, p.42, tradução nossa). 

 

Os recursos principais representam tudo o que forma e sustenta a vida 

e a economia. Tem como base o capital natural onde se encontram os serviços 

RECURSOS INTERMEDIÁRIOS 

Ciência e Tecnologia 

Capital Construído e  
Capital Humano  

Trabalho, Ferramentas, 

Fábricas, Matéria-Prima 

Processada. 

RECURSOS PRINCIPAIS Capital Natural  

Energia Solar, Ciclos 

Biogeoquímicos, 

Serviços Ecossistêmicos. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS 

Teologia e Ética 

Bem-estar 

Felicidade, Harmonia, Identidade, 

Realização, Comunidade. 

OBJETIVOS 

INTERMEDIÁRIOS 

Política Econômica 

Capital Humano e Capital Social 

Saúde, Riqueza, Lazer, Mobilidade, 

Conhecimento, Cultura, Consumo de 

Bens. 
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ecossistêmicos.  Estes recursos não são criados pelo Homem, mas são convertidos 

com o auxílio da Ciência e Tecnologia em recursos intermediários, onde se 

encontra a capacidade produtiva da economia. Após a transformação do capital 

natural em produtos de valor, cabe à Política Econômica alocá-los para suprir as 

necessidades mais básicas da sociedade, através dos objetivos intermediários 

rumo ao bem-estar, ponto máximo da pirâmide, representado pelos objetivos 

principais. Um desequilíbrio na base compromete toda a sustentabilidade do 

sistema, e esta ameaça está tornando-se uma realidade ao se transpor os limites 

planetários. 

Os limites planetários (Figura 23) definem o espaço seguro para a 

sobrevivência da humanidade em relação ao sistema Terra e aos seus subsistemas 

biofísicos (ROCKSTRÖM, 2009; RAWORTH, 2012).  

 

Figura 23 – Limites Planetários. 

 

                 Fonte: Raworth (2012, p.4).  

Os limites planetários são caracterizados como variáveis essenciais 

(Figura 24) para a manutenção do equilíbrio vital do planeta. 
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       Figura 24 – Descrição dos Limites Planetários. 

PROCESSOS 
DO SISTEMA 

TERRA 
PARÂMETROS 

LIMITE 
PROPOSTO 

ESTADO 
ATUAL 

VALOR PRÉ-
ERA 

INDUSTRIAL 

Mudanças 
Climáticas 

Concentração de 
dióxido de carbono 
(volume de partes 
por milhão) 

350 387
17

 280 

Perda de 
Biodiversidade 

Taxa de extinção 
(nº de 
espécies/milhão de 
espécies ao ano) 

10 >100 0,1-1 

Nitrogênio 

Quantidade de N2 
removida da 
atmosfera por uso 
humano (milhões 
de toneladas por 
ano) 

35 121 0 

Fósforo 

Quantidade de P 
que flui para os 
oceanos (milhões 
de toneladas por 
ano) 

11 8,5-9,5 -1 

Destruição da 
Camada de 

Ozônio 
 

Concentração de 
ozônio (Unidade 
Dobson) 

276 283 290 

Acidificação 
dos Oceanos 

 

Estado de 
saturação média 
global de aragonita 
na superfície da 
água do mar  

2,75 2,90 3,44 

Uso da Água 
Doce 

 

Consumo de água 
doce pelos 
humanos (Km

3
 por 

ano) 

4.000 2.600 415 

Mudança no 
Uso da Terra 

 

Percentual de 
cobertura global de 
terra convertida 
áreas cultiváveis 

15 11,7 Baixo 

Concentração 
de Aerossol 
Atmosférico 

 

Concentração 
global de partículas 
na atmosfera numa 
região base 

A ser determinado 

Poluição 
Química 

Quantidade emitida 
ou concentração de 
poluentes no 
ambiente global ou 
seus efeitos no 
funcionamento dos 
ecossistemas 

A ser determinado 

       Fonte: Rockström (2009).  

 

                                                           
17

De acordo com a Agência Oceânica e Atmosférica Americana a concentração de CO2 já ultrapassou 
a marca de 400 partes por milhão (NOAA, 2014).  
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Dentre estas variáveis, três já tiveram seus limites infringidos: perda de 

biodiversidade, mudanças climáticas e o ciclo de nitrogênio. Os seus impactos 

refletem-se no aumento da temperatura, na extinção de espécies, no 

comprometimento dos serviços ecossistêmicos e na diminuição da produção de 

alimentos. O prejuízo por conta destes desequilíbrios não recai somente para a 

dimensão ambiental, mas tem consequências nas esferas sociais e econômicas 

(ROCKSTRÖM, 2009; RAWORTH, 2012).  

A preocupação com estes resultados trouxe à tona a discussão por um 

modelo econômico que conseguisse ser inclusivo e sustentável. Dessa forma, surge 

o conceito de Economia Verde, uma questão em debate que se destacou na 

Conferência da Rio+20, em 2012. A Economia Verde refere-e a um dos três pilares 

do Desenvolvimento Sustentável: o econômico. O seu viés diferencia-se do modelo 

vigente ao tentar inserir em sua matriz de funcionamento o uso eficiente dos 

recursos através da promoção de tecnologias limpas e com uma atividade inclusiva. 

É um conceito em construção que deve basear-se em uma estrutura que „enxergue‟ 

os limites ambientais e com isso possa garantir o bem-estar da humanidade (VITAE 

CIVILIS, 2012).  

Definida como “[...] aquela que resulta em melhoria do bem-estar humano 

e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos 

ambientais e a escassez ecológica” (PNUMA, 2011, p. 9), a Economia Verde 

caracteriza-se por almejar ser pouco intensiva em carbono, eficiente no uso de 

recursos naturais e socialmente inclusiva. Esse conceito traz a reflexão quanto a três 

assuntos abrangentes pelo tema. Primeiro, uma sociedade urbano-industrial, que 

inclui os resíduos sólidos, a matriz energética por combustíveis fósseis, transportes 

etc e seus impactos ambientais. Segundo, a utilização dos serviços ecossistêmicos 

pelos agentes econômicos, tais como água, solo, necessários para o funcionamento 

não somente do sistema econômico, mas do planeta e destruídos em detrimento do 

lucro em curto prazo. Terceiro, ações relacionadas à redução da pobreza e das 

desigualdades (RADAR Rio+20, 2011). 

Estes pontos também são ressaltados na Agenda de Ação para o 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Foram propostas metas 

prioritárias 18  (Figura 25) para a construção de uma Economia Verde aliada ao 

                                                           
18

Seguem em discussão com publicação definitiva prevista para 2015.  
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desenvolvimento sustentável envolvendo as dimensões: desenvolvimento 

econômico, inclusão social, sustentabilidade ambiental e governança.  

 
Figura 25 – Proposta dos desafios prioritários para o desenvolvimento sustentável. 

METAS ESTRATÉGIA 

1. Acabar com a pobreza extrema, 
incluindo a fome 

 Aumentar a disponibilidade e acessibilidade à 
alimentos nutritivos  

 Promover água segura e saneamento 

 Programas nutricionais 

 Redes de segurança alimentar para desastres 
e emergências 

2. Alcançar um desenvolvimento dentro 
dos limites planetários 

 Mudança energética 

 Investimento em pesquisa e ensino 

 Quantificação dos países sobre suas 
contribuições para cada limite planetário 

 Acesso ao planejamento familiar e à saúde 
reprodutiva, principal público-alvo são as 
mulheres 

3. Assegurar aprendizagem efetiva para 
todas as crianças e jovens para a vida 
e para o sustento 

  Novas abordagens de ensino através da 
tecnologia e da comunicação 

 Treinamento dos professores 

 O ensino deve dar habilidades e competências 
para enfrentar o mercado de trabalho 

4. Alcançar igualdade de gênero, 
inclusão social e desenvolvimento 
humano para todos 

 Redução da pobreza entre as famílias 

 Igualdade de acesso à educação, à saúde e 
aos serviços básicos 

 Programas de promoção dos direitos humanos 

 Combate à corrupção 

 Segurança 

5. Alcançar o bem-estar e saúde em 
todas as idades 

 Sistema de saúde com bons recursos 

 Igualdade de gênero 

 Nutrição 

 Saneamento 

 Acesso à água de qualidade 

 Redução da poluição 

 Incentivar comportamentos saudáveis  

6. Aprimorar sistemas de agricultura e 
elevar a prosperidade rural 

 Tornar a agricultura sustentável 

 Acesso à infraestrutura básica em áreas rurais 

7. Habitar cidades inclusivas, produtivas 
e resilientes 

 Investimento gestão de riscos e desastres 

 Acesso a infraestrutura e serviços básicos 

8. Frear a mudança climática induzida 
pelo homem e assegurar energia 
limpa para todos 

 Mudança energética global 
 

9. Assegurar serviços ecossistêmicos e 
biodiversidade, e garantir a gestão 
adequada da água e outros recursos 
naturais 

 Reconhecimento do valor ecológico dos 
ecossistemas para o bem-estar humano 

 Melhor a fonte de dados/informações sobre os 
ecossistemas e sua biodiversidade 

 Práticas sustentáveis nas indústrias 
extrativistas, como mineração, petrolífera e 
agronegócio 

10. Transformar a governança para o 
desenvolvimento sustentável 

 Participação dos stakeholders nas tomadas de 
decisões em todos os níveis 

 Respeito aos direitos humanos 

 Transparência 

Fonte: Adaptado de SDSN (2013) 
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Dentre as metas, destaca-se a de número 9, que envolve o compromisso 

com os serviços ecossistêmicos por parte dos governos, indústrias e academia em 

desenvolverem ferramentas que possam inicialmente conhece-los e então preservá-

los. Os benefícios trazidos pelos ecossistemas para o bem-estar humano foram 

visualizados através das categorias apresentadas no capítulo 2. E também podem 

ser traduzidos pelo framework da Avaliação do Milênio (Figura 26) que, apesar das 

diferenças conceituais, mostra de forma geral as interações entre os serviços 

ecossistêmicos e os componentes de bem-estar.  

 
    Figura 26 – Relação entre bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    Fonte: Avaliação do Milênio (2006, p.6). 

 

Serviços dos Ecossistemas 
Determinantes e componentes do 

Bem-Estar Humano 

 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 D

E
 A

P
O

IO
 

            

Serviços de 
Abastecimento 

Produtos obtidos dos 
ecossistemas 

- Alimentos 
- Água Potável 
- Combustível 
- Fibras 
 

Serviços de 
Regulação 

Benefícios obtidos pela 
regulação dos 
processos dos 
ecossistemas 
- Regulação do clima 
- Regulação das 
enfermidades 
- Regulação da água 
- Purificação da água 
 
 

Serviços Culturais 

 
Benefícios intangíveis 
obtidos dos 
ecossistemas 

- Espirituais e religiosos 
- Recreativos e 
ecoturísticos 
- Estéticos 
- Inspiradores 
- Educacionais 
- Sensação de fazer 
parte de um lugar 
- Herança Cultural 
 
 

Segurança 

- Possibilidade de viver em 
ambiente limpo e seguro 
- Possibilidade de reduzir a 
vulnerabilidade a choques e 
estresses ecológicos 

 

L
IB

E
R

D
A

D
E

S
 E

 O
P

Ç
Õ

E
S

 

              

L
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e
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a
d

e
s
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p

ç
õ

e
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Bens Materiais básicos 
para uma boa vida 

- Possibilidade de acesso a 
recursos para ter uma renda 
e ganhar a vida 
 

Saúde 

- Possibilidade de receber 
uma alimentação adequada 
- Possibilidade de estar livre 
de enfermidades evitáveis 
- Possibilidade de ter água 
potável boa para consumo 
-Possibilidade de respirar ar 
puro 
- Possibilidade de ter 
energia para controlar a 
temperatura (calor e frio) 
 
 Boas relações sociais 

 

- Oportunidade de expressar 
valores estéticos e 
recreativos associados aos 
ecossistemas 
- Oportunidade de expressar 
valores culturais e espirituais 
associados aos 
ecossistemas 
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A diminuição na produção de alimentos e a falta de água potável 

contribuem para conflitos sociais, o surgimento de doenças torna a subsistência 

muito difícil. As mudanças climáticas causadas por desequilíbrios na regulação do 

clima e na regulação da água são impactantes para a economia local gerando 

prejuízos financeiros e diminuindo as oportunidades das pessoas de terem uma vida 

melhor. E as degradações dos locais recreativos, espirituais e educacionais 

diminuem os espaços de convívio social e a perpetuação de uma cultura local 

desagregando comunidades. Além disso, cada um dos problemas causados pela 

falta de um serviço ecossistêmico agirá de forma integrada influenciando a todos os 

outros e inviabilizando os processos de resiliência dos ecossistemas (AM, 2005).  

Diante de tantos desafios e possibilidades de se trazer um modelo em 

que Homem e meio ambiente possam viver em harmonia, a compreensão sobre os 

serviços ecossistêmicos e os seus benefícios para a humanidade requerem uma 

abordagem que perpassa sobre as bases conceituais que regem o bem-estar 

humano e os serviços fornecidos pelos ecossistemas para que as conexões entre 

ambos possam ser visíveis. A antiga visão antropocêntrica sobre o Homem 

dominando os recursos naturais não pode ser mais difundida. Os benefícios gerados 

pela natureza influenciam direta e indiretamente a vida humana e não devem ser 

negligenciados por abordagens mecanicistas, como as adotadas por teorias 

econômicas neoclássicas que ainda impulsionam o pensamento econômico vigente. 

O desenvolvimento sustentável requer mudanças de paradigmas na sociedade e no 

sistema econômico para que todas as esferas que compõem a vida na Terra 

possam usufruir de bem-estar.  



4 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ÍNDICE DE BEM-ESTAR  

 

A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas 
paisagens, mas em ter novos olhos (Marcel Proust). 

 

4.1 Procedimento Metodológico para a construção do Índice de Bem-Estar  

 

Uma das formas mais empregadas para a avaliação e comparação de 

unidades de pesquisa é o emprego de indicadores. Eles são necessários em um 

fluxo de informações utilizados para se entender o mundo, tomar decisões e planejar 

ações (MEADOWS, 1998). Além de possibilitarem uma reflexão mais próxima do 

real e de forma objetiva, sobre o comportamento de unidades quanto a um 

determinado aspecto desejado (RABELO, 2008; RABELO e LIMA, 2013). 

Indicadores também podem ser visualizados como instrumentos que auxiliam na 

comunicação com os stakeholders, facilitando a compreensão da complexidade que 

envolve a realidade dos sistemas humano-ambientais (KANDZIORA, BURKHARD, 

MÜLLER, 2013; MÜLLER, BURKHARD, 2012).  

Utilizar índices e indicadores para melhor retratar o estado e a sua 

interação entre o bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos de provisão, em 

áreas degradadas, na perspectiva do desenvolvimento sustentável revela em si o 

óbvio: a importância dos serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano. Ligação 

por diversas vezes esquecida, principalmente quando o bioma traz em si 

características endêmicas, interferências por fatores climáticos e tem sido palco de 

modelos de desenvolvimento que, por décadas, intensificaram a insustentabilidade 

dessa inter-relação.  

Para comprovar essa relação, foram desenvolvidos índices compostos 

por diferentes dimensões e constituídos por grupos de indicadores, a partir de uma 

releitura das dimensões de Prescott-Allen (2001), da categorização dos serviços 

ecossistêmicos de Wallace (2007), European Environment Agency - EEA (2011), 

Haines-Young e Potschin (2013) e por fim por meio da matriz de indicadores de 

Mckaughan (2008) e Rabelo e Lima (2013). Através das abordagens metodológicas 

dos autores, anteriormente citados, foram construídos índices tanto para o bem-

estar humano quanto para o bem-estar ecossistêmico obtendo-se assim uma 

abordagem integrada da importância dos serviços ecossistêmicos de provisão para 

a dimensão humana e ambiental.  
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Os serviços ecossistêmicos de provisão foram escolhidos para esta 

pesquisa por estarem diretamente correlacionados ao bem-estar humano em três 

questões importantes, que foram anteriormente abordadas - segurança, materiais 

básicos para uma qualidade de vida e saúde (TYRRELL, 2008; AM, 2005). Estes 

serviços dão suporte à subsistência humana e os benefícios gerados por eles para o 

bem-estar humano são facilmente reconhecidos (UNEP/WCMC, 2011).  

As principais motivações para se quantificar a relação entre serviços 

ecossistêmicos e o bem-estar humano são pontuadas por Yang et al (2013) abaixo: 

 

 A relação entre os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano 

raramente são quantificadas; 

 Os benefícios provenientes dos serviços ecossistêmicos são mal 

distribuídos entre os diferentes grupos de pessoas; 

 A quantificação dá visibilidade às consequências que a má gestão dos 

serviços ecossistêmicos pode acarretar e  

 Aperfeiçoar o entendimento sobre as interações e a interdependência 

do homem-natureza contribuindo para a construção de modelos que 

melhor integrem esta relação. 

 

A construção dos índices considerou diferentes dimensões compostas por 

grupos de indicadores aos quais foram atribuídos escores de modo a possibilitar a 

mensuração dos Índices de Bem-Estar Humano e de Bem-Estar Ecossistêmico. A 

proposta metodológica segue quatro etapas.  

 

1. Quantificação dos indicadores 

2. Mensuração de um subíndice para cada dimensão do bem-estar 

3. Cálculo dos Índices de Bem-Estar Humano e de Bem-Estar 

Ecossistêmico 

4. Cálculo do Índice de Bem-Estar 

 

A quantificação dos indicadores seguiu o procedimento expresso na 

expressão (1), conforme Damasceno, Khan e Lima (2011). 
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Sendo: 

Iiwj = Valor referente ao i-ésimo indicador da w-ésima dimensão que compõem os 
Índices de Bem-Estar Humano e Índice de Bem-Estar Ecossistêmico, referente à j-
ésima unidade de observação 
Eij = escore da i-ésima variável do Iiwj obtido na j-ésima unidade de observação 
Emáxi = escore máximo da i-ésima variável do Iiwj 
i = 1, ..., m (variáveis) 
j = 1,..., 22 (unidade de observação) 
w= 1,...,k número de dimensões que compõem os Índices de Bem-Estar Humano e 
de Bem-Estar Ecossistêmico. 
 

Após a quantificação de cada indicador procedeu-se a mensuração de um 

subíndice para cada dimensão do bem-estar avaliado por meio da expressão (2), 

conforme Damasceno, Khan e Lima (2011).  
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Sendo: 

Dwj = valor da w-ésima dimensão na j-ésima unidade de observação. 
w= 1,...,k número de dimensões que compõem os Índices de Bem-Estar Humano e 
de Bem-Estar Ecossistêmico. 
j = 1,..., 22 (unidade de observação) 
i= 1,..., m (variáveis) 
 

O cálculo do Índice de Bem-Estar Humano como do Índice de Bem-Estar 

Ecossistêmico foi realizado por meio da média aritmética dos subíndices 

correspondentes as suas respectivas dimensões, por meio da expressão (3), de 

acordo com Damasceno, Khan e Lima (2011):  
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Sendo: 

(3) 

(2) 

(1) 
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Iwj = Representa tanto o Índice de Bem-Estar Humano como o Índice de Bem-Estar 
Ecossistêmico na j-ésima dimensão. 
w= 1,...,k número de dimensões que compõem os Índices de Bem-Estar Humano e 
de Bem-Estar Ecossistêmico. 
j = 1,..., 22 (unidade de observação) 
i= 1,..., m (variáveis) 
 

Por fim, cálculo do Índice de Bem-Estar foi realizado por meio da média 

aritmética dos valores obtidos pelo IBEH e o IBEE, como mostra a expressão (4):  

 

2

IBEEIBEH
IBE

j


  

Sendo: 

IBEj = Índice de Bem-Estar na j-ésima unidade de observação. 
j = 1,..., 22 (unidade de observação) 
 

  
Os valores finais Dw, Iw e IBE foram obtidos a partir de média aritmética, 

considerando-se as 22 unidades de observação, sendo que eles variam entre 0 (pior 

condição) e 1 (melhor condição). Para uma melhor alocação dos resultados obtidos, 

foi seguida a faixa de desempenho (Tabela 1) adotada pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013). 

 

Tabela 1 – Categorias dos Índices de Bem-Estar 

FAIXA DE DESEMPENHO 

Muito Alto 1,000-0,800 
Alto 0,799-0,700 
Médio 0,699-0,600 
Baixo 0,599-0,500 
Muito Baixo 0,499-0,000 

        Fonte: Adaptado de PNUD (2013). 

 

Para melhor entendimento da proposta metodológica foi desenvolvido um 

framework (Figura 27) que explica a composição do Índice de Bem-Estar. 

O Índice de Bem-Estar (IBE) é composto por dois índices: o de Bem-Estar 

Humano e o de Bem-Estar Ecossistêmico. Estes são calculados em separado para 

que se possa visualizar a contribuição de cada um para o Bem-Estar. Possuem peso 

e importância iguais. A integração entre eles ocorrerá em três momentos.  

Primeiro, ao apresentar a conexão entre as dimensões que compõem o 

Índice do Bem-Estar Humano e o Índice do Bem-Estar Ecossistêmico entre si.  

(4) 
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Segundo, através da abordagem de Prescott-Allen (2001), ao se utilizar a 

figura do ‘ovo do bem-estar’ (Figura 27). Nesta figura, tem-se o ecossistema como o 

sistema predominante que suporta a sociedade (em pontilhado) como um 

subsistema. Esta relação é apresentada ao unir os valores encontrados em cada 

índice dentro do ‘ovo do bem-estar’. O Bem-Estar só é considerado sustentável se 

ecossistema e sociedade apresentarem boas condições, caso contrário tem-se uma 

relação insustentável.   

E terceiro, a partir da obtenção do valor do Índice de Bem-Estar através 

da média aritmética entre o IBEH e o IBEE. 

 

 Figura 27 – Framework do Índice de Bem-Estar.  

 
 Fonte: Autora, 2014. 

 

A seguir apresenta-se a descrição das dimensões e indicadores adotados 

na composição dos índices de bem-estar humano e bem-estar ecossistêmico. 
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4.2 Operacionalização do Índice de Bem-Estar Humano (IBEH) 
 

O Índice de Bem-estar Humano (IBEH) é composto por cinco dimensões, 

e quinze indicadores. O seu propósito é analisar as condições de bem-estar das 

pessoas através de questões relacionadas à Saúde e População; à Riqueza das 

Famílias, ao Conhecimento e Cultura, à Comunidade e à Equidade. 

Para melhor entender o motivo da escolha dessas dimensões, consta na 

Figura 28, uma descrição sucinta das mesmas referentes ao bem-estar humano. 

 

Figura 28 - Composição do Índice de Bem-Estar Humano. 

 
Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001); Mckaughan (2008); Rabelo e Lima (2013). 

 

4.2.1 Dimensão Saúde e População (DSP) 

 

Envolve variáveis que consideram aspectos relevantes para a saúde e 

para uma melhor qualidade de vida de uma população: Saúde, Habitação, 

Esgotamento Sanitário, Coleta de Lixo e Lazer (Figura 29). 
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      Figura 29 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Saúde e População. 

DIMENSÃO SAÚDE E POPULAÇÃO 

INDICADORES VARIÁVEIS/ESCORES ATRIBUÍDOS 

SAÚDE 

 
Frequência do agente de saúde  

a) Não existe 0 

b) Até três meses 1 

c) Uma vez por mês  2 

d) A cada 15 dias 3 

 
Existência de posto de saúde  

a) Não  0 

b) Sim 1 
 

HABITAÇÃO 
(Infraestrutura) 

 
Tipo de moradia  

a) Casa de taipa 0 

b) Casa de tijolo, sem reboco e piso 1 

c) Casa de tijolo, com reboco e piso 2 

 
Número de cômodos é suficiente para o número de moradores 
na residência 

a) Não  0 

b) Sim 1 
 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

 
Acesso ao esgotamento sanitário 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Tipo de esgotamento sanitário  

a) Não existe 0 

b) Fossa 1 

c) Rede de esgoto 2 
 

COLETA DE LIXO 

Acesso a serviço de coleta de lixo 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Destinação final do lixo 

a) Deixado a céu aberto ou Joga no córrego ou rio 0 

b) Queimado ou enterrado 1 

c) Recolhido pela coleta de lixo pública 2 
 

LAZER 

Existe acesso a lazer  

a) Não existe 0 

b) Futebol ou Igreja ou Praça 1 

c) Futebol e Igreja ou Futebol e Praça ou Igreja e Praça 2 

d) Futebol e Igreja e Praça 3 
 

      Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001), Wallace (2007), EEA (2011). 

 

4.2.1.1 Saúde 

 

O investimento em atendimento primário da saúde em zonas rurais é 

apontado como uma ação prioritária pela Agenda 21 Global. A oferta de serviços de 

saúde em comunidades rurais também deve incluir a capacitação de pessoas que 

possam assumir o papel de educadores, auxiliando no abastecimento seguro de 

alimento, de água e no planejamento responsável do tamanho da família (CNUMAD, 
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1992). A variável saúde é considerada uma das mais importantes condições de vida 

humana (SEN; KLIKSBERG, 2010). Sendo assim, o acesso aos serviços de saúde é 

fundamental para a prevenção de doenças, para o aumento da expectativa de vida e 

para a redução das taxas de mortalidade. A oferta de uma infraestrutura básica de 

serviços de saúde proporciona a manutenção da qualidade de vida de uma 

população e é um pré-requisito para o bem-estar humano (IBGE, 2012).  

Dessa forma, o indicador Saúde considera os aspectos relacionados tanto 

com a frequência de um agente de saúde como a existência de um posto de saúde. 

No contexto ambiental, admite-se que a oferta dos serviços 

ecossistêmicos de provisão contribuem para a saúde nos aspectos seguintes 

aspectos: purificação da água, produção de alimentos de valor nutricional, energia e 

recursos medicinais que podem ser utilizados na medicina caseira (AM, 2005; 

WALLACE, 2007; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013). 

 

4.2.1.2 Habitação 

 

Habitação segura e saudável que apresente condições satisfatórias 

mínimas de infraestrutura e espaço físico suficiente para abrigar seus moradores 

constitui uma das necessidades básicas para o bem-estar das pessoas (CNUMAD, 

1992; IBGE, 2012). Portanto, as variáveis utilizadas para medir este indicador foram: 

o tipo de moradia das pessoas e se o número de cômodos seria suficiente para 

todos os moradores da residência. Em relação aos serviços ecossistêmicos de 

provisão, a sua oferta contribui com fornecimento de matéria-prima a ser utilizada na 

construção dos imóveis rurais e energia (AM, 2005; WALLACE, 2007; TEEB, 2010; 

HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013). 

 

4.2.1.3 Esgotamento Sanitário 

 

Este indicador apresenta aspectos referentes ao acesso ao esgotamento 

sanitário e ao tipo de esgotamento sanitário quando este existir. 

O acesso ao esgotamento sanitário é imprescindível para o controle e 

redução de doenças, diminuindo-se os riscos para a saúde de uma população. 

Desse modo, este é um importante indicador para se caracterizar a qualidade de 

vida de uma população assim como acompanhar as políticas públicas de 
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esgotamento (IBGE, 2012). Os serviços ecossistêmicos de provisão contribuem com 

este item no fornecimento de água potável ou não para o consumo humano em 

diversas atividades (AM, 2005; WALLACE, 2007; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, 

POTSCHIN, 2013). 

 

4.2.1.4 Coleta de Lixo 

 

O acesso ao serviço de coleta de lixo e a destinação final do lixo são as 

variáveis consideradas no indicador em questão. Juntos, estes aspectos, quando 

ofertados de maneira adequada, estão diretamente relacionados tanto as questões 

de saúde como com as ambientais. Primeiro, auxiliam na prevenção de possíveis 

vetores de doenças. Segundo, trazem uma melhora na qualidade ambiental ao 

evitarem a contaminação de solos e da água (IBGE, 2012). Este item quando não 

ofertado de maneira correta, afeta os serviços ecossistêmicos de provisão, pois ao 

serem potenciais contaminantes dos solos, comprometem, por exemplo, a produção 

de alimentos e de água potável (AM, 2005; WALLACE, 2007; TEEB, 2010; HAINES-

YOUNG, POTSCHIN, 2013). 

 

4.2.1.5 Lazer 

 

Previsto como um dos Direitos Sociais no artigo 6º e Direito dos 

Trabalhadores Urbanos e Rurais no artigo 7º da Constituição Federal do Brasil. O 

acesso ao lazer proporciona atividades que contemplem a interação dos membros 

da população estimulando uma convivência pacífica, solidária, melhorando as 

relações familiares, trazendo o sentido de pertencimento ao local e a preocupação 

em preservar os ambientes de convívio social. As atividades de lazer beneficiam a 

saúde física e mental; o desenvolvimento humano, o bem-estar e a qualidade de 

vida tanto individualmente como coletivamente. É importante ressaltar que o lazer, 

em sua quantidade e qualidade, traz satisfação direta para as pessoas e um maior 

contato com a natureza através dos espaços livres para recreação que também são 

proporcionados pelos serviços ecossistêmicos de maneira geral (ESCADA, 1992; 

WILLIAMS, AM, 2005; WALLACE, 2007; PATTERSON, 2008; OECD, 2009; TEEB, 

2010; SILVA et al., 2011; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013 ). 
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4.2.2 Dimensão Riqueza das Famílias (DRF) 

 

Analisa se a renda adquirida consegue contribuir para o bem-estar 

humano. É composta pelos seguintes indicadores: Trabalho e Renda e Consumo de 

Bens Duráveis (Figura 30). 

 

4.2.2.1 Trabalho e Renda 

 

A renda proporcionada pelo trabalho deve garantir condições mínimas de 

sobrevivência às pessoas, ou seja, sua segurança de subsistência. Quando a renda 

é insuficiente, políticas de subsídio voltadas à redução da pobreza e da 

desigualdade são importantes para garantir qualidade de vida à população 

(CHAMBERS, 1997; IBGE, 2012). Neste indicador foram pontuadas as prioridades 

dos gastos das famílias e a destinação de sua produção agropecuária com o 

objetivo de verificar se as atividades agropecuárias são suficientes para garantir a 

subsistência alimentar e gerar renda. Os serviços ecossistêmicos de provisão são a 

base da economia, principalmente nas regiões rurais, ao proverem estoques para 

produção de alimentos, fibras e outros produtos in natura e comercializáveis 

utilizados para gerar renda às famílias e que possa suprir as suas necessidades 

humanas materiais (AM, 2005; WALLACE, 2007; STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; 

OECD, 2009; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; 

UNDP, 2013). 

 

Figura 30 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Riqueza das Famílias. 

DIMENSÃO RIQUEZA DAS FAMÍLIAS 

INDICADOR VARIÁVEIS/ESCORES ATRIBUÍDOS 

TRABALHO E 
RENDA 

 
Valor do rendimento adquirido 

a) Menos de um salário mínimo 0 

b) Até um salário mínimo 1 

c) Mais de um salário mínimo 2 

 
Rendimento mensal é suficiente para a família? 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Principal gasto realizado com o rendimento mensal  

a) Alimentação 0 

b) Outros 1 
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CONSUMO DE 
BENS DURÁVEIS 

Existência de Filtro de Água 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de Geladeira 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de Fogão 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de Máquina de Lavar 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de Rádio 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de TV 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de Bicicleta 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de Moto 

a) Não  0 

b) Sim 1 

Existência de Carro 

a) Não  0 

b) Sim 1 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001); Rabelo e Lima (2013). 

 

4.2.2.2 Consumo de Bens Duráveis 

 

O acesso aos Bens Duráveis apresenta uma relação entre o aumento da 

renda das famílias e as mudanças nos seus hábitos, trazendo condições de vida 

melhores. Além disso, este indicador revela se houve o alcance de algumas 

necessidades básicas, o que consequentemente, pode prover o aumento do bem-

estar das pessoas já que estas usufruem de uma segurança de subsistência e 

podem adentrar em outros níveis de necessidades (PRESCOTT-ALLEN, 2001; 

IBGE, 2012). Os serviços ecossistêmicos contribuem para este item ao ofertarem 

matéria-prima que é transformada pela indústria em bens de consumo que geram 

bem-estar para as pessoas (AM, 2005; WALLACE, 2007; STIGLITZ, SEN, 

FITOUSSI, 2009; OECD, 2009; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; 

UNECE, 2013; UNDP, 2013). 
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4.2.3 Dimensão Conhecimento e Cultura (DCC) 

 

O conhecimento traz uma compreensão de mundo através da informação, 

tornando as pessoas hábeis para viverem de modo sustentável e mais gratificante, 

pois estas adquirem uma capacidade de análise crítica sobre a sua realidade e com 

isso a possibilidade de promoverem mudanças (PRESCOTT-ALLEN, 2001). Esta 

dimensão é composta pelos indicadores: Educação e Comunicação (Figura 25). 

 

4.2.3.1 Educação 

 

O acúmulo de conhecimento através da educação é responsável pela 

formação das habilidades cognitivas que irão auxiliar o indivíduo a processar as 

informações. Além disso, a educação também transforma as pessoas estimulando a 

sua participação na vida política, no desenvolvimento de sua consciência crítica e no 

discernimento sobre seus direitos e deveres como cidadãos. Dessa forma, a 

educação pode ser apresentada como um instrumento que dá aos indivíduos, 

inicialmente, o conhecimento de sua realidade e com isso o impulsionam a mudarem 

visando à conquista do bem-estar humano e do ecossistema (PRESCOTT-ALLEN, 

2001; SEN, 2010; IBGE, 2012). Os serviços ecossistêmicos auxiliam, indiretamente 

neste item, ao ofertarem água potável e alimentos que possam garantir um 

desenvolvimento físico e mental saudável para o aprendizado (AM, 2005; 

WALLACE, 2007; STIGLITZ, SEM, FITOUSSI, 2009; OECD, 2009; TEEB, 2010; 

HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; UNDP, 2013). 

 

4.2.3.2 Comunicação 

 

O acesso aos serviços de telefonia e internet além de possibilitar a troca 

de informações, juntos, proporcionam aos indivíduos um meio independente e 

revolucionário para se comunicarem entre si, adquirirem e transmitirem informações 

que possam auxiliar em melhores tomadas de decisões (PRESCOTT-ALLEN, 2001; 

IBGE, 2012). Os serviços ecossistêmicos ofertam a matéria-prima para os 

componentes utilizados nos meios de comunicação. Outro aspecto neste item é a 

contribuição da comunicação em divulgar os benefícios dos ecossistemas para o 

bem-estar humano (AM, 2005). 
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Figura 31 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Conhecimento e Cultura. 

DIMENSÃO CONHECIMENTO E CULTURA 

INDICADORES VARIÁVEIS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

EDUCAÇÃO 

Existência de escola na comunidade  

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Séries ofertadas pela escola  

a) Não há oferta 0 

b) Ensino fundamental I (1ª a 5ª)  1 

c) Ensino fundamental II (6ª a 9ª) 2 

d) Ensino médio (1º, 2º e 3º ano) 3 

 
Nível de escolaridade do entrevistado 

a) Sem instrução  0 

b) Ensino fundamental incompleto 0,5 

c) Ensino fundamental completo 1 

d) Ensino médio incompleto 1,5 

e) Ensino médio completo 2 

f) Curso técnico 2,5 

g) Graduação 3 
 

COMUNICAÇÃO 

Existência de telefone público (orelhão) 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de telefone fixo 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de celular 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Existência de computador/notebook/tablet 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Acesso à internet 

a) Não  0 

b) Sim 1 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001); Rabelo e Lima (2013). 

 

4.2.4 Dimensão Comunidade (DC) 

 

Pretende-se verificar como acontece a organização das pessoas 

residentes em uma comunidade rural em relação à convivência com os demais, 

agregação comunitária, o grau de percepção de seus problemas comuns e suas 

resoluções. Esta dimensão é composta pelos indicadores: Associação, Percepção 

dos Problemas Existentes, Visão de Futuro, Como Alcançar o Futuro e Crimes 

(Figura 32). 
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        Figura 32 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Comunidade. 

DIMENSÃO COMUNIDADE 

INDICADORES VARIÁVEIS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

ASSOCIAÇÃO 

 
Existência de associação na comunidade 

a) Não existe 0 

b) Sim 1 

 
Participa da associação 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Informado sobre as reuniões 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
A associação trouxe benefícios para a comunidade? 

a) Não  0 

b) Sim 1 

 
Nível de satisfação com a associação 

a) Não estou satisfeito  0 

b) Estou satisfeito 1 
 

PERCEPÇÃO 
DOS  

PROBLEMAS 
EXISTENTES 

 
Desemprego  

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Desmatamento 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Oferta de ensino médio completo na escola da comunidade 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Estrada ruim para ir para outras localidades 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Pouca oferta de transporte para outras localidades 

a) Não 0 

b) Sim 1 

Falta de mercado ou padaria próximos da comunidade 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Falta de chuva/seca 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Falta de Poço Profundo 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Falta de Posto de Saúde 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Falta de opções de lazer para a comunidade 

a) Não 0 

b) Sim 1 
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Falta de telefone público (orelhão) 

a) Não 0 

b) Sim 1 
 

VISÃO  
DE  

FUTURO 

 
Emprego 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Lazer 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Mais incentivos 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Poço Profundo 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Posto de Saúde 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Praça 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Quadra poliesportiva 

a) Não 0 

b) Sim 1 
 

COMO 
ALCANÇAR O 

FUTURO 

 
Boa vontade de todo mundo 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Criação de Fábricas 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Criação de microempresa 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Falta de interesse dos governantes 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Poço Profundo 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Praças 

a) Não 0 

b) Sim 1 
 

CRIME 

 
Ocorrência de criminalidade na comunidade 

a) Não 0 

b)Sim 1 
 

        Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001); Rabelo e Lima (2013). 
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4.2.4.1 Associação 

 

A associação possibilita aos indivíduos de uma comunidade se organizar 

de forma democrática para defenderem interesses comuns. Dessa forma, podem 

influenciar no direcionamento de recursos públicos que contemplem projetos para 

beneficiar toda uma comunidade, solicitando, por exemplo, melhorias na 

infraestrutura ofertada pelo governo como o acesso ao esgotamento sanitário, à 

água encanada, às escolas, às estradas, à capacitação técnica e profissionalizante. 

As associações de produtores rurais objetivam agregar esforços dos agricultores e 

suas famílias para melhorarem tanto o processo produtivo quanto a comunidade que 

residem. Este tipo de organização auxilia no incremento da capacidade produtiva e 

comercial de pequenos produtores ao dar-lhes acesso a preços menores e o uso 

coletivo de equipamentos, insumos, assistência técnica e profissionalizante. Além 

disso, proporciona a estes indivíduos a capacidade de reivindicarem por melhorias 

na comunidade. Dessa forma, todas estas possibilidades aumentam o bem-estar de 

todos os envolvidos (BRASIL, 2008). Inclusive na gestão sustentável dos 

ecossistemas e consequentemente na garantia dos serviços ecossistêmicos para as 

próximas gerações (AM, 2005; STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; OECD, 2009; 

TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; UNDP, 2013). 

 

4.2.4.2 Percepção dos Problemas Existentes 

 

A Percepção dos Problemas Existentes identifica as vulnerabilidades e os 

pontos onde o bem-estar da comunidade a ser analisado não está funcionando. 

Consultar as pessoas envolvidas e afetadas pela insustentabilidade do sistema 

auxilia no processo de construção de um modelo de bem-estar, pois são 

apresentadas as falhas das políticas, dos projetos e tomadas de decisões, ou seja, 

os pontos em que o governo não alcançou o bem-estar dessa comunidade e que 

precisam ser melhorados, incluindo as questões que envolvam uma gestão 

sustentável dos serviços ecossistêmicos ofertados pelo ecossistema da região (AM, 

2005; MCKAUGHAN, 2008; STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; OECD, 2009; TEEB, 

2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; UNDP, 2013). 
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4.2.4.3 Visão de Futuro 

 

Analisa-se a capacidade crítica dos entrevistados em relacionarem os 

problemas existentes com o futuro que eles desejam para si e para a comunidade. 

Dessa forma, este indicador está conectado ao indicador anterior – Percepção dos 

Problemas Existentes.  

A visualização do futuro de uma comunidade apresenta os caminhos, 

prioridades e metas que devem ser necessariamente atingidas para se alcançar o 

bem-estar presente e futuro, incluindo a gestão dos serviços ecossistêmicos (AM, 

2005; MCKAUGHAN, 2008; STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; OECD, 2009; TEEB, 

2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; UNDP, 2013). 

 

4.2.4.4 Como Alcançar o Futuro 

 

Este indicador analisa a capacidade dos indivíduos da comunidade de 

visualizarem e promoverem meios de se solucionar os problemas existentes. Dessa 

forma, pretende-se entender se a comunidade em questão tem capacidade de 

modificar a sua realidade, seja por conta própria ou pelas reivindicações junto aos 

seus representantes políticos. Dessa forma, o alcance do futuro está diretamente 

relacionado com dois indicadores anteriores – Percepção dos Problemas Existentes 

e Visão de Futuro.  

A capacidade de visualizar o alcance do futuro desejado é essencial na 

concepção de estratégias para partir de onde se está e de chegar aonde se quer 

(MCKAUGHAN, 2008).  

A promoção do bem-estar de uma população precisa de mudanças na 

realidade atual. Para isso é indispensável que os indivíduos conheçam suas 

necessidades, pois somente assim buscarão melhorias, que podem influenciar em 

uma melhor gestão sustentável dos ecossistemas locais (CHAMBERS, 1997; 

PRECOTT-ALLEN, 2001; AM, 2005; STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; OECD, 

2009; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; UNDP, 

2013). 
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4.2.4.5 Crime 

 

Neste indicador o aspecto considerado foi a existência de criminalidade. 

O crime está relacionado à habilidade dos cidadãos de obedecerem as leis. O 

indicador de criminalidade pontua o mau funcionamento das regras sociais de 

convivência e assim o declínio do capital social (MEADOWS, 1998).  

Além dos homicídios, a criminalidade ocasiona problemas sociais e 

econômicos, como sequelas emocionais, insegurança e custos para a prevenção da 

violência. Todos estes fatores diminuem consideravelmente a qualidade de vida da 

população (IBGE, 2012). A influência dos serviços ecossistêmicos, neste item, está 

no mau funcionamento de seus sistemas e consequentemente nos prejuízos 

econômicos e nas disputas sociais que pode acarretar na população que depende 

dos ecossistemas para suprir suas necessidades mais básicas (STIGLITZ, SEN, 

FITOUSSI, 2009; OECD, 2009; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; 

UNECE, 2013; UNDP, 2013). Ressalta-se que não foram considerados para este 

indicador os crimes ambientais. 

 

4.2.5 Dimensão Equidade (DE) 

 

Nesta dimensão são considerados os aspectos relacionados à equidade 

de gênero na educação. Este indicador foi obtido pela média do nível de 

escolaridade das mulheres e dos homens (Figura 33).  

 

        Figura 33 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Equidade. 

  DIMENSÃO EQUIDADE 

INDICADORES VARIÁVEIS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

GÊNERO 

 
Nível de escolaridade das mulheres 

a) Sem instrução  0 

b) Ensino fundamental incompleto 0,5 

c) Ensino fundamental completo 1 

d) Ensino médio incompleto 1,5 

e) Ensino médio completo 2 

f) Curso técnico 2,5 

g) Graduação 3 

 
Nível de escolaridade dos homens 

a) Sem instrução  0 

b) Ensino fundamental incompleto 0,5 

c) Ensino fundamental completo 1 

d) Ensino médio incompleto 1,5 

e) Ensino médio completo 2 

f) Curso técnico 2,5 
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g) Graduação 3 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001). 
 

4.2.5.1 Gênero  

 

A educação é indispensável para o desenvolvimento pessoal e 

econômico, além de contribuir para a equidade entre os gêneros (PRESCOTT-

ALLEN, 2001). A equidade de gêneros é um dos fundamentos do desenvolvimento 

sustentável, pois é necessário que haja o respeito entre todos os membros de uma 

sociedade e que ambos possam exercer seu papel livremente. As mulheres, em 

todos os setores da sociedade, sofrem discriminações. Em diversas culturas, são 

incumbidas de exercerem funções relacionadas à produção de alimentos, à criação 

das crianças e atividades domésticas. A igualdade de gênero na educação é uma 

ferramenta importante para trazer o comprometimento das mulheres e dar a elas a 

oportunidade de promoverem mudanças em sua realidade e consequentemente 

construir bases para o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2005). Inclusive, o 

seu papel torna-se fundamental na transmissão da importância dos serviços 

ecossistêmicos para as próximas gerações (STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 2009; 

OECD, 2009; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 2013; 

UNDP, 2013). Por isso, extinguir as diferenças educacionais que existem entre os 

gêneros é uma das metas dos Objetivos do Milênio e da proposta dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Sendo as maiores taxas de analfabetismo 

encontradas entre as mulheres com 60 anos ou mais e aquelas que residem em 

áreas rurais (ODM, 2010; SDSN, 2013). 

 

4.3 Operacionalização do Índice de Bem-Estar do Ecossistema (IBEE) 
 

O Índice de Bem-Estar Ecossistêmico (IBEE) é composto por cinco 

dimensões e sete indicadores (Figura 34) O seu propósito é analisar o estado dos 

serviços ecossistêmicos de provisão através de aspectos relacionados à Terra, à 

Água, ao Ar, à Biodiversidade e ao Uso dos Recursos.  

Para uma melhor compreensão sobre a escolha destas dimensões e seus 

indicadores, consta posteriormente uma breve descrição das mesmas.   
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Figura 34 – Composição do Índice de Bem-Estar Ecossistêmico. 

 
Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001); Rabelo e Lima (2013). 

 

4.3.1 Dimensão Terra (DT) 

 

A dimensão Terra é composta pelos indicadores Terra Local e Conversão 

e Modificação da Terra (Figura 35). Envolve variáveis relacionadas ao uso da Terra 

incluindo as modificações que possam ter sido ocasionadas tanto pelas práticas 

agropecuárias utilizadas, quanto pelas condições climáticas da região.  

 

        Figura 35 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Terra. 

DIMENSÃO TERRA 

INDICADORES VARIÁVEIS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

TERRA LOCAL 

 
Extração de lenha 

a) Sim 0 

b) Não 1 

 
Controle de Pragas 

a) Uso de agrotóxico/defensivo agrícola 0 

b) Nenhum 1 

c) Biológico 2 

 
Forma de criação dos animais 

a) Solto 0 

b) Preso 1 
 

CONVERSÃO E 
MODIFICAÇÃO 

DA TERRA 

 
Desenvolve atividades ligadas ao extrativismo 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Existência de áreas degradadas na comunidade 

a) Sim 0 

b) Não 1 

 
Causas da degradação  

a) Ação do Homem/ mau uso da terra  0 

b) Seca/aumento da temperatura 1 
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c) Sempre foi do mesmo jeito 2 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001); AM (2005); Haines-Young e Potschin (2013).  

  

4.3.1.1 Terra Local 

 

Este indicador envolve os aspectos relacionados à extração de lenha 

(desmatamento), ao controle de pragas com o uso ou não de agrotóxicos e a forma 

de criação dos animais; questões que impactam a terra local e que podem 

influenciar no indicador saúde. 

O ambiente agropecuário é grande impulsor de mudanças nos 

ecossistemas em que estão inseridos. Por isso é importante adotar um manejo 

correto do solo, da água e do ar nestes ambientes. O superpastoreio animal, o 

desmatamento, as queimadas e o uso de agrotóxicos são exemplos de manejos 

ruins que podem levar à degradação e à improdutividade da terra; diminuindo a 

qualidade dos solos. Além disso, o excesso de agrotóxicos pode gerar problemas de 

saúde tanto para quem consome o alimento como para quem trabalha com a 

substância; podendo também contaminar o solo e as águas superficiais (BNB, 1998; 

PRESCOTT-ALLEN, 2001; AM, 2005; WALLACE, 2009; TEEB, 2010; IBGE, 2012; 

HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013).   

 

4.3.1.2 Conversão e Modificação da Terra 

 

Considera as questões que envolvem o extrativismo, a existência de 

áreas em processo de degradação e as suas possíveis causas.  

A conversão das terras dos ecossistemas em áreas de pastagens ou de 

cultivo para a agricultura ocasiona perdas na biodiversidade local, sendo o solo o 

mais afetado. Dentre os problemas mais comuns estão à erosão, a compactação, a 

perda de nutrientes e de matéria orgânica. As consequências de manejos ruins 

podem comprometer a sustentabilidade tanto da atividade econômica como do 

ecossistema ao redor o que por fim pode prejudicar toda a área de cultivo, gerando 

impactos sociais e econômicos em uma região (BNB, 1998; PRESCOTT-ALLEN, 

2001; AM, 2005; WALLACE, 2009; IBGE, 2012; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 

2013).   
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As modificações e conversões da terra provocam alterações no fluxo dos 

serviços ecossistêmicos que estão presentes na agricultura. Estes serviços são 

responsáveis pela qualidade e quantidade tanto da produção de alimentos como do 

rendimento econômico de seus agricultores. Dentre eles, destacam-se: alimentação 

e materiais para o consumo humano, qualidade da água e do solo, sequestro de 

carbono, polinização, mitigação de pragas, dispersão de sementes e proteção contra 

distúrbios como, por exemplo, enchentes. Dessa maneira, as conseqüências 

geradas pelo mau fornecimento destes serviços podem ser danosas tanto para o 

meio ambiente como para as pessoas que dependem diretamente da terra, podendo 

gerar problemas na segurança alimentar e no aumento da pobreza local (CNUMAD, 

1992; DALE e POLASKY, 2007; TEEB, 2010).  

 

4.3.2 Dimensão Água (DA) 

 

Água é um recurso essencial para a vida na Terra. O ciclo hidrológico é 

responsável tanto pelas enchentes como pelas secas e o seu desequilíbrio ocasiona 

sérios problemas ambientais, sociais e econômicos. Os recursos hídricos devem ser 

protegidos, preservando-se os seus ecossistemas saudáveis para a perenidade de 

sua oferta. O uso de uma água de qualidade está diretamente relacionado ao 

esgotamento ambiental, à saúde humana e à mitigação da pobreza. Porém, o 

abastecimento de água e sua qualidade estão sofrendo pressão devido às 

alterações climáticas e à poluição de seus reservatórios (CNUMAD, 1992; 

PRESCOTT-ALLEN, 2001; TEEB, 2010).  

As regiões semiáridas, devido às suas condições ambientais e as 

constantes ações antrópicas, têm como principal fator limitante a água, situação que 

se agrava nas áreas rurais. As populações residentes nestas áreas convivem com 

uma pobre infraestrutura de acesso à água de qualidade, que piora em épocas de 

estiagens, o que compromete o bem-estar destas pessoas ao pressionar 

negativamente as suas necessidades mais básicas como a produção de alimentos e 

a saúde (BEZERRA, 2002; CGEE, 2012). 

Desse modo, esta dimensão verifica o tipo de acesso à água ofertado 

assim como se há uso da água para consumo humano (Figura 36). Ressalta-se que 

não foi feita análise para se verificar a qualidade da água em relação a possíveis 
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contaminações e nem havia a disponibilidade deste dado de forma oficial no 

período19 em que a pesquisa foi realizada. 

 

        Figura 36 – Indicador e variáveis componentes da Dimensão Água. 

DIMENSÃO ÁGUA 

INDICADOR VARIÁVEIS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

ÁGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO 

 
Acesso à água 

a) Não existe 0 

b) Poço, cisterna, cacimbão 1 

c) Rede Pública de distribuição 2 

 
Tipo de tratamento dado à água para consumo humano 

a) Não existe 0 

b) Fervida 1 

c) Filtrada 2 

d) Utilização de Hipoclorito de Sódio 3 

 
Periodicidade da provisão  

a) Menos de seis meses 0 

b) Até seis meses 1 

c) Até doze meses 2 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001), Wallace (2007), Haines-Young, Potschin (2013).  

 

4.3.3 Dimensão Ar (DAR) 

 

Nesta dimensão são pontuados aspectos relacionados às práticas que 

possam contribuir negativamente para uma piora na qualidade do ar da região, e 

que consequentemente influenciem no indicador saúde. Esta dimensão é composta 

pelo indicador Ar Local (Figura 37). Ressalta-se que não foi feita análise da 

qualidade do ar em relação aos índices de poluição atmosférica e nem havia a 

disponibilidade deste dado de forma oficial no período em que a pesquisa foi 

realizada.  

 

Figura 37 – Indicador e variáveis componentes da Dimensão Ar. 

DIMENSÃO AR 

INDICADOR VARIÁVEIS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

AR LOCAL 

 
Prática de queimadas na terra 

a) Sim 0 

b) Não 1 

 
Queima de lixo 

a) Sim 0 

b) Não 1 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001), Wallace (2007), Haines-Young, Potschin (2013). 

                                                 
19

03 de Junho de 2013. 
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A emissão de gases de efeito estufa, como o vapor de água, o dióxido de 

carbono (CO2) e o metano (CH4), tem sido intensificada pelas atividades humanas. 

Um fenômeno natural que tem como propósito manter o clima e a vida na Terra está 

sendo alterado e provocando o aumento das temperaturas em todo o globo terrestre. 

As consequências disso são a intensificação das secas e das enchentes. A poluição 

do ar local é responsável pelo agravamento da saúde humana, dos danos 

ambientais e de perdas econômicas. Dentre as atividades que promovem estas 

alterações, além das industriais, encontram-se as queimadas florestais e a queima 

do lixo a céu aberto, principalmente de materiais derivados de combustíveis fósseis 

como o petróleo (PRESCOTT-ALLEN, 2001; IBGE, 2012).  

 

4.3.4 Dimensão Biodiversidade (DB) 

 

Considera os aspectos relacionados à diminuição das espécies de 

animais e plantas após processo de degradação que se encontra na região. Tem 

como objetivo analisar se houve perda de biodiversidade. Esta dimensão é 

composta pelo indicador Fauna e Flora (Figura 38). 

 

Figura 38 – Indicador e variável componente da Dimensão Biodiversidade. 

DIMENSÃO BIODIVERSIDADE 

INDICADOR VARIÁVEL / ESCORES ATRIBUÍDOS 

FAUNA E 
FLORA 

 

Houve diminuição de animais/plantas na região 

a) Sim 0 

b) Não 1 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001), Wallace (2007), Haines-Young, Potschin (2013). 

 

A biodiversidade abriga diversos serviços ecossistêmicos que beneficiam 

amplamente o bem-estar humano. Os benefícios variam desde a produção de 

alimentos até ao uso na medicina tradicional e na fabricação de fármacos em escala 

industrial. A perda da biodiversidade é um grande problema a ser enfrentado pela 

humanidade, principalmente, porque as suas causas estão relacionadas tanto com 

às mudanças climáticas como com as atividades humanas que destroem os habitats 

naturais de muitas espécies. As degradações ambientais, neste caso, também 

aumentam as perdas sociais e econômicas das populações rurais e pobres que 

extraem diretamente os benefícios prestados pelos ecossistemas locais, sendo 
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estas as mais prejudicadas com a degradação ambiental (CNUMAD, 1992; CBD, 

2010; TEEB, 2010, SUNEETHA et al., 2011).  

 

4.3.5 Dimensão Uso dos Recursos (DUR) 

 
Esta dimensão tem o propósito de apresentar como os recursos advindos 

do ecossistema local estão relacionados tanto à atividade agropecuária como no 

fornecimento de energia para seus moradores.  É composta pelos indicadores: Setor 

Agropecuário e Energia (Figura 39). 

 

Figura 39 – Indicadores e variáveis componentes da Dimensão Uso dos Recursos. 

DIMENSÃO USO DOS RECURSOS 

INDICADORES ASPECTOS CONSIDERADOS / ESCORES ATRIBUÍDOS 

SETOR 
AGROPECUÁRIO 

 
Queda na produção agropecuária 

a) Sim 0 

b) Não 1 
 

ENERGIA 

Tipo de energia utilizada na residência 

a) Lampião/querosene 0 

b) Rede elétrica 1 

 
Recebe conta de luz 

a) Não 0 

b) Sim 1 

 
Acontece interrupção do serviço de provisão 

a) Sim 0 

b) Não 1 

 
Utiliza energia elétrica para atividades agropecuárias 

a) Não 0 

b) Sim 1 

Tipo de energia utilizada para cozinhar 

a) Lenha/carvão 0 

b) Gás 1 
 

Fonte: Adaptação de Prescott-Allen (2001), Wallace (2007), Haines-Young, Potschin (2013). 
 

4.3.5.1 Setor Agropecuário 

 
A atividade agropecuária tem contribuído significativamente para a 

degradação de grandes porções de terras. Esta é uma atividade econômica que tem 

uma relação direta com os recursos naturais e por isso necessita que haja uma 

assistência técnica de qualidade para orientar os agricultores sobre o melhor manejo 

do ecossistema. As interferências no meio ambiente são sentidas tanto na queda da 

produtividade de alimentos como no aumento da pobreza e na redução de bem-
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estar humano e ecossistêmico (CNUMAD, 1992, PRESCOTT-ALLEN, 2001; TEEB, 

2010). 

 

4.3.5.2 Energia 

 
A variável energia pode ser analisada através de duas percepções. 

Primeiramente, está associada ao desenvolvimento de uma região favorecendo o 

fortalecimento de atividades econômicas e a melhora das condições sociais das 

pessoas. Segundo, o aumento do consumo tem pressionado a oferta de energia e 

contribuído negativamente no meio ambiente. As atuais fontes energéticas têm suas 

origens nos recursos naturais. Combustíveis fósseis e madeira estão entre as 

principais fontes que contribuem negativamente para o bem-estar dos ecossistemas, 

por causa da liberação de gases do efeito estufa e pelo desmatamento provocado 

pela queima e extração. Em áreas rurais onde ainda é escasso o acesso à energia 

elétrica, muitas famílias ainda fazem o uso de lenha como principal fonte para 

cozinhar, ocasionando desmatamentos e degradação nos ecossistemas locais. 

(PRESCOTT-ALLEN, 2001; WALLACE, 2007; GARIGLIO et al., 2010; IBGE, 2012).  

 



5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifesta com 
simplicidade (Khalil Gibran). 

 

O presente capítulo apresenta os resultados e discussões da aplicação da 

metodologia de índices e indicadores explicada anteriormente, com a finalidade de 

cumprir com os objetivos da pesquisa. Para melhor visualização, os resultados estão 

divididos de acordo com os índices propostos, suas dimensões e seus indicadores: 

 

 ÍNDICE DE BEM-ESTAR (IBE) 

 Índice de Bem-Estar Humano (IBEH) 

 Dimensão Saúde e População (DSP) 

 Saúde 

 Habitação 

 Esgotamento Sanitário 

 Coleta de Lixo 

 Lazer 

 Dimensão Riqueza das Famílias (DRF) 

 Trabalho e Renda 

 Consumo de Bens Duráveis 

 Dimensão Conhecimento e Cultura (DCC) 

 Educação 

 Comunicação 

 Dimensão Comunidade (DC) 

 Associação 

 Percepção dos problemas existentes 

 Visão de futuro 

 Como alcançar o futuro 

 Crimes 

 Dimensão Equidade (DE) 

 Gênero  

 Índice de Bem-Estar Ecossistêmico (IBEE) 

 Dimensão Terra (DT) 
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 Terra Local 

 Conversão e modificação da Terra 

 Dimensão Água (DA) 

 Água para consumo humano 

 Dimensão Ar (DAR) 

 Ar local 

 Dimensão Biodiversidade (DB) 

 Fauna e Flora 

 Dimensão Uso dos Recursos (DUR) 

 Setor Agropecuário 

 Energia 

 

Inicialmente, para se contextualizar os resultados e proporcionar uma 

melhor compreensão entre os dados e a realidade local, faz-se necessário 

apresentar uma caracterização sobre o município de Jaguaribe, onde se localiza o 

Sítio do Brum. 

 

5.1 Caracterização da área de estudo 

 

O Sítio do Brum (Figura 40) encontra-se em uma região com clima 

Quente Semiárido Brando e Tropical Quente Semiárido além de uma variação de 

temperatura de 26º C a 28º C. O relevo é de Depressões Sertanejas como solos 

Aluviais, Litólicos, Bruno não Cálcico, Planossolo Solódico e Podzólico Vermelho-

Amarelho. A vegetação é composta por Caatinga Arbustiva Aberta, Floresta 

Caducífólia Espinhosa, Floresta Mista Dicotillo-Palmácea e Floresta Subcaducifólia 

Tropical Pluvial. A bacia hidrográfica da região é o Médio Jaguaribe (IPECE, 2012).  

A Caatinga é predominante na área de estudo e encontra-se em estágio 

de degradação intensa. Este bioma exclusivamente brasileiro ocupa uma área de 

844.453 km2, que representa 11% do território nacional. Abrange todos os estados 

nordestinos e o norte de Minas Gerais (MMA, 2012). A Caatinga é rica em 

biodiversidade vegetal e animal, mas é um dos biomas menos protegidos. “As 

espécies que a compõem têm importância para o ecossistema. Cada uma, com suas 

características especiais preenchem um lugar dentro do sistema total” (MAIA, 2004, 
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p.20). Dessa forma, cada ser vivo desempenha um papel relevante para o bem-estar 

ecossistêmico do bioma, mesmo em condições climáticas adversas. 

 

  Figura 40 – Localização do Sítio do Brum, Jaguaribe, Ceará 

 

Fonte: Adaptado FUNCEME (2013), Cartografia Daniella Gaspar Garcia de Matos (2014). 

 

Fatores climáticos e baixa biodiversidade (por falta de conhecimento e 

divulgação) tem sido justificativas para o enfraquecimento do desenvolvimento 

econômico dessa região, entraves para estudos de sua potencialidade e 

principalmente conservação. Segundo Leal et al (2005, p.XIII), a Caatinga é a região 

natural brasileira menos protegida, pois as unidades de conservação cobrem menos 

de 2% do seu território”. Contudo é um dos biomas mais ameaçados em perda de 

serviços ecossistêmicos, devido à intensificação do processo de degradação do 

solo, comprometimento dos recursos hídricos, perda da vegetação e da 

biodiversidade. Ano a ano, esse processo de degradação tem se alastrado na 

Caatinga levando esse bioma, em algumas áreas, ao processo de desertificação.  

O Sítio do Brum encontra-se com 75% de sua localidade em processo 

intenso de desertificação. O solo da área está desgastado tendo como causa 
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principal deste problema o uso indiscriminado da agropecuária, incentivada pelo 

governo e financiamentos que não incluíam aporte técnico adequado para orientar 

os produtores. A transformação do ambiente natural, de forma mais intensa a partir 

da década de 1980, pelo incentivo à retirada de vegetação local em substituição a 

um cultivo produtivo e sem manejo adequado, ocasionou degradação de seus solos 

e no desaparecimento de quase 80% da vegetação. (MAIA, 2013; TRIBUNA DO 

CEARÁ, 2013). O que na década de 80, era um modelo de desenvolvimento 

regional para um futuro melhor, hoje se transformou na perda de serviços 

ecossistêmicos para sua população local, que depende, para se manter localmente, 

de transferências de renda do governo.  

O município de Jaguaribe, onde se localiza o Sítio do Brum, foi fundado 

em 1883. A população total, em 2010, era em torno de 34.409 habitantes, dentre os 

quais 67,62% encontravam-se na área urbana e 32,38% nas zonas rurais. Entre 

essa população, 48,91% são homens e 51,09% são mulheres. Em relação à oferta 

de serviços básicos, a região conta com a saúde totalmente providenciada pela rede 

pública. 92,73% do município possui abastecimento de água e 0,65% dos domicílos 

domésticos têm esgotamento sanitário. 99,53% dos domicílios particulares possuem 

energia elétrica e 66,19% coleta de lixo.  A taxa de analfabetismo, em 2010, era de 

25,56% para a população residente com mais de 15 anos de idade. A região possui 

05 escolas estaduais, 61 escolas municipais e 05 particulares. O Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) de 2010 do Jaguaribe foi de 23,29% e o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010 foi de 0,62 (PNUD 2013). A 

população extremamente pobre é maior na área rural com 33,98% de sua população 

recebendo rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00. Enquanto que 

somente 1,98% da população recebia, em 2010, renda domiciliar per capita de mais 

de três salários mínimos (IPECE, 2012).  

Os principais empregadores são a agricultura e a administração pública, 

seguidos pelo comércio e indústria de transformação. As Receitas Municipais 

totalizaram R$ 48.898 milhões em 2011, sendo o setor de serviços o responsável 

por 67,82% do PIB da região (IPECE, 2012). Os números declaram assim a grande 

dependência dessa população da terra para a sua subsistência, havendo a 

importante decisão de reconhecimento dos impactos das atividades sobre esse 

sistema de suporte a vida.  



94 
Capítulo V – Validação da Proposta Metodológica  

A aplicação dos indicadores foi realizada no dia 03 de junho de 2013 com 

22 famílias residentes no Sítio do Brum. Um total de 68 moradores caracterizavam 

estas famílias, que em média são formadas por 3 membros, sendo o maior número 

encontrado em uma mesma residência de 6 membros. Dentre este total, 31 pessoas 

são homens e 37 são mulheres.  

A faixa etária dos membros das famílias entrevistadas varia entre menos 

de um ano de idade até 82 anos, sendo predominantes as mulheres entre 18 a 30 

anos e os homens entre 45 a 60 anos, como mostra a Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 – Faixa etária das famílias do Sítio do Brum segundo o gênero. 

Mulheres Homens 

Intervalo  Percentagem Intervalo  Percentagem 

x<10 anos 11,1% x<10 anos 9,7% 
10<x<18 anos 16,7% 10<x<18 anos 19,3% 
18<x<30 anos 25% 18<x<30 anos 25,8% 
30<x<45 anos 8,3% 30<x<45 anos 9,7% 
45<x<60 anos 19,4% 45<x<60 anos 32,3% 

x>60 anos 19,4% x>60 anos 3,2% 

Fonte: Autora (2014). 

 

As famílias estão classificadas em dois grupos: famílias cujos filhos não 

mais residem com os pais e famílias que surgiram há pouco menos de 6 anos. A 

formação desse segundo tipo inicia-se, geralmente, com a vinda de pessoas de fora 

do Sítio do Brum e que constituem família com alguém da comunidade. Das famílias 

entrevistas, 20% das pessoas nasceram no Brum e 80% vieram de municípios 

diversos, inclusive fora do estado do Ceará, mais especificamente do Rio Grande do 

Norte.  

Dentre as atividades econômicas exercidas pelas famílias, a atividade 

agropecuária é predominante, sendo que 43% das pessoas herdaram a profissão 

dos avós e 57% dos pais. Antes da estiagem prolongada, algumas famílias também 

praticavam a apicultura. Além destas duas atividades, existe uma iniciativa de 

empreendedorismo como a criação de uma fábrica de queijo na comunidade.  

As caracterizações anteriormente descritas focaram na visão geral sobre 

o Sítio do Brum e de seus residentes, sendo feita uma descrição mais aprofundada 

na apresentação dos resultados a partir dos índices que relacionam o bem-estar 

humano e o bem-estar ecossistêmico.  

5.2 Índice de Bem-Estar Humano (IBEH) 
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Esta seção apresenta os valores obtidos e a análise do Índice de Bem-

Estar Humano através de suas cinco dimensões e de seus respectivos indicadores. 

 

5.2.1 Dimensão Saúde e População (DSP) 

 

O valor obtido na dimensão Saúde e População foi resultado da 

combinação entre os indicadores Saúde, Habitação, Esgotamento Sanitário, Coleta 

de Lixo e Lazer. Por isso, faz-se necessário compreender o comportamento de cada 

um deles e a sua contribuição para um desempenho considerado baixo, com uma 

pontuação de 0,52 (Tabela 3).  

 

        Tabela 3 – Valores correspondentes aos indicadores e índices da Dimensão Saúde e População 
nas famílias do Sítio do Brum. 

DIMENSÃO SAÚDE E POPULAÇÃO  

Saúde 0,31 
Habitação 0,93 
Esgotamento Sanitário 0,68 
Coleta de Lixo 0,50 
Lazer 0,18 
Índice obtido pela DSP 0,52 

         Fonte: Autora (2014). 

 

5.2.1.1 Saúde 

 

A oferta de serviços de Saúde no Sítio do Brum, não estava de acordo 

com previsto pela Agenda 21 Global (CNUMAD, 1992), pois existem alguns 

problemas de acesso. Primeiramente, não havia um Posto de Saúde no local, mas a 

visita de um Agente de Saúde uma vez por mês. Em caso de doenças mais graves, 

as pessoas deveriam se deslocar para os municípios de Jaguaribe ou Icó. Segundo, 

a irregularidade no transporte também é uma variável que contribui, neste caso, para 

aumentar a dificuldade de acesso à Saúde; pois apesar do Sítio do Brum localizar-se 

no município de Jaguaribe, há uma melhor oferta de transporte para outro município, 

no caso o de Icó. É importante ressaltar que a presença de um agente de saúde na 

comunidade é um ponto positivo porque auxilia em diversos momentos no 

tratamento e prevenção de doenças menos graves, mas a sua frequência somada 

com as dificuldades de transporte limita o acesso à saúde desta comunidade. 

Apesar das dificuldades apresentadas, não houve relato entre as famílias de casos 

de doenças de veiculação hídrica que poderiam indicar alguma contaminação na 
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água utilizada pela comunidade. Dessa forma, o indicador Saúde teve um 

desempenho muito baixo como um valor de 0,31. 

 

5.2.1.2 Habitação 

 

Em relação à Habitação, todas as casas visitadas possuem uma boa 

estrutura física com tijolos, reboco e piso; e somente 13,6% das residências não 

possuem cômodos suficientes para seus moradores. Assim, as moradias foram 

consideradas satisfatórias e consequentemente o indicador Habitação alcançou 

desempenho muito alto com um valor de 0,93.  

 

5.2.1.3 Esgotamento Sanitário 

 

Quanto ao esgotamento sanitário o tipo fossa é presente em 90,9% das 

casas. Este indicador conseguiu fazer uma interseção entre duas variáveis: a saúde 

e o meio ambiente, pois a sua presença previne doenças e a contaminação das 

águas subterrâneas. O ideal em um esgotamento básico seria a presença de uma 

rede pública de esgoto que, consequentemente, inclui o tratamento dos dejetos 

coletados. Já a fossa séptica não possui este processo de tratamento, somente a 

separação entre a parte líquida e sólida do esgoto através da decantação, o que não 

impede possíveis contaminações dos solos. De modo geral, não houve relatos sobre 

uma possível contaminação do lençol freático da localidade. Com isso, o valor 

alcançado por este indicador teve um desempenho médio com um valor de 0,68. 

 

5.2.1.4 Coleta de Lixo 

 

Todas as residências do Sítio do Brum não possuem acesso ao serviço 

de coleta de lixo. Consequentemente, os seus moradores têm como prática queimar 

o lixo gerado, o que de certo modo não contribui para a contaminação dos solos ou 

rios, mas contamina o ar local através dos gases liberados pela queima de produtos 

plásticos, por exemplo. Dessa forma, o indicador em questão alcançou um 

desempenho baixo com uma pontuação de 0,50. 

5.2.1.5 Lazer 
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Para 54,5% das famílias não havia opções de lazer no Sítio do Brum. 

Quando estas ocorriam eram encontradas de maneira segregada por gênero, em 

que as pessoas ou optam por futebol (no caso dos homens) ou pela missa (no caso 

das mulheres), sendo que a missa só ocorria uma vez ao mês. Para os jovens a 

opção encontrada era deslocar-se para regiões próximas em busca de diversão. 

Como abordado no capítulo anterior, o lazer é essencial para trazer satisfação e o 

convívio social entre as pessoas, o que estimula tanto uma convivência pacifica 

como o sentimento de coletividade. Devido a pouca oferta de opções este indicador 

teve um desempenho muito baixo com uma pontuação de 0,18. 

 

5.2.2 Dimensão Riqueza das Famílias (DRF) 

 

O valor obtido pela dimensão Riqueza das Famílias foi resultado da 

combinação entre dois indicadores: Trabalho e Renda e Consumo de Bens 

Duráveis. Para esta dimensão foram utilizadas duas maneiras de se visualizar a 

contribuição da renda das famílias entrevistadas no alcance de seu bem-estar. 

Primeiro, o indicador Trabalho e Renda foi calculado da maneira como foi descrito 

na metodologia. O segundo modo foi acrescentar a este indicador a variável “recebe 

auxílio do governo”. A finalidade, ao se inserir este aspecto, foi analisar o impacto 

que os programas de transferência de renda direta, como o Programa Bolsa Família, 

proporcionam na renda destas famílias. Além desse benefício, foi contabilizada a 

existência de beneficiários do Programa Garantia-Safra. Por fim, constatou-se que 

em termos numéricos para o índice da dimensão Riqueza das Famílias a influência 

destes dois benefícios foi pequena, obtendo-se sem a variável uma pontuação de 

0,49; e com ela 0,51 (Tabela 4); observando-se uma variação entre as faixas de 

desempenho muito baixa e baixa, respectivamente.  Porém, em termos qualitativos, 

percebe-se que o acréscimo desta variável contribui significativamente para a 

complementação da renda e na aquisição de bens duráveis. 
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          Tabela 4 – Valores correspondentes aos indicadores e índices da Dimensão Riqueza das 
Famílias do Sítio do Brum. 

DIMENSÃO RIQUEZA DAS FAMÍLIAS 

Trabalho e Renda 0,27 
Trabalho e Renda* 0,32 
Consumo de Bens Duráveis 0,70 
Índice obtido pela DRF 0,49 
Índice obtido pela DRF* 0,51 

           Fonte: Autora (2014). 
           * Acrescido da variável auxílio do governo. 

 

5.2.2.1 Trabalho e Renda 

 

As fontes de renda das famílias que residem no Sítio do Brum variavam 

entre aposentadoria/pensão de algum membro, atividade agropecuária, prestação 

de serviço na comunidade ou fora dela. Dentre elas, destacou-se a criação de uma 

fábrica de queijos que, além de empregar os familiares do dono também contratava 

pessoas da localidade por diária ou remunerava os produtores de matéria-prima do 

queijo, no caso o leite.  

Dentre as fontes de renda citadas, 54,5% das famílias obtiveram 

mensalmente menos de um salário mínimo e somente 18,2% conseguiram adquirir 

uma renda superior a isso (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Rendimento adquirido pelas famílias do Sítio do Brum. 

RENDIMENTO  % DAS FAMÍLIAS 

Menos de um salário mínimo 54,5 
Até um salário mínimo 27,3 
Mais de um salário mínimo  18,2 

Fonte: Autora (2014). 

 

Consequentemente, para 68,2% dos entrevistados o rendimento mensal 

foi considerado insuficiente para o seu sustento, principalmente porque 81,8% do 

que se recebia era gasto com alimentação, uma necessidade extremamente básica. 

Devido às perdas na agricultura ocasionadas pela prolongada estiagem, as famílias 

que dependiam da produção agrícola para a subsistência tiveram prejuízos em 

relação a esta questão, tendo que assim que comprar alimentos antes produzidos 

em suas terras.  

Quanto à inserção da variável “recebe auxílio do governo” neste 

indicador, constatou-se que 50% das famílias foram beneficiadas com algum auxílio. 

Sendo que neste grupo de beneficiários 90,9% recebiam o Bolsa Família e somente 
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9,1% o Programa Garantia-Safra. Assim, o indicador Trabalho e Renda teve duas 

pontuações: sem a variável “recebe auxílio do governo” alcançou 0,27 e com a 

variável 0,32; obtendo-se um desempenho muito baixo em ambos valores.  Esta 

diferença é significativa em termos qualitativos, como exposto anteriormente, pois 

acrescenta para estas famílias um complemento em sua renda que as auxilia na 

manutenção de seu bem-estar, em níveis mais básicos, considerando-se que mais 

da metade dos entrevistados recebia menos de um salário mínimo, além de terem 

sofrido grandes perdas na agricultura e na pecuária; principais fontes de 

subsistência.  

 

5.2.2.2 Bens Duráveis 

 

O consumo de bens duráveis esteve presente em 100% das famílias 

(Tabela 6), apesar das informações anteriores mostrarem que 68,2% não possuíam 

um rendimento mensal suficiente e 54,5% ganhavam menos de um salário mínimo.  

 

Tabela 6 – Consumo de Bens Duráveis das famílias do Sítio do Brum. 

BENS DURÁVEIS % DAS FAMÍLIAS 

Filtro de água 100,0 
Geladeira 100,0 
Fogão 100,0 
Máquina de lavar 36,3 
Rádio 77,3 
TV 100,0 
Bicicleta 59,1 
Moto 45,5 
Carro 13,6 

Fonte: Autora (2014). 

 

Este acesso, apesar das condições descritas no indicador Trabalho e 

Renda, credita-se tanto ao recebimento do auxílio Bolsa Família, que complementa 

a renda destas pessoas, como a aposentadoria ou pensão de alguns familiares, algo 

que possibilitaria crédito no comércio para a compra de bens de maior valor. Desse 

modo, este indicador alcançou um desempenho alto com um valor de 0,70. 
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5.2.3 Dimensão Conhecimento e Cultura (DCC) 

 

A dimensão Conhecimento e Cultura através da combinação entre os 

indicadores Educação e Comunicação obteve uma pontuação de 0,43; considerado 

um desempenho muito baixo (Tabela 7). 

 

        Tabela 7 – Valores correspondentes aos indicadores e índice da Dimensão Conhecimento e 
Cultura nas famílias do Sítio do Brum. 

DIMENSÃO CONHECIMENTO E CULTURA 

Educação 0,55 
Comunicação 0,31 
Índice obtido pela DCC 0,43 

         Fonte: Autora (2014). 

 

5.2.3.1 Educação 

 

O Sítio do Brum possui uma escola que oferta somente até a 4ª série do 

ensino fundamental, o que obriga a quem optar por continuar os estudos deslocar-se 

para os municípios de Jaguaribe ou Icó. No caso do Sítio do Brum, a prefeitura de 

Jaguaribe disponibilizava, até o período da aplicação da pesquisa, transporte escolar 

para as crianças e jovens da comunidade, sendo que estes partiam pela manhã e 

somente retornavam para suas casas no final da tarde.  

Em relação ao nível de escolaridade das famílias entrevistadas foi 

predominante o número de seus membros com ensino fundamental incompleto o 

que representava 37,5% contra 15,6% com ensino médio completo e somente 1,6% 

com nível de graduação (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Distribuição relativa do nível de escolaridade dos moradores do Sítio do Brum 
segundo os membros das famílias.  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE  % DOS MEMBROS DAS 
FAMÍLIAS 

Sem instrução 7,8 
Ensino fundamental incompleto 37,5 
Ensino fundamental completo 1,6 
Ensino médio incompleto 20,3 
Ensino médio completo 15,6 
Curso técnico 0,0 
Graduação 1,6 

                     Fonte: Autora (2014). 
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Como relatado anteriormente, as dificuldades em se frequentar a escola 

devido à falta de oferta de todas as séries e a necessidade de se estudar em outras 

localidades tornaram-se obstáculos para a continuidade da educação. 

Consequentemente, isto afeta a capacidade dos indivíduos de poderem mudar a sua 

realidade e aumentar o seu bem-estar. Diante de toda esta realidade, o indicador 

educação teve desempenho baixo com um valor de 0,55. 

 

5.2.3.2 Comunicação 

 

Em relação ao indicador Comunicação, verificou-se que no Sítio do Brum 

não existia um telefone público (vulgo orelhão), que 90,9% das famílias possuíam 

telefone celular e nenhuma delas tinha telefone fixo em suas residências. Quanto ao 

acesso à internet 86,4% não tinham como acessá-la e somente 18,2% possuíam 

computador ou tablet. Dessa forma, a comunicação da maioria das pessoas que 

vivem no Sítio do Brum com as regiões mais distantes restringia-se ao uso do 

telefone celular. Assim, não há meios de proporcionar, por exemplo, àqueles que 

queiram continuar seus estudos um curso na modalidade à distância ou mesmo 

outros meios de informação que pudessem aumentar a capacidade crítica dos 

indivíduos para tomarem melhores decisões e se manterem informados. 

Consequentemente, o valor obtido por este indicador foi de 0,31; considerado um 

desempenho muito baixo.  

 

5.2.4 Dimensão Comunidade (DC) 

 

Os indicadores Associação, Percepção dos problemas existentes, Visão 

de futuro, Como alcançar o futuro e Crime contribuíram para o resultado da 

dimensão Comunidade que apresentou desempenho muito baixo com um valor de 

0,41. 
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             Tabela 9 – Valores correspondentes aos indicadores e índices da Dimensão Comunidade 
nas famílias do Sítio do Brum. 

DIMENSÃO COMUNIDADE 

Associação 0,78 
Percepção dos problemas existentes 0,13 
Visão de futuro 0,10 
Como alcançar o futuro 0,05 
Crime 1,00 
Índice obtido pela DC 0,41 

               Fonte: Autora (2014). 

 

5.2.4.1 Associação 

 

Surgiu em 1993 uma associação própria no Sítio do Brum (Figura 41) que 

teve como finalidade trazer infraestrutura para a comunidade. A filiação, aberta para 

todos seus moradores, exigia obrigatoriamente a presença de seus filiados às 

reuniões que ocorriam toda terceira sexta-feira do mês. Caso o associado faltasse 

três reuniões consecutivas este era automaticamente descredenciado da 

associação. Benfeitorias no Sítio do Brum como a aquisição de um trator 

comunitário, água encanada e energia elétrica somente foram possíveis devido à 

participação da associação no Projeto São José10. Outro benefício recorrente da 

associação era a possibilidade de ajuda para as famílias dos associados que se 

encontravam em dificuldades financeiras bem como desconto no aluguel do uso do 

trator comunitário, operado por um profissional qualificado para esta função. 

 

Figura 41 – Associação Comunitária do Sítio do Brum. 

 

 

A associação apresenta-se como um potencial instrumento de 

empoderamento e de reivindicações presentes e futuras para esta comunidade junto 

                                                           
10

O Projeto São José inclui-se no Programa de Combate a Pobreza Rural do Estado do Ceará cujo 

objetivo era o de apoiar os pequenos produtores e grupos comunitários, através de suas associações 
representativas, criando oportunidades de geração de emprego e renda (CEARÁ, 2014). 
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ao poder público. Apesar do valor obtido por este indicador de 0,78; alcançando um 

desempenho considerado alto, observou-se que mesmo gerando benefícios, a 

satisfação com a associação não foi unânime, representando 72,3% das famílias 

entrevistadas, o que mostra que havia ainda impasses a serem resolvidos entre 

seus associados e a comunidade. 

 

5.2.4.2 Percepção dos Problemas Existentes 

 

O Sítio do Brum apresentava problemas que envolviam toda a 

comunidade (Tabela 10). Em primeiro lugar, a maior queixa dos entrevistados foi a 

falta de um Posto de Saúde que pudesse atender quem lá residia. Em segundo 

lugar, o desemprego era uma preocupação geral entre os jovens; principalmente 

devido às escassas oportunidades no município de Jaguaribe e a seca contínua que 

impedia uma produção agropecuária satisfatória que pudesse gerar alguma renda. 

Devido a essa realidade, a migração, especificamente, dos homens era uma prática 

recorrente, sendo São Paulo e Brasília os destinos mais procurados. A falta de um 

poço profundo também foi uma preocupação da comunidade devido à estiagem, 

porém a própria seca em si não foi mencionada como um problema; mas vista como 

uma condição típica da região, pensamento predominante entre os mais velhos. 

Porém, não compartilhado pelos mais jovens que sentiam a diferença no aumento 

de temperatura, por exemplo.  

 

Tabela 10 – Problemas existentes segundo as famílias do Sítio do Brum. 

PROBLEMAS %  

Falta de Posto de Saúde 25,0 
Desemprego 16,7 
Não soube informar 11,1 
Escola 11,1 
Poço Profundo 8,3 
Condição das estradas 5,5 
Transporte 2,8 
Seca 2,8 
Falta de Orelhão 2,8 
Falta de opções de lazer 2,8 
Falta de mercado/padaria próximos 2,8 
Falta de chuva 2,8 
Desmatamento 2,8 
Aumento da temperatura               2,8 

Fonte: Autora (2014). 
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A percepção de seus problemas foi um fator crucial para entender a 

realidade desta comunidade. Contudo, as famílias entrevistadas não mostraram 

possuir esta percepção, o que foi constatado pelas baixas porcentagens em cada 

problemática e que também será verificado nos indicadores seguintes. Deste modo, 

o indicador Percepção dos problemas existentes teve um desempenho muito baixo 

de 0,13. Este resultado mostra que a comunidade não consegue identificar as 

vulnerabilidades e os pontos que limitam o seu bem-estar humano. 

 

5.2.4.3 Visão de Futuro 

 

Os entrevistados foram também abordados quanto ao questionamento 

sobre a visão de futuro para o Sítio do Brum ou para as suas famílias. Anteriormente 

apresentada no capítulo referente à Proposta Metodológica, a Visão de Futuro 

analisa a capacidade crítica das pessoas em relacionarem os problemas existentes 

com o futuro que elas desejam para si e para a comunidade. Visualizar o futuro 

indica caminhos a serem percorridos através de metas e prioridades que possam 

introduzir o bem-estar (AM, 2005; MCKAUGHAN, 2008; STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, 

2009; OECD, 2009; TEEB, 2010; HAINES-YOUNG, POTSCHIN, 2013; UNECE, 

2013; UNDP, 2013). 

Dessa forma, houve uma grande dificuldade em se visualizar um futuro 

melhor pela comunidade do Sítio do Brum  como mostra a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Visão de futuro pelas famílias do Sítio do Brum. 

VISÃO DE FUTURO  % 

Não soube informar 34,3 
Posto de Saúde 17,1 
Emprego 14,3 
Poço Profundo 8,6 
Escola  5,7 
Mais opções de lazer 5,7 
Quadra de esporte 5,7 
Fábricas para emprego 2,9 
Mais incentivos 2,9 
Praça 2,9 

Fonte: Autora (2014). 

 

Destacou-se nos resultados que 34,3% das famílias entrevistadas não 

souberam informar sobre sua visão de futuro. Outro ponto a ser ressaltado foi a 

relação entre a visão de futuro e a resolução dos problemas existentes, item 
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abordado no indicador anterior. Foi observado que 17,1% reivindicavam a vinda de 

um Posto de Saúde para a comunidade, 14,3% almejavam um emprego formal e 

5,7% esperavam que a escola local ofertasse mais séries. 

O baixo desempenho do indicador, com um valor de 0,10; está 

relacionado à dificuldade dos entrevistados em definir uma visão de futuro para si, 

sua família e a comunidade, o que implica também em dificuldades para reivindicar 

soluções perante as instituições governamentais.  

 

5.2.4.4 Como Alcançar o Futuro 

 

Alcançar o futuro também foi um indicador em que houve bastante 

dificuldade de percepção pelos entrevistados. O resultado obtido foi que 69,6% das 

famílias não souberam afirmar como poderiam mudar a sua realidade (Tabela 12).  

Assim os resultados que se destacaram foram que 4,3% acreditavam que 

para se obter um emprego era necessária a vinda de fábricas ou de microempresas 

para o município de Jaguaribe. Em outro ponto, 4,3% creditavam ao Prefeito de 

Jaguaribe ou aos governantes, em geral, trazerem mais incentivos que pudessem 

suprir as necessidades e as reivindicações da comunidade. 

 

              Tabela 12 – Valores relativos de como alcançar o futuro pelas famílias do Sítio do Brum. 

COMO ALCANÇAR A VISÃO DE FUTURO  % 

Não soube informar 69,6 
Boa vontade de todos 4,3 
Só o prefeito de Jaguaribe pode resolver 4,3 
Falta de interesse dos governantes 4,3 
Criação de Fábricas 4,3 
Microempresa 4,3 
Poço Profundo 4,3 
Praças 4,3 

              Fonte: Autora (2014). 

 

A dificuldade dos entrevistados em visualizar como alcançar um futuro 

melhor enfraquece o empoderamento trazido pela associação da comunidade. 

Dessa forma, faltam competências para se construir um pensamento crítico e as 

habilidades que possam trazer mudanças à localidade em que moram.  Além disso, 

fatores como a falta de incentivo do governo local na geração de emprego, na 

capacitação dos jovens e na precariedade em se deslocar para outras regiões que 

possam suprir as lacunas do Sítio do Brum diminuem as expectativas destas 
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pessoas, tornando-as descrentes quanto às mudanças. Consequentemente elas se 

acostumaram com os obstáculos e passaram a acreditar que eles não poderiam ser 

vencidos. Desse modo, este indicador obteve um desempenho muito baixo com uma 

pontuação de 0,05. 

 

5.2.4.5 Crime 

 

Dentre as famílias entrevistadas não foi contabilizado nenhum relato de 

criminalidade no Sítio do Brum, um ponto bastante positivo. Desse modo, este 

indicador obteve desempenho muito alto com o valor máximo de 1,0. 

 

5.2.5 Dimensão Equidade (DE) 

 

A Dimensão Equidade analisou os aspectos relacionados ao indicador 

Gênero no quesito educação. O resultado obtido foi de 0,33; considerado muito 

baixo (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Valor correspondente ao indicador e índice da Dimensão Equidade das 
famílias do Sítio do Brum  

DIMENSÃO EQUIDADE 

Gênero 0,33 
Índice obtido pela DE 0,33 

Fonte: Autora (2014). 

 

5.2.5.1 Gênero 

 

O resultado da equidade escolar entre homens e mulheres foi realizado 

através do nível de escolaridade entre os membros das famílias equiparando-se os 

gêneros. Dentre os 22 questionários aplicados, somente 17 estavam aptos para esta 

análise, pois alguns não apresentavam o grau de escolaridade de ambos os gêneros 

que compunham a família entrevistada, sendo assim descartados para o cálculo 

desta dimensão. 

Os resultados da Tabela 14 mostraram que no início do Ensino 

Fundamental ambos os gêneros tinham porcentagens similares de obtenção deste 

grau. Porém, a partir das próximas séries as mulheres começaram a ficar em 

desvantagem. Baseando-se que para iniciar o Ensino Médio era necessário ter 



107 
Capítulo V – Validação da Proposta Metodológica  

completado o Ensino Fundamental, pode-se afirmar que 22,7% das mulheres 

concluíram o Ensino Fundamental completo contra 28% dos homens.  

Em relação à possibilidade de ingressar em uma graduação, 24% dos 

homens estavam aptos, pois concluíram o Ensino Médio; enquanto que 18,18% das 

mulheres encontravam-se nesta mesma condição. 

 

Tabela 14 – Distribuição relativa da equidade pelo nível de escolaridade entre os membros das 
famílias do Sítio do Brum. 

Grau de escolaridade Mulheres (%) Homens (%) 

Sem instrução 13,6 8,0 
Até o Ensino fundamental 
incompleto 

40,9 40,0 

Até o Ensino fundamental completo 0,0 0,0 
Até o Ensino médio incompleto 22,7 28,0 
Até o Ensino médio completo 18,2 24,0 
Curso técnico 0,00 0,0 
Graduação 4,5 0,0 

          Fonte: Autora (2014). 

 

A idade média entre os gêneros que compõem as famílias, 

desconsiderando-se as crianças sem idade escolar, foi muito próxima sendo de 35,3 

para as mulheres e 36,8 para os homens.  

A desvantagem educacional entre homens e mulheres deve-se a um 

conjunto de fatores conhecidos e óbvios que ainda persistem em existir seja por 

condições culturais seja por falta de políticas públicas específicas. As mulheres, 

independente da idade, ajudam nas tarefas domésticas, são induzidas a se casarem 

jovens e por sua vez são mães jovens. Somando-se a essas variáveis, há a 

dificuldade em se deslocar para a escola, devido tanto às distâncias como a 

precariedade de transporte. Por isso, poucas são as mulheres nas zonas rurais que 

conseguem continuar e avançar nos estudos, uma realidade visualizada no Sítio do 

Brum como comprova a Tabela 14. Assim, este indicador teve a pontuação de 0,33; 

localizando-se na faixa de desempenho muito baixo. 

 

5.3 Índice de Bem-Estar Ecossistêmico 

 

Esta seção apresenta os valores encontrados e a análise do Índice de 

Bem-Estar Ecossistêmico através de suas cinco dimensões. 
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5.3.1 Dimensão Terra (DT) 

 

O valor obtido pela dimensão Terra é resultado da combinação entre os 

indicadores Terra Local e Conversão e Modificação da Terra. Por isso, faz-se 

necessário compreender o comportamento de cada uma destas variáveis e sua 

contribuição para o resultado de 0,19 (Tabela 15) desta dimensão, considerado 

muito baixo. 

 

Tabela 15 – Valores correspondentes aos indicadores e índice da Dimensão Terra 
do Sítio do Brum.  

DIMENSÃO TERRA 

Terra Local 0,28 
Conversão e Modificação da Terra 0,09 
Índice obtido pela DT 0,19 

Fonte: Autora (2014). 

 

5.3.1.1 Terra Local 

 

Foram encontradas no Sítio do Brum algumas práticas de manejo que 

impactam negativamente a integridade do solo. A extração de lenha, por exemplo, 

provoca o desmatamento e foi comprovada como uma ação recorrente em 59,9% 

das famílias (Figura 42).  

 

Figura 42 - Lenha retirada do entorno do Sítio do Brum para consumo local. 

 

 

Outro ponto considerado neste indicador foi o uso de algum tipo de 

controle de pragas como agrotóxico, biológico ou nenhum. Constatou-se que 68,2% 

das famílias utilizavam agrotóxico em suas plantações, que eles chamavam de 
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„veneno‟. Por fim, foi questionada qual a forma de criação dos animais, se são 

criados soltos ou presos, sendo apurado que 72,7% das famílias criavam seus 

animais soltos. 

As práticas de manejo aplicadas no Sítio do Brum contribuíram para o 

mau uso dos recursos e para aumentar o desequilíbrio ambiental em um 

ecossistema que se encontrava em avançado processo de desertificação. A 

extração de lenha leva ao desmatamento, o uso do agrotóxico além de contaminar 

os solos e as águas superficiais bem como gerar danos à saúde humana tanto de 

quem manuseia o produto como para quem consome o alimento sem uma devida 

higienização. A criação de animais, dependendo de sua quantidade e porte, pode 

ocasionar a compactação dos solos, contribuindo para a perda de produtividade de 

culturas, pois há o impedimento da circulação de água e ar essenciais para o 

crescimento das plantas (BNB, 1998; PRESCOTT-ALLEN, 2001; IBGE, 2012). 

Desse modo, este indicador teve um desempenho muito baixo com uma pontuação 

de 0,28. 

 

5.3.1.2 Conversão e Modificação da Terra 

 

Os fatores apresentados anteriormente têm forte influência nos resultados 

deste indicador que retrata o estado em que se encontra a terra no Sítio do Brum.  

O extrativismo é uma atividade que gera renda assim como a 

agropecuária, contudo seus impactos ambientais são menores quando realizado 

com manejo correto. Constatou-se que 4,5% das famílias praticavam a Apicultura, 

atividade que se tornou inviável nos últimos anos por dois fatores que provocaram o 

desaparecimento das abelhas: a forte e contínua estiagem e o desmatamento. 

Quanto à degradação existente no Sítio do Brum, 100% das famílias perceberam 

este fenômeno e 55% delas creditavam como causa principal a ação do Homem e o 

mau uso da terra. 40% afirmaram que a seca ou o aumento da temperatura 

poderiam ter causado a degradação existente no Sítio do Brum e somente 5% 

disseram que o local sempre foi degradado.  

Neste indicador há dois momentos importantes que podem impulsionar 

mudanças no uso da terra. Primeiro, a percepção de seus moradores sobre a 

existência de um processo de degradação em suas propriedades, algo que contribui 

para que estes passem a ter consciência de que há algo errado com o manejo da 
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terra em questão. Segundo, fazer a relação entre o processo de degradação e suas 

possíveis causas. Esse enfoque causa-efeito ajudaria a evitar novos focos de 

degradação. Porém, ressalta-se que somente ter a consciência de que há algo 

errado não irá mudar a situação em que se encontra o Sítio do Brum. É 

indispensável que haja uma assistência técnica de qualidade que apresente 

soluções de manejo sustentáveis para estes produtores rurais. Caso contrário, a 

situação tende a piorar, pois o produtor rural somente irá reproduzir as mesmas 

técnicas ruins de manejo em uma área já degradada o que consequentemente irá 

inviabilizar a produtividade agropecuária de toda uma região em um futuro próximo. 

Diante da realidade encontrada no Sítio do Brum em relação a este 

indicador a pontuação alcançada foi de apenas 0,09; caracterizando um 

desempenho muito baixo. 

 

5.3.2 Dimensão Água (DA) 

 

A dimensão Água foi representada pelo indicador Água para Consumo 

Humano e obteve um desempenho alto com uma pontuação de 0,74 (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – Valores correspondentes ao indicador e índice da Dimensão Água do 
Sítio do Brum.  

DIMENSÃO ÁGUA 

Água para Consumo Humano 0,74 
Índice obtido pela DA 0,74 

Fonte: Autora (2014). 

 

O Sítio do Brum por localizar-se uma região semiárida tem a água como 

um importante aliado à sobrevivência de seus moradores. Nesta localidade o acesso 

à água para o consumo humano devia-se à construção de um cacimbão. A água era 

clorada por um morador local e distribuída através de encanamento. Mesmo 

passando pelo processo de adição de cloro, em 81,8% das famílias esta água 

passava também pela filtragem caseira, por meio de uso de filtro. 

A prolongada estiagem gerou um fator preocupante em relação à 

periodicidade do reservatório do Sítio do Brum, que até então era anual; mas que 

em 2013 poderia não durar até o final do ano. Por isso, havia a reivindicação pela 

construção de um poço profundo, que pudesse suprir esta lacuna. No período em 

que a pesquisa foi realizada junto ao Sítio do Brum, a fonte de água da comunidade, 
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no caso o Cacimbão, estava em pleno funcionamento e atendendo às necessidades 

de seus moradores, sendo esta uma das razões que contribuiu para que  o indicador 

apresentasse o valor de 0,74.  

 

5.3.3 Dimensão Ar (DAR) 

 

A dimensão Ar foi composta pelo indicador Ar Local e obteve uma 

pontuação de 0,41 (Tabela 17). Não houve medição de concentração de gases de 

efeito estufa e nem foram encontrados dados oficiais sobre esta informação. Os 

resultados obtidos por esta dimensão tiveram influência do indicador Coleta de Lixo, 

o que pode ser visto adiante. 

 

Tabela 17 – Valores correspondentes ao indicador e índice da Dimensão AR do 
Sítio do Brum.  

DIMENSÃO AR 

Ar Local 0,41 
Índice obtido pela DAR 0,41 

Fonte: Autora (2014). 

 

As zonas rurais apresentam práticas que contribuem para a emissão de 

gases do efeito estufa, como as queimadas para limpar o terreno, a queima de lixo e 

a atividade agropecuária em si.  

A maior problemática no Sítio do Brum em relação ao indicador Ar local 

encontrava-se interligada com uma variável mencionada anteriormente: a Coleta de 

Lixo. A falta deste serviço ocasionava a prática constante da queima do lixo o que 

provocava a liberação de componentes tóxicos e nocivos tanto para a saúde 

humana como para a atmosfera, principalmente, quando há a queima de produtos 

derivados de combustíveis fósseis como o petróleo. Outro fator que poderia ser 

preocupante, contudo não foi visualizado em grande quantidade na localidade foram 

as queimadas. Essa prática utiliza-se de fogo para limpar o terreno para a próxima 

plantação e ainda era utilizada por 18,2% das famílias, o que mostra uma 

considerável redução em uma técnica de manejo tão prejudicial e bastante 

difundida. Diante dos resultados obtidos neste indicador o seu desempenho foi muito 

baixo com um valor de 0,41. 
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5.3.4 Dimensão Biodiversidade 

 

A dimensão Biodiversidade teve como pontuação alcançada 0,05, um 

desempenho muito baixo e influenciado pelos resultados obtidos pelo indicador 

Fauna e Flora a ser detalhado a seguir. 

 
Tabela 18– Valores correspondentes ao indicador e índice da Dimensão 
Biodiversidade do Sítio do Brum. 

DIMENSÃO BIODIVERSIDADE 

Fauna e Flora 0,05 
Índice obtido pela DB 0,05 

Fonte: Autora (2014). 

 

O bioma caatinga, onde está inserido o Sítio do Brum, possui uma alta 

diversidade e heterogeneidade em sua fauna e flora o que pode manter este 

ecossistema mais resistente às variações ambientais. Porém, as constantes 

intervenções humanas como, por exemplo, a prática de queimadas para „limpar a 

terra‟, o plantio de monoculturas e a criação de animais têm provocado alterações 

em sua paisagem e promovido a perda de sua biodiversidade e a infertilidade de 

seus solos. Consequentemente, o bioma tem tornado-se cada vez mais frágil (MAIA, 

2004). 

O indicador Fauna e Flora retratou a percepção de seus moradores 

quanto à perda de biodiversidade através da diminuição de espécies animais e 

vegetais na região. 94,7% das famílias afirmaram ter percebido esta diminuição de 

espécies no Sítio do Brum, principalmente após o processo de degradação e a 

estiagem. Outro ponto a considerar foi o desaparecimento das abelhas que reforça o 

decréscimo na oferta de espécies vegetais na localidade e a descontinuidade do 

serviço ecossistêmico polinização, um importante vetor para a produtividade 

agrícola. Por causa da constante diminuição da biodiversidade local, segundo os 

relatos dos entrevistados, este indicador teve como pontuação 0,05. 

Quanto ao inventário de espécies que habitam e compõem a 

biodiversidade local, há uma limitação nas informações destes dados. Desse modo, 

somente há informações compiladas através de Barreto (2013) que apresenta uma 

síntese da Fauna e flora a ser encontrada no Sítio do Brum.  

A Fauna concentra-se em espécies de aves como: Anu Branco, Caboré, 

Canário, Casaca de Couro, Graúna, Rolinha, Tetéu e Urubu (BARRETO, 2013). As 
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aves da caatinga são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema, mas 

necessitam que seus habitats sejam preservados, já que 60,5% delas são 

dependentes ou semidependentes das florestas (SILVA et al., 2003). A Flora é 

apresentada na Figura 43, onde há uma descrição dos principais benefícios 

prestados pelos serviços ecossistêmicos de cada espécie.  Muitas espécies vegetais 

são utilizadas na medicina caseira, na alimentação humana e animal, na polinização 

e podem ter uso na indústria e na restauração de áreas degradadas como mostra 

Maia (2004).  

 

Figura 43 – Flora do Sítio do Brum e os serviços ecossistêmicos prestados 
VEGETAÇÃO/ESPÉCIE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE PROVISÃO PRESTADOS  

ANGICO 

 Madeira 

 Alimentação humana 

 Medicina caseira - tosse, bronquite, anti-inflamatório, cicatrizante, 
reumatismo, diarreia e disenteria 

 Restauração florestal - reposição de mata ciliar em áreas sem 
inundação e enriquece o solo com nitrogênio 

 Sistemas agroflorestais - sombreamento de pastagens e enrique 
o solo  

 Polinização - pólen e néctar  

 Inseticida - combate a lagartas e formigas 

 Aplicações industriais - curtir e colorir couro, plástico e tintas 

CANAFÍSTULA 

 Madeira 

 Medicina caseira - queimaduras, laxativo, purgativo, gripes e 
resfriados 

 Restauração florestal - primeira fase de recuperação de áreas 
degradadas, na recuperação de matas ciliares e aumenta o nitrogênio 
do solo. 

 Sistemas agroflorestais - recuperação e melhoramento dos solos 

CATINGUEIRA 

 Madeira 

 Medicina caseira - infecções catarrais, diarreias, disenterias, 
hepatite e anemia 

 Uso veterinário popular - verminoses de animais domésticos 

 Restauração florestal - primeira e segunda fase de recomposição 
de áreas degradadas 

 Sistemas agroflorestais - auxilia na recuperação da fertilidade 
natural do solo  

 Aplicações industriais - sabão 

JUAZEIRO 

 Madeira 

 Alimentação humana - fruto rico em vitamina C 

 Medicina caseira - expectorante, antitérmico além do tratamento 
de doenças no sangue, pele, estômago e fígado 

 Higiene corporal - a raspa da entrecasca serve como sabonete, 
sabão e pode ser usada para evitar a cárie dentária 

 Veterinária popular - usado no tratamento de piolhos e 
carrapatos de animais domésticos 

 Restauração florestal - na segunda fase da restauração de áreas 
degradadas 

 Sistemas agroflorestais - na arborização de pastos 

 Polinização - néctar e pólen para as abelhas 

 Aplicações industriais (vernizes e lacres) 
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JUCÁ 

 Madeira  

 Medicina caseira - antidiabético, anticatarral, cicatrizante, 
antidiarréico e antitérmico.  

 Veterinária popular - o chá dos frutos é usado em gado 
envenenado 

 Restauração florestal - para a primeira fase de restauração de 
áreas degradadas, recuperação de solos e recomposição de matas 
ciliares dos rios e riachos 

 Sistemas agroflorestais - melhora o solo e as condições 
microclimáticas 

MARIZEIRA 
 Madeira 

 Restauração florestal - recuperação de áreas degradadas com 
solos compactados e pobres e combate a erosão  

MOFUMBO 

 Madeira 

 Medicina caseira - hemostático, sudorífico, calmante, tosses e 
coqueluches 

 Restauração florestal - usada na primeira fase de 
reflorestamento, assim como para a recuperação matas ciliares, de 
áreas degradadas dos solos e na proteção contra processos de erosão 

  Polinização - néctar e pólen 

 Forragem - seu fruto serve como alimento para caprinos 

OITICICA 

 Madeira 

 Medicina caseira - diabetes e inflamações em geral 

 Restauração florestal - restauração de matas ciliares além de 
servir como alimento para animais silvestres 

 Polinização - néctar e pólen 

 Forragem - em épocas de estiagem extrema serve como forragem 
para o gado 

 Aplicações industriais - tintas e vernizes com alta proteção 
contra agentes externos como o sol, por exemplo 

PAU MOCÓ 

 Madeira 

 Restauração florestal - recuperação de solos e combate à erosão  

 Polinização - pólen  

PINHÃO BRAVO 

 Medicina caseira - diurético, cicatrizante, hemostático e o seu 
óleo é um poderoso purgativo 

 Restauração florestal - usada na primeira fase da recuperação, 
no combate a erosão e nas áreas degradadas 

 Polinização - pólen 

 Aplicações industriais - tintas, sabões, iluminação e lubrificação 

Fonte: Maia (2004); Barreto (2013). 

 

5.3.5 Dimensão Uso dos Recursos 

 

A dimensão Uso dos Recursos teve como pontuação alcançada 0,44, um 

desempenho considerado muito baixo influenciado pelos resultados obtidos pelos 

indicadores: Setor Agropecuário e Energia.  
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Tabela 19 – Valores correspondentes aos indicadores e índice da Dimensão Uso 
dos Recursos do Sítio do Brum. 

DIMENSÃO USO DOS RECURSOS 

Setor Agropecuário 0,00 
Energia 0,69 
Índice obtido pela DUR 0,35 

Fonte: Autora (2014). 

 

5.3.5.1 Setor Agropecuário 

 

As intervenções antrópicas, especificamente, em ambientes 

agropecuários têm uma relação de causa e consequência muito mais próxima. No 

caso do Sítio do Brum, como dito anteriormente, o mau uso dos recursos geraram 

problemas como a desertificação e consequentemente interferiram na produtividade 

agropecuária. Além do fator degradação, também se deve acrescentar que a 

prolongada estiagem contribuiu para intensificar esta problemática. Dessa forma, foi 

constatado que 100% das famílias tiveram queda em sua produção e algumas 

sofreram perda total das safras de milho e feijão, culturas predominantes e 

destinadas para a subsistência. Por isso, este indicador não alcançou pontuação, 

apresentado o valor de 0,00.  

As causas da perda de produtividade no Sítio do Brum estão relacionadas 

aos fatores que foram abordados pelas dimensões anteriores: o manejo inapropriado 

da terra, o uso de agrotóxicos e o desmatamento através da extração de lenha. 

Outro fator não apresentado pelos indicadores e de extrema importância para se 

entender o que ocasionou esta degradação foram as políticas públicas locais. Estas 

incentivaram o manejo da terra de modo exaustivo e sem um acompanhamento 

técnico de qualidade condizente com a dinâmica e realidade ambiental do 

ecossistema local; tendo somente como objetivo aumentar a produtividade em um 

período de tempo, sem a preocupação com o futuro. 

A queda na produtividade indica um desequilíbrio nos serviços de 

provisão, o que diretamente influenciou na perda econômica destas famílias que 

dependiam da terra para prover ou complementar a sua renda, além de ser um meio 

de subsistência. Diante deste cenário, o auxílio do governo recebido por 50% destas 

famílias, como mostrado na DRF, trouxe uma segurança financeira, e pode ajudar 

na manutenção de suas necessidades básicas como a alimentação, o gasto 

principal de 81,8% das famílias. 
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5.3.5.2 Energia 

 

Os aspectos considerados neste indicador retrataram tanto o acesso à 

energia pelos moradores do Sítio do Brum como o tipo de energia utilizada na 

residência e se a mesma é utilizada nas atividades agropecuárias. 

Todas as famílias utilizavam rede elétrica em suas moradias e recebiam a 

conta de luz mensalmente, ponto importante que ressalta não haver instalações 

elétricas irregulares para se obter o acesso à energia. Outro fator a ser destacado é 

a continuidade deste serviço, pois não foi reportada nenhuma queixa sobre 

interrupções do mesmo. Quanto à sua utilização na atividade agropecuária somente 

4,5% faziam uso. Já o tipo de energia utilizada para cozinhar, apresentou-se 

preocupante: 50% das famílias ainda utilizavam lenha, mesmo possuindo o fogão a 

gás. Assim, percebe-se que mesmo tendo acesso a bens de consumo duráveis que 

utilizam a eletricidade ou o gás como fonte energética, isso não impediu que os 

moradores do Brum continuassem a recorrer à lenha. A justificava segundo as 

famílias, seria o preço do gás.  A utilização da lenha como combustível é um serviço 

ecossistêmico ofertado pelo ambiente (WALLACE, 2007), mas a prática recorrente 

deste tipo de combustível contribui para o desmatamento da área. Desse modo, o 

indicador obteve um desempenho médio com uma pontuação de 0,69. 

 

5.4 Índice de Bem-Estar (IBE)  

 

As dimensões apresentadas contribuíram para o resultado obtido pelos 

Índices de Bem-Estar Humano (IBEH) e Bem-Estar Ecossistêmico (IBEE) que 

compõem o Índice de Bem-Estar (IBE).  

O IBEH do Sítio do Brum (Tabela 20) teve como resultado duas 

pontuações. A primeira sem contabilizar a variável utilizada no indicador Trabalho e 

Renda “recebe auxílio do governo”, obtendo-se o valor de 0,44. A segunda 

acrescentando-a, o que resultou em uma pontuação de 0,45. Pôde-se verificar que 

houve uma variação mínima entre ambas as pontuações, o que não trouxe 

mudanças quanto à faixa de desempenho alcançada por este índice: muito baixo. 
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                   Tabela 20 – Resultado do Índice de Bem-Estar Humano do Sítio do Brum. 

COMPOSIÇÃO DO IBEH PONTUAÇÃO DESEMPENHO 

DSP 0,52 Baixo 
DRF 0,49 Muito Baixo 
DRF*  0,51 Baixo 
DCC 0,43 Muito Baixo 
DC 0,41 Muito Baixo 
DE 0,33 Muito Baixo 
IBEH  
IBEH* 

0,44 
0,45 

Muito Baixo 

                    Fonte: Autora (2014). 
               *Acrescido da variável auxílio do governo. 
 

Dentre as dimensões que compõem o IBEH, a que apresentou o menor 

valor foi a Equidade e a que obteve o melhor resultado foi a de Saúde e População. 

Entretanto, ressalta-se que todas as dimensões que compõem o IBEH estiveram 

localizadas nas faixas de desempenho entre baixo ou muito baixo.  

 

O IBEE do Sítio do Brum (Tabela 21) alcançou uma pontuação de 0,35; 

um desempenho também considerado muito baixo.  

 

                  Tabela 21 – Resultado do Índice de Bem-Estar Ecossistêmico do Sítio do Brum 

COMPOSIÇÃO DO IBEE PONTUAÇÃO DESEMPENHO 

DT 0,19 Muito Baixo 
DA 0,74 Alto 
DAR 0,41 Muito Baixo 
DB 0,05 Muito Baixo 
DUR 0,35 Muito Baixo 
IBEE 0,35 Muito Baixo 

                  Fonte: Autora (2014). 

 

A dimensão Água foi a única a obter uma pontuação alta. Já a 

Biodiversidade foi a que menos pontuou.  As demais dimensões alcançaram um 

desempenho considerado muito baixo. 

A integração dos resultados obtidos pelos IBEH e IBEE pode ser 

visualizada pelo framework nas Figuras 44 e 45. Apesar dos índices serem 

calculados separadamente, ambos - IBEH e IBEE - contribuem conjuntamente para 

retratar o estado do bem-estar, através do resultado obtido pelo IBE do Sítio do 

Brum. Neste caso, devido à variação de pontuação da Dimensão Riqueza das 

Famílias, o IBE também sofreu interferência quanto ao seu valor numérico, mas que 

não trouxe mudança em relação ao seu desempenho alcançado. A Figura 44 

apresenta a Dimensão Riqueza das Famílias calculada sem a variável “recebe 

auxílio do governo”, resultando em um índice de 0,49 para esta dimensão e 
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consequentemente um IBE de 0,39. Assim, a DRF e o IBE do Sítio do Brum 

obtiveram um desempenho considerado muito baixo.  

 

Figura 44 – Integração entre o Índice de Bem-Estar Humano e o Índice de Bem-Estar Ecossistêmico 
sem a variável recebe auxílio do governo. 

 
Fonte: Autora (2014). 
 

O framework ilustrado tem como objetivo mostrar a conexão entre o Índice 

do Bem-Estar Humano e o Índice do Bem-Estar Ecossistêmico na mensuração do 

Índice do Bem-Estar. O sistema Sítio do Brum está representado pela figura do “ovo 

do bem-estar” que reproduz a importância do ecossistema em suportar os impactos 

gerados pela sociedade e mesmo assim prover benefícios para si mesmo e para o 

Homem, refletidos respectivamente no IBEE e no IBEH. Essa analogia destaca o 

óbvio: a relação de interdependência dos seres humanos em relação ao 

ecossistema e consequentemente aos benefícios que estes podem ofertar 

através dos serviços ecossistêmicos. A parte que se refere aos ecossistemas 
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sempre será maior do que àquela que se refere ao sistema humano, pois pela 

abordagem de Prescott-Allen (2001), a sociedade esta inserida no meio ambiente 

como um subsistema deste, onde vivencia uma relação de dependência, em que um 

sistema interfere no outro. É possível visualizar que as interferências humanas, por 

interagirem com os ecossistemas direta ou indiretamente, comprometem a oferta 

dos serviços ecossistêmicos que, por sua vez, afetam também, direta ou 

indiretamente, o bem-estar humano.  

Retornando aos resultados obtidos, a Figura 45 mostra que apesar de 

incluir a variável “recebe auxílio do governo” na DRF e esta transpor uma categoria 

de desempenho e alocar-se em uma faixa considerada baixa com um valor de 0,51; 

não houve mudanças em relação ao IBE do Sítio do Brum, que continua a alcançar 

um resultado considerado muito baixo: 0,40. 

 

Figura 45 - Integração entre o Índice de Bem-Estar Humano e o Índice de Bem-Estar Ecossistêmico 
com a variável recebe auxílio do governo. 

 

Fonte: Autora (2014). 
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A abordagem adotada neste trabalho segue o raciocínio de Prescott-Allen 

(2001) ao considerar que só há Bem-Estar quando ecossistema e sociedade 

apresentarem boas condições. Portanto, diante dos resultados obtidos, percebe-se 

que o Bem-Estar no Sítio do Brum não é sustentável e apresenta um desempenho 

muito baixo. 

A importância da construção deste framework está em mostrar a 

necessidade de se incluir os serviços ecossistêmicos nas avaliações de bem-estar, 

principalmente nas áreas rurais, onde a dependência das pessoas pelo ecossistema 

torna-se mais direta. Mesmo diante do óbvio, essa relação de dependência é melhor 

observada nos serviços ecossistêmicos de provisão, pois o seu desequilíbrio é  

percebido, especialmente, por aquelas pessoas que deles necessitam para suprir as 

suas necessidades mais básicas, como ocorre nas zonas rurais.   

Quando as ações antrópicas nesta inter-relação modificam o fluxo dos 

serviços ecossistêmicos de apoio, como a formação e retenção do solo, o período 

temporal de percepção de seus impactos negativos geralmente é maior, algo que 

pode acarretar em um desequilíbrio irreversível, principalmente em se tratando de 

biomas sensíveis e muitas vezes incompreendidos como a Caatinga, onde as secas 

periódicas podem mascará-los e serem intensificados, ao longo dos anos, pela falta 

de um planejamento eficaz relativo ao desenvolvimento. Afinal, desenvolvimento não 

implica somente em uma melhoria na dimensão econômica, mas na qualidade de 

vida da população, que como dito anteriormente, depende diretamente também da 

qualidade do estado do ecossistema. Em biomas sensíveis, como a Caatinga, chega 

a ser mais perceptível essa relação. Desse modo, incluem-se como vulnerabilidade 

dessas regiões o clima semiárido bem como as deficiências socioeconômicas da 

população, por esse motivo a luta contra a pobreza é fator primordial, pois é um 

indicador de insustentabilidade do subsistema sociedade. 

Pobreza, contudo, não foi detectada no Sítio do Brum, devido aos 

programas de transferências de rendas. Mas a importância da conservação do 

habitat ainda encontra-se em fase inicial. Existe a consciência, mas por diversas 

vezes, percebeu-se haver a necessidade da transferência de competências para o 

correto uso de práticas agrícolas que ao mesmo tempo fossem menos impactantes e 

produtíveis economicamente.  

O Sítio do Brum está situado em um sistema agropecuário que há anos 

sofre impactos negativos da interação entre os elementos bióticos (seres vivos) e 
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abióticos (ar, água e solo). As intervenções das atividades rurais (Figura 46), ao 

longo dos anos, e os diversos modelos de desenvolvimento insustentáveis 

modificaram não somente a paisagem, mas a reversibilidade do processo de 

degradação de algumas dessas áreas. O ambiente agropecuário encontra-se como 

o grande impulsor de mudanças nos ecossistemas em que estão inseridos, 

pautados em manejos ruins que consequentemente comprometeram e ainda 

comprometem a sustentabilidade tanto da atividade econômica como do 

ecossistema de entorno, impactando toda uma área de cultivo e o bem-estar dessas 

famílias (BANCO DO NORDESTE, 1998).  

 

           Figura 46 – Interação entre o ecossistema e a atividade rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 
            Fonte: Autora (2014). 

 

A utilização dos indicadores e posteriormente índices apresentou, através 

de um novo olhar, um ambiente degradado pela ação intensiva natural do próprio 

ambiente agravada pela ação humana.  

A principal característica do sistema analisado está em sua localização: 

uma área semiárida. Ambiente que carrega em si as características de ter um 

equilíbrio delicado e uma propensão rápida à degeneração, mesmo nos casos de 

leve pressão (DREW, 2010). O mau manejo através da excessiva criação de 

animais, os desmatamentos, o uso de agrotóxicos, além da falta de assistência 

técnica de qualidade contribuíram para intensificar, ao longo dos anos, as 

características ambientais do local, e foram captados pelo modelo proposto.  

As consequências deste mau manejo foram visualizadas no Sítio do Brum 

inicialmente pelas dimensões Terra e Uso dos Recursos. Como um sistema ligado 

pelo conjunto de fluxos de energia (DREW, 2010), o Sítio do Brum sofreu com 

impulsores que modificaram o ecossistema local diminuindo a produtividade da terra 

e por sua vez trazendo prejuízos econômicos para os agricultores, influenciando o 

ATIVIDADE 

RURAL 

Ar 

Água Solo 

Seres Vivos 
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subsistema sociedade. Gerando, assim, um processo de degradação devastador na 

região, algo que tem comprometido a cada ano que passa o fluxo dos serviços 

ecossistêmicos de provisão, ocasionando perdas nas safras, prejuízos econômicos 

para seus produtores e diminuição do bem-estar, muitas vezes amenizados pelas 

ações de transferências de renda do governo.  

Um ponto de destaque desta pesquisa, percebido através da Dimensão 

Comunidade, foi a dificuldade das famílias em visualizarem maneiras de melhorarem 

a qualidade de vida, algo pontuado pelos indicadores Visão de Futuro e Alcançar a 

Visão de Futuro. Este resultado mostrou-se preocupante. A associação por diversas 

vezes tem se comportado como gestora deste futuro comum da comunidade. 

Contudo, individualmente as famílias não enxergam opções de como alcançar um 

futuro melhor. Um verdadeiro paradoxo. Demonstrando assim que deva existir uma 

liderança a ser seguida pelos moradores, ao longo dos avanços obtidos pela 

associação. Individualmente boa parte das famílias não possui competências para 

realizar mudanças para um futuro melhor, coletivamente sim. Este é um resultado 

importante para a recuperação desta área degradada a ser pontuado pela proposta 

do Projeto Brum da FUNCEME. Pois, para haver uma continuidade do Sítio do 

Brum, as próximas gerações necessitarão ter oportunidades melhores ou iguais as 

atuais, caso contrário, migram para outras localidades, em busca de opções 

melhores.  

As questões apontadas, apesar de serem óbvias, continuam não sendo 

aplicadas em sua totalidade. Desenvolver de forma sustentável uma localidade 

requer investimento em ambos os lados: humano e ambiental. Porém, o que se 

observa nos projetos governamentais de desenvolvimento não é uma visão 

sustentável. Ou se investe em ações socioeconômicas, ou somente ambientais. O 

Programa Bolsa Família é um bom exemplo. Trouxe para os beneficiários do Sítio do 

Brum a oportunidade de saírem da extrema pobreza, principalmente em um período 

de estiagem prolongado, onde boa parte de seus moradores permaneceram no 

local. Também deu acesso a bens de consumo que melhoraram suas condições de 

vida, principalmente das mulheres, que carregam mais fortemente a 

responsabilidade de criar os filhos. Entretanto, essas mesmas políticas de 

desenvolvimento da região, visando prioritariamente o econômico em um espaço de 

tempo imediato, intensificaram a degradação ambiental. Acreditava-se em um 
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progresso e riqueza do local em um curto espaço de tempo. Algo que pode ter 

ocorrido para poucos dessa população e de fato, por um breve período temporal. 

Diante da incapacidade de conservar e renovar a diversidade natural de 

um solo originalmente frágil e do ecossistema desempenhar a sua evolução, algo 

que implica em um desequilíbrio na oferta dos serviços ecossistêmicos e por sua 

vez, em uma maior dependência, dessa comunidade, em programas de 

transferência de renda, o governo novamente intervém. Agora para iniciar um projeto 

de recuperação desse solo, em uma área que diretamente, por modelos de 

desenvolvimento insustentáveis, ajudou a degradar. Contudo, esse projeto precisa 

inserir a parceria com outros diversos órgãos estaduais e municipais que possam 

desenvolver, além das ações ambientais, ações socioeconômicas, a destacar 

educacionais, como o correto manejo do solo. Competências precisam ser dadas a 

essa comunidade para provocarem mudanças por uma melhor qualidade de vida no 

hoje, e também no amanhã.  

Não se pode subestimar a motivação individual e coletiva para se agir 

corretamente com o meio ambiente. Enquanto alguns irão agir pelos seus deveres 

na comunidade e motivados pela liderança da associação local, outros poderão agir 

individualmente focados em sua conexão com a natureza e pela proteção do bioma. 

Afinal, não é fácil agir em função das preocupações intergeracionais, 

quando a vida das gerações atuais mal se sustenta. Sanar as necessidades e 

preferências das gerações atuais ainda se torna recorrente na formulação de 

políticas públicas para regiões semiáridas. Mudanças que somente ocorrerão 

quando as avaliações de serviços ecossistêmicos englobarem também as pessoas, 

algo que por sua vez envolve motivações e limites cognitivos na aquisição e 

processamento de informações. Somente assim se poderá derivar não somente os 

direitos, mas as obrigações intergeracionais dessas ações e despertando assim a 

participação popular na proteção do bioma e continuidade dos serviços 

ecossistêmicos.   

 

 

 



6. CONCLUSÃO 
 

O óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada. 
(Clarice Lispector) 

 

Avaliar continua sendo a única maneira de se identificar avanços. Seja 

para se detectar apenas o estado de sistemas ou para um monitoramento contínuo. 

Em ambos os casos, a utilização da ferramenta indicador tem sido disseminada, 

não somente, pela sua fácil comunicação de resultados com os stakeholders, mas 

principalmente pela sua flexibilidade metodológica, algo que possibilita englobar em 

suas análises subsistemas como a sociedade e o ecossistema, em diferentes 

escalas.  

O uso de indicadores para mensurar o Bem-Estar conseguiu cumprir com 

o objetivo desta pesquisa: apresentar a importância entre os serviços 

ecossistêmicos de provisão para o bem-estar humano.  

Os resultados obtidos validaram a capacidade dos indicadores escolhidos 

de descreverem inicialmente os sistemas sócio-ecossistêmicos e posteriormente a 

sua forte interação. Sistemas sócio-ecossistêmicos geram diversos serviços e 

mudanças entre eles, algo que os afeta ao longo do tempo, a depender da 

intensidade de seus impactos, bem como de suas características próprias. 

A inovação em se propor este modelo de indicadores que retratassem o 

estado do bem-estar pode ser observada considerando-se os seguintes fatores a 

serem pontuados. Primeiro, adotar um conjunto de indicadores que une o sistema 

humano e o sistema ecossistema dando pesos e importância igual para ambas as 

esferas. Esta, por exemplo, não é a abordagem adotada pela Avaliação do Milênio 

em seu trabalho: Ecosystem and Human Well-being – a framework for assessment. 

O seu enfoque está em apresentar o bem-estar humano como ponto central da 

avaliação. Segundo, adaptar a abordagem de bem-estar difundida por Prescott-Allen 

(2001) para uma escala local. Dentre os autores e relatórios apreciados, o trabalho 

Wellbeing of Nations foi o único a apresentar uma metodologia que traz a figura do 

ecossistema e bem-estar humano como componentes essenciais para se alcançar o 

bem-estar pela perspectiva do desenvolvimento sustentável, mas utiliza uma escala 

nacional onde compara países. Terceiro, o modelo proposto é adaptável para se 

avaliar demais regiões e biomas de diferentes realidades.  
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A proposta metodológica também apresenta limitações. Primeiro, devido a 

sua flexibilidade e o uso em escala local e de dados primários, não possibilitando 

fazer comparações exatas, pois cada localidade tem a sua própria realidade 

ambiental e social, neste caso, os indicadores teriam que ser adaptados. Segundo, a 

proposta metodológica somente retrata o estado do bem-estar, desse modo não 

gera subsídios para cenários futuros, havendo a necessidade de se inserir outras 

metodologias de avaliação para este propósito. Terceiro, o conjunto de indicadores 

priorizou trabalhar com serviços de provisão, o que consequentemente não gerou 

informações sobre a totalidade da riqueza ecossistêmica do local avaliado. E por fim, 

não se construiu um inventário sobre dos serviços ecossistêmicos de provisão, pois 

apesar de este não ter sido o objetivo do trabalho, não havia disponibilidade de 

dados sobre o bioma e sua biodiversidade em escala local e a também não havia 

uma equipe interdisciplinar que pudesse auxiliar na coleta destes dados.  

Por outro lado, pode-se destacar que a escolha da aplicação desses 

indicadores em um bioma degradado e por diversas vezes pouco valorizado, como a 

Caatinga, revelou não somente a importância do impacto das ações antrópicas 

neste tipo de bioma, mas o véu que os cobre. A periodicidade da seca no bioma 

mascara os impactos gerados pelos modelos de desenvolvimento insustentáveis, ao 

longo de décadas na região, bem como a cegueira quanto a importância dos 

serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano, revelado principalmente em seu 

momento de escassez. O Sítio do Brum encontra-se como um recorte de algo maior 

– áreas degradadas do semiárido brasileiro, susceptíveis à desertificação. 

Priorizados no objetivo nove do Desenvolvimento Sustentável, os serviços 

ecossistêmicos receberam destaque para o desenvolvimento de ferramentas de 

avaliação e monitoramento que possam subsidiar o seu correto gerenciamento. 

Analisar o Bem-Estar, inserindo-se a figura dos serviços ecossistêmicos traz em si 

condições bastante subjetivas, por englobar aspectos muito particulares, como a 

cultura, as necessidades pessoais e características ambientais, inter-relações 

melhores visualizadas quando trabalhada em escalas locais, com dados primários. A 

escala local revela características que um modelo em escala regional, nacional ou 

global não conseguiria captar, principalmente quando aplicados em biomas 

endêmicos, como no caso da Caatinga. Essa escolha dificulta o uso desses 

indicadores para análises comparativas, mas revela problemáticas sociais, 
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econômicas e ambientais em detalhes que se diferem de uma região para outra, 

como no caso do Brasil.  

Partiu-se da premissa, para a realização deste trabalho, de que ao se 

mensurar o Bem-Estar pela perspectiva do desenvolvimento sustentável, deve-se 

incluir a esfera ambiental em seu conjunto de indicadores. Principalmente, em uma 

nova realidade, em que as mudanças climáticas e os limites planetários deixaram de 

ser ameaças distantes para se tornarem preocupações que podem afetar o bem-

estar das gerações futuras. 

Quando se afirma que o Bem-Estar Ecossistêmico não deve estar 

dissociado do Bem-Estar Humano e vice-versa, pretende-se mostrar que pelos 

ecossistemas sustentarem a vida e tornarem possível qualquer padrão de vida, 

percebe-se que a degradação dos ecossistemas influenciam diretamente as 

pessoas envolvidas com seus serviços, uma realidade melhor vivenciada pelos 

indivíduos que se encontram nas zonas rurais. E a utilização dos serviços 

ecossistêmicos em uma avaliação de bem-estar nada mais é do que apresentar o 

óbvio: a humanidade depende dos ecossistemas e os ecossistemas dependem de 

políticas ambientais e de desenvolvimento que assegurem a sua continuidade para 

promover o bem-estar das gerações futuras.  
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