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RESUMO
Os serviços ecossistêmicos (SEs) são considerados os benefícios que as pessoas
recebem da natureza. A valoração destes serviços pode auxiliar na mitigação dos
fatores de degradação de um dos ecossistemas campestres mais importantes do
mundo, os campos naturais do Pampa. O objetivo deste trabalho é adaptar à realidade
deste bioma a metodologia TESSA (Toolkit for Ecossistem Service – Site-based
Assessment), que é um conjunto de ferramentas que avalia e monitora os SEs, com
baixo investimento. A discussão será baseada na comparação dos serviços nos campos
naturais conservados com campos naturais degradados e as práticas de manejo
efetuadas pelos produtores rurais, onde SEs serão apontados pelos beneficiários de
forma participativa. O TESSA poderá ser aplicado neste ecossistema com algumas
adaptações, pois além do sequestro de carbono e da água, outros serviços importantes
do Pampa não estão incluídos nas classes contempladas nesta metodologia, como a
biodiversidade, qualidade da carne e serviços culturais.
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1. INTRODUÇÃO
Os serviços dos ecossistemas (SEs) são considerados os fatores e processos que
produzem bem-estar humano, sejam de forma passiva ou ativa. São benefícios que as
pessoas recebem da natureza como a produção de alimentos, água potável, regulação
do clima, além de experiências culturais, espirituais e de lazer (Fisher et al. 2009).
O bioma Pampa, um dos cinco biomas do Brasil, caracteriza-se principalmente
por campos naturais, com vegetação de gramíneas, herbáceas e algumas árvores
(figura 1), constituindo uma das maiores superfícies de pastagem natural do mundo,
com cerca de 70 milhões de hectares (Soriano, 1991).

Figura 1. Área de campos naturais do Cone Sul da América do Sul
Fonte: Alianza del Pastizal

A importância biológica destes campos passa pelo grande número de
endemismos e da alta diversidade florística (Boldrini 1997). Além da introdução de
culturas agrícolas, está ocorrendo a degradação destes campos pelo inadequado ajuste
de carga animal através de altas lotações, invasão de espécies indesejáveis, tais como
o Capim Annoni, Eragrostis plana wees, e erosão do solo.
A valoração dos SEs em biomas como ferramenta de auxílio na mitigação destes
fatores tem sido pouco utilizada no mundo devido às dificuldades encontradas na
aplicação prática das metodologias e ao suposto alto investimento para efetuar as
medições. A adaptação de uma das metodologias, denominada TESSA (Toolkit for
Ecossistem Service – Site-based Assessment) apresenta vantagens em relação a outros
métodos, pois fornece orientações práticas sobre como avaliar e monitorar os SEs nos
sítios escolhidos, sem que haja conhecimento técnico substancial ou elevado recurso
financeiro.

2. DISCUSSÃO

A metodologia TESSA é uma plataforma aplicada em escala de “sítio” de 1 à 100
mil hectares, onde atualmente são avaliados cinco classes de SEs: (i) Regulação do
clima (estoques de carbono ou balanço de gases de efeito estufa); (ii) Água; (iii) Bens
Selvagens; (iv) Produtos Cultivados e Baseado na natureza e (v) Turismo e recreação.
A partir da escolha dos SEs há uma sequência de passos (figura 2) e a eles são
dados valores e/ou unidades que facilitem a comparação entre o “estado corrente”
(aquele na qual os serviços estão presentes em maior quantidade e qualidade) e de um
“estado alternativo” (aquele onde alteração do estado natural) a fim de comparar e
quantificar os diferentes serviços prestados.
Nesta discussão, o estado corrente serão os campos naturais conservados e o
estado alternativo serão os campos naturais degradados, podendo assim serem
visualizadas boas e más práticas de manejo.

Figura 2 . Quadro Metodológico utilizado pelo TESSA.

O primeiro passo da pesquisa é entender a dinâmica da metodologia e transpor
à realidade da pecuária do estado do Rio Grande do Sul (Brasil), onde produtores de
bovinos, ovinos e equinos, com sua cultura única, denominados “gaúchos” há séculos

habitam este bioma campestre. A vegetação se repete na ecorregião denominada
“Campos Del Cono Sur de Sudamérica” (figura 1), encontrada no Bioma Pampa e
Paraguai, e relacionam-se não somente em termos biogeográficos como econômico e
social (Alianza del Pastizal, 2014).

Figura 3. Exemplos de estado “corrente” e “alternativo”
Considerando que os beneficiários são aqueles que obtêm benefícios direta e
indiretamente do local onde o serviço é produzido, no Pampa os beneficiários diretos
são os proprietários rurais, que melhoram a qualidade do solo com maior oferta de
forragem, diminuem processos erosivos e melhoram qualidade da água em nível de
propriedade; em escala média, as comunidades que estão ao longo das bacias
hidrográficas; e em escala indireta, a proteção à biodiversidade, sequestro de carbono
e mudanças climáticas globais.
Os SEs serão apontados de forma participativa através de workshops com os
beneficiários e medidos a partir de metodologias específicas e que possibilitem o
desenvolvimento de indicadores técnicos que apontem o seu grau de conservação.

Sequestro de carbono e água são serviços que possuem metodologia de
avaliação no TESSA, porém biodiversidade, qualidade da carne e serviços culturais não
estão contemplados, devendo então ser escolhidas metodologias que possam valorar
estes serviços providos pela pecuária sustentável do Pampa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia TESSA poderá ser aplicada neste ecossistema com algumas
adaptações para valoração, pois além do sequestro de carbono e da água, outros três
dos cinco serviços mais importantes do Pampa não estão incluídos nas classes
contempladas, como a biodiversidade, qualidade da carne e serviços culturais.
Valorar, de forma simples e funcional, será uma ferramenta importante para o
desenvolvimento de políticas de incentivo à conservação através de projetos de
“Pagamento por Serviços Ambientais”. A melhor remuneração aos produtores,
tomadores de decisão, através de incentivos econômicos terá como consequência a
conservação dos campos ainda restantes neste bioma.

4. REFERÊNCIAS

Boldrini I.I. 1997. Campos do Rio Grande do Sul: caracterização fisionômica e
problemática ocupacional Boletim do Instituto de Biociências UFRGS 56: 1-39.
Fisher,B. Kerry, R.K and Morling, P. 2009. Defining and classifying ecossistem services
for decision making. Ecological economics, 68, 643-653.
Peh, K. S.-H. TESSA: A toolkit for rapid assessment of ecosystem services at sites of
biodiversity conservation importance, 2013;
Soriano, A. (1991) Rio de La Plata Grasslands. Em Coupland RT (Ed.) Natural
grasslands. Introducion and Western Hemisphere. Elsevier, Amsterdã, The
Netherlands.pp.367-407.

