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6 IMPACTOS POSITIVOS ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO DE ÁREAS 

PRESERVADAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ÁREAS URBANAS 

6.1 Urbanização e biodiversidade urbana no Mundo e no Brasil 

O crescimento urbano e a migração das populações das áreas rurais para as cidades 

são uma tendência mundial. Estima-se que em 2030, mais de 60% da população do 

planeta (cerca de 5 bilhões) viverá em cidades. Contudo, no Brasil, já avançamos bem 

além desse percentual, pois, conforme indicado no censo demográfico realizado pelo 

IBGE em 2010, 85% da população brasileira vive nas cidades (IBGE, 2014). 

No âmbito global projeta-se que, se as tendências atuais permanecerem, em 2050, a 

população urbana global será de 6,3 bilhões, quase o dobro da população urbana 

mundial em 2010 (3,5 bilhões). Entretanto, a área urbanizada deve triplicar entre 2000 

e 2030, evidenciando que as áreas urbanas estão expandindo mais rapidamente que 

as suas populações, gerando impactos sobre a biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos já que utilizam grande quantidade de recursos naturais e terras 

agrícolas (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012). 

Devido ao aumento da urbanização, a importância das cidades para a conservação 

da biodiversidade é cada vez maior, considerando que os diferentes usos do espaço 

urbano provocam mudanças profundas em todos os componentes ambientais 

(Kowarik, 2011). 

Grande parte da urbanização ocorre em países em desenvolvimento, que até 2030 

deverão abrigar 80% da população urbana mundial (Goddart et al., 2009), e em zonas 

costeiras e próximas a hotspots de biodiversidade. As áreas urbanas enfrentam 

grandes desafios em todo o planeta associados a: (i) escassez de recursos naturais 

(água) e degradação ambiental; (ii) mudança climática (aumento no nível do mar e de 

temperaturas; variação na pluviosidade e enchentes; secas, tempestades e ondas de 
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calor mais frequentes e mais severas); (iii) mudanças demográficas e sociais 

(tendências antagônicas de aumento da riqueza e aumento absoluto do n° de pobres); 

e (iv) transição para um futuro mais sustentável e redução das pegadas de carbono 

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012). 

Neste contexto, o campo de conhecimento da ecologia urbana considera as cidades 

como paisagens heterogêneas e dinâmicas que compõem sistemas socioecológicos 

complexos e adaptativos, nos quais a prestação de serviços ecossistêmicos conecta 

a sociedade e os ecossistemas em diferentes escalas (Grimm et al., 2008). 

A biodiversidade urbana se refere à variedade e riqueza de organismos vivos e a 

diversidade de habitats encontrados dentro e no entorno de assentamentos humanos, 

abrangendo: (i) Remanescentes de paisagens naturais; (ii) Paisagens agrícolas 

tradicionais; e, (iii) Paisagens urbano-industriais (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2012). 

Considerando o município da área de estudo, segundo estimativas populacionais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a população do município 

de Salvador em 2017 era de 2.953.986 habitantes, sendo o quarto mais populoso do 

país, após São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E conforme ilustrado na Figura 42, 

praticamente toda a  população (99,97%) vive na área urbana do município de 

Salvador, de acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE (IBGE, 2010). 

Esta realidade faz com que o desafio de formular e implementar políticas públicas para 

uma cidade mais sustentável seja ainda mais urgente, já que a grande maioria da 

população vive em área urbana, e gera impactos sobre a biodiversidade, habitats 

naturais e os serviços ecossistêmicos dos quais dependem. 
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Figura 42 – Estimativas populacionais do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, referente a 
população urbana do município de Salvador. Fonte IBGE (2010). 

 

Fonte: BRASIL (2010). 

6.2 Impactos das áreas urbanas a biodiversidade e serviços ecossistêmicos 

Grimm et al. (2008) argumentam que as cidades funcionam como “microcosmos” que 

indicam os tipos de alterações ambientais que estão ocorrendo em nível mundial, 

ressaltando os cinco principais tipos de alterações ambientais globais que afetam e 

são afetadas pelos ecossistemas urbanos: (i) mudanças no uso e cobertura da terra; 

(ii) ciclos biogeoquímicos; (iii) mudanças climáticas; (iv) sistemas hídricos; e (v) 

biodiversidade (Figura 43). 
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A Figura 43 ilustra o socioecossistema urbano (Abaixo à direita) que causa (setas para 

cima) e responde às mudanças ambientais (para baixo e setas horizontais). A 

mudança no uso da terra para construir cidades e apoiar suas populações provoca 

alterações locais e globais nos ciclos biogeoquímicos, clima, sistemas hídricos e 

biodiversidade. As alterações ambientais locais são maiores do que aquelas filtradas 

a partir da mudança ambiental global (seta preta horizontal). Nem todas as interações 

e fatores de mudanças possíveis são mostrados (GRIMM et al. 2008). 

Figura 43 – Esquema do socioecossistema urbano. 

 

Fonte: Grimm et al. (2008). 

Os espaços verdes urbanos (parques e áreas agrícolas, florestas, gramados 

residenciais, telhados verdes) contribuem para a mitigação da mudança climática de 

três modos principais: (i) aumentam o armazenamento e a absorção de calor através 

de serviços ecossistêmicos como a provisão de sombra, a interceptação e infiltração 
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da água das chuvas e a redução da poluição; (ii) as árvores proporcionam mais 

sombra e resfriamento, reduzindo  o consumo geral de energia; (iii)  reduzem 

significativamente o efeito de ilha de calor urbana (áreas urbanas são mais quentes 

que as regiões circundantes), cuja intensidade é influenciada pela quantidade relativa 

de vegetação versus prédios e superfícies pavimentadas, o consumo de energia na 

cidade e os  materiais usados na construção de edifícios (Secretariat of the Convention 

on Biological Diversity, 2012). 

Embora as áreas urbanas representem uma fração relativamente pequena da 

superfície terrestre (4%), a pegada ecológica urbana se estende além dos limites das 

cidades e provoca alterações ambientais nas escalas local e global (Goddart et al., 

2009). 

A Pegada Ecológica é utilizada para analisar as relações complexas entre áreas 

urbanas e rurais, e busca quantificar a demanda de recursos naturais necessária para 

sustentar o estilo de vida de cada cidadão, considerando, entre outras variáveis, a 

quantidade de terra (área necessária para produzir todos os recursos consumidos), 

alimentos, materiais, energia e água. Mais de 100 cidades ou regiões já utilizaram a 

análise de Pegada Ecológica para apoiar a formulação de políticas públicas. Em 2000, 

Londres desenvolveu um estudo de análise da sua pegada ecológica, iniciando o 

projeto “Toward Sustainable London: Reducing the Capital’s Ecological Footprint”, 

cujo nome em português é “Rumo a uma Londres Sustentável: Reduzindo a Pegada 

Ecológica da Capital” (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012). 

Folke et al. (1997) estimaram a pegada ecológica de cidades na Europa Báltica e no 

mundo, e verificaram que o consumo de recursos e a assimilação de resíduos das 29 

maiores cidades demandaram uma área com ecossistemas florestais, agrícolas, 

marinhos e zonas úmidas 565 a 1.130 vezes maior que a área das próprias cidades 

(Figura 44). Os autores citam ainda que o consumo de frutos do mar de 20% da 

população humana que vive nas 744 maiores cidades, corresponde a cerca de 25% 

da área dos ecossistemas marinhos distribuidos no mundo. E a apropriação de 
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florestas para assimilação das emissões de C02 dessas mesmas cidades excede em 

mais de 10% a capacidade total de absorção das florestas em nível mundial. 

Figura 44 – A pegada ecológica das 29 maiores cidades da Europa Báltica. 

Esquerda: apropriação dos ecossistemas para a produção de recursos naturais. Direita: 
apropriação dos ecossistemas para assimilação de resíduos (área sombreada = estimativa de 

baixa amplitude). 

Fonte: Floke et al (1997). 

Estudos realizados em 1995 indicaram que a pegada ecológica de Londres equivalia 

a 125 vezes o tamanho da cidade, demandando uma área do tamanho de toda a 

superfície produtiva do Reino Unido para fornecer os recursos naturais necessários à 

manutenção do estilo de vida de seus cidadãos (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2012). 
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Considerando as relações complexas entre as áreas urbanas e rurais, e a demanda 

por recursos naturais para manter os padrões de vida nas cidades, Folke et al. (1997) 

ressaltam que não se pode falar em cidades sustentáveis sem deixar de considerar 

nas análises e políticas públicas os recursos ecológicos dos quais elas dependem. 

Enfatizam ainda que, para os moradores das cidades, é fundamental que as 

condições biofísicas dos ecossistemas sejam mantidas garantindo a sua prosperidade 

e desenvolvimento sustentável. 

6.3 Serviços ecossistêmicos e benefícios propiciados pela biodiversidade 

urbana 

Segundo Sir Robert Watson, presidente da Plataforma Intergovernamental de 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), “não podemos ter 

desenvolvimento sem proteger nossa biodiversidade”. Esta afirmação advém da 

estreita relação entre a biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos que propiciam 

segurança alimentar, energética, hídrica e de saúde humana, além da manutenção de 

diversas culturas. Sir Robert Watson enfatiza ainda que “a forma como manejamos a 

biodiversidade e os ecossistemas é uma questão moral, social, ambiental e de 

desenvolvimento. As pessoas mais vulneráveis à perda de biodiversidade são 

pessoas pobres, a maioria em países em desenvolvimento”. 

Neste trabalho, consideramos o conceito de serviços ecossistêmicos definido pela Lei 

estadual nº 13.223 de 12/01/15 que institui a Política Estadual de Pagamento por 

Serviços Ambientais. Nesta Lei, são considerados serviços ecossistêmicos as 

condições e processos gerados pelos ecossistemas naturais, incluindo aqueles 

gerados pelas espécies e seus genes, que resultam em benefícios tangíveis e 

intangíveis necessários para a sobrevivência dos sistemas naturais, de seu equilíbrio 

ecológico e para o bem-estar humano. 
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Apesar da humanidade estar cada vez mais urbana, ela continua dependendo da 

natureza para sua sobrevivência (Bolund & Hunhammar, 1999). Diversos estudos 

realizados ao redor do mundo evidenciaram que as florestas melhoram o bem-estar 

humano e a saúde em geral (Konijnendijk, 2008), além de propiciar diferentes serviços 

ecossistêmicos como a regulação do microclima, melhoria da qualidade do ar e o 

sequestro de carbono, entre outros (Bolund & Hunhammar, 1999; Tratalos et al., 2007; 

Jim & Chen, 2009; Elmqvist et al., 2015). 

As florestas urbanas abrangem todas as árvores naturais e plantadas situadas em 

áreas urbanas ou no seu entorno (Konijnendijk et al., 2005), localizadas em terras 

públicas e/ou privadas. Cada floresta urbana é única e é, em essência, a característica 

dominante da paisagem na maioria das cidades, exibindo uma estrutura florestal com 

alta heterogeneidade espacial, com uma diversidade de espécies de árvores nativas 

e exóticas, de diferentes idades e condições fitológicas (Peckham et al., 2013). 

Bolund & Hunhammar (1999) analisaram os serviços ecossistêmicos gerados por sete 

ecossistemas urbanos em Estolcomo, na Suécia, tais como: (i) árvores de rua; (ii) 

gramados; (iii) parques; (iv) florestas urbanas; (v) área agrícola; (vi) zonas úmidas; 

(vii) lagos, mar e córregos. Os estudos evidenciaram que esses ecossistemas urbanos 

geram seis serviços ecossistêmicos relevantes para Estocolmo, tais como: (i) filtragem 

do ar; (ii) regulação do microclima; (iii) redução de ruído; (iv) drenagem de águas 

pluviais; (v) tratamento de esgotos; (vii) valores recreativos e culturais. Os autores 

ressaltam que os serviços ecossistêmicos gerados localmente têm um impacto 

substancial na qualidade de vida nas áreas urbanas e devem ser contemplados no 

planejamento do uso da terra. 

Tratalos et al. (2007) avaliaram as relações entre a densidade urbana e indicadores 

ambientais relacionados a biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos fornecidos 

pelas paisagens urbanas em cinco cidades do Reino Unido. Os autores constataram 

que a maioria dos valores dos indicadores ambientais relacionadas a biodiversidade 

e aos serviços ecossistêmicos reduziu com o aumento da densidade urbana. Foi 
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verificado que as áreas mais densamente urbanizadas e com menor cobertura 

vegetal, tiveram maior escoamento superficial, temperaturas maiores e menor 

previsão de seqüestro de carbono. 

Estudos realizados por Whitford et al. (2001) em Merseyside, no Reino Unido, 

sugerem que há uma tendência da desigualdade social ser refletida numa 

desigualdade de qualidade ambiental na paisagem urbana. Da mesma forma, os 

estudos desenvolvidos por Tratalos et al. (2007) em cinco cidades do Reino Unido, 

registraram uma relação entre o status social dos moradores e alguns indicadores 

ambientais, uma vez que as áreas com elevada proporção de residências nobres 

possuíam melhor desempenho ecológico. 

Estudos realizados nos EUA evidenciaram que cidades com mais árvores apresentam 

taxas menores de asma entre crianças, e que os valores das propriedades (preços 

hedônicos) aumentam com a proximidade de áreas verdes. Por exemplo, o valor de 

residências localizadas próximas a parques urbanos pode aumentar em média 5%, e 

se os parques possuirem um padrão excelente de infraestrutura e gestão este 

aumento pode ser até de 15% (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 

2012). 

Em um trabalho de revisão sobre os principais serviços ecossistêmicos prestados 

pelas florestas urbanas na China, Jim & Chen (2009) destacam o fornecimento de 

diversos serviços, tais como: (i) melhoria do microclima; (ii) sequestro de dióxido de 

carbono; (iii) geração de oxigênio; (iv) remoção de poluentes gasosos e particulados; 

(v) melhoria da paisagem; (vi) contribuição para a educação; (vii) conservação da 

biodiversidade; (viii) habitat para a fauna silvestre; (ix) controle de erosão; (x) proteção 

de nascentes para abastecimento urbano de água; (xi) uso produtivo ou descarte 

seguro de resíduos urbanos; (xii) disponibilidade de áreas de lazer e encantamento. 

Elmqvist et al. (2015) estimaram os benefícios monetários dos serviços 

ecossistêmicos urbanos de 25 áreas urbanas nos EUA, Canadá e China, 
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evidenciando que investir em infraestrutura ecológica e na restauração e reabilitação 

ecológica de ecossistemas como rios, lagos e bosques em áreas urbanas, não só é 

socialmente desejável, como também é economicamente vantajoso (Tabela 2). Os 

autores estimam que os ecossistemas analisados fornecem entre US$ 3.212 a US$ 

17.772 de benefícios por ha ao ano, excluindo alguns benefícios importantes como os 

efeitos positivos para a saúde e o bem-estar social relacionados aos valores de não 

uso, evidenciando que se trata de estimativas muito conservadoras. 

Tabela 2 – Valor médio em US$/ha/ano (2013) de serviços ecossistêmicos fornecidos por espaços 
verdes em áreas urbanas. 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS VALOR MÉDIO (US$/ha/ano) 

Regulação da poluição e qualidade do ar  647,00 

Sequestro de Carbono (fluxo anual) 395,00 

Armazenamento de Carbono (estoque anual) 3.125,00 

Redução de águas pluviais 922,00 

Economia de energia/Regulação da temperatura 1.412,00 

Recreação e outros benefícios 6.325,00 

Efeitos positivos na saúde 18.870,00 

Adaptado de Elmqvist et al. (2015) 

Em relação aos benefícios monetários associados aos parques urbanos, segundo a 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2012), em 2007, o turismo nos 

parques urbanos localizados em San Diego, na Califórnia, arrecadou US$ 144,3 

milhões. Já o Parque Nacional Table Mountain na Cidade do Cabo contribuiu com 26 

milhões de dólares para o PIB da África do Sul entre 1998 e 2003, além de gerar 

diversas oportunidades de emprego em iniciativas de conservação. 

Sirakaya et al. (2018) enfatizam que a biodiversidade urbana fornece muitos serviços 

ecossistêmicos benéficos para o bem-estar e a saúde humana, incluindo a adaptação 

às mudanças climáticas. A Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2012) 

cita que os benefícios monetários propiciados pelo serviço ecossistêmico de 

regulação do clima (resfriamento e evapotranspiração) de uma área de 2.789 hectares 

de floresta urbana em Lanzhou na China foram estimados em 14 milhões de dólares 

anuais. Em 2005, as árvores de Washington (D.C.) removeram 244 toneladas de 
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dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio, material particulado e dióxido de 

enxofre, gerando uma economia de US$ 1.130.000,00. 

Sirakaya et al. (2018) destacam que a biodiversidade urbana continua sendo uma 

prioridade da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), apesar da análise dos 

planos de ação nacionais indicar que a maioria dos países signatários tem pouco a 

dizer sobre a conservação da biodiversidade urbana ou a restauração de 

ecossistemas urbanos. Acrescentam ainda que, considerando o nível de urbanização 

mundial, ações sobre a biodiversidade urbana são cruciais para alcançar as Metas de 

Aichi (Ver <https://www.cbd.int/sp/targets/>) e os objetivos da comunidade 

internacional relacionados à proteção da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos. 

Infelizmente, a associação entre o desmatamento e o desenvolvimento econômico 

frequentemente está presente no imaginário popular, sendo praticamente considerada 

um “mal necessário”. Contudo, um estudo realizado por Rodrigues et al. (2009) 

evidenciou que isto não corresponde à realidade na Amazônia brasileira, onde a 

supressão de florestas para pecuária, agricultura e extração madeireira são 

justificadas pela busca do desenvolvimento econômico. Os autores avaliaram 

indicadores de desenvolvimento humano em 286 municípios com diferentes estágios 

de desmatamento na Amazônia brasileira e revelaram a existência de um padrão de 

crescimento e colapso (boom-and-bust) nos níveis de desenvolvimento humano na 

fronteira do desmatamento. Os resultados indicaram que os níveis de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), alfabetização e expectativa de vida aumentam no 

inicio do desmatamento, mas reduzem à medida que a fronteira de desmatamento 

avança. As consequências da supressão vegetal sem controle é que, ao final deste 

processo, a Amazônia brasileira terá perdido os grandes benefícios gerados pela sua 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados, e ainda terá agravado os já 

precários níveis dos seus indicadores de desenvolvimento humano. 
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Tendo em vista as intricadas relações entre as áreas urbanas e rurais, e entre a 

biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos que propiciam benefícios como 

segurança alimentar, energética, hídrica e climática, pode-se supor que os resultados 

encontrados no estudo de Rodrigues et al. (2009) refletem um padrão associado as 

consequências socioeconômicas e ambientais resultantes do desmatamento de 

florestas tropicais, seja em áreas rurais ou urbanas. 

Neste contexto, a Mata Atlântica de Salvador, e em especial, os remanescentes 

localizados no entorno da Avenida Luís Viana Filho (Avenida Paralela), abrangendo a 

área de estudo, vêm sofrendo um processo histórico de desmatamento e perda de 

seus habitats devido a uma intensa pressão imobiliária e expansão urbana. Estudo 

realizado por Silva (2014) indica a existência de inúmeros Termos de Ajustamento e 

Conduta (16) e Ações Civis Públicas (11) ajuizados nos últimos 20 anos pelo Ministério 

Público Federal em defesa do Meio Ambiente, especificamente na Avenida Paralela. 

Em 2013, o Ministério Público do Estado da Bahia, através das 3.ª e 5.ª Promotorias 

de Justiça do Meio Ambiente da Capital, concluiu o Diagnóstico da vegetação do 

Bioma Mata Atlântica de Salvador, no qual foram mapeados e quantificados os 

estágios sucessionais dos remanescentes de Mata Atlântica (MPE, 2013). De acordo 

com este mapeamento, toda a vegetação remanescente de Mata Atlântica em 2013 

(5.249 ha) corresponderia a apenas 7,6% da área total (69.300 ha) do município de 

Salvador (IBGE, 2015). Os remanescentes mapeados foram classificados de acordo 

com o estágio sucessional em estágios inicial (2.251 ha – 3,3%), médio (2.950 ha – 

4,3%), e avançado de regeneração (48 ha – 0,07%), e encontram-se dispersos e 

isolados na paisagem da cidade como ilhas de florestas, circundadas por grande 

urbanização. 

Desta forma, considerando que praticamente toda a população de Salvador vive na 

área urbana do município, e que em 2013 os remanescentes de Mata Atlântica 

cobriam apenas 7,6% da área total do município, é fundamental que sejam 

implementadas estratégias que assegurem a manutenção das áreas ainda 



175 

 

 

Apoio: 

ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSIDIAR A CRIAÇÃO DA 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO 

VALE ENCANTADO 

preservadas visando salvaguardar os serviços ecossistêmicos e seus benefícios para 

a sociedade. 

Elmqvist et al. (2015) citam que os serviços ecossistêmicos urbanos são gerados por 

um conjunto diversificado de habitats, incluindo espaços verdes, como parques, 

florestas urbanas, cemitérios, terrenos baldios, jardins e pátios, áreas de campus, 

aterros sanitários, e espaços azuis, incluindo riachos, lagos, lagoas, valas artificiais e 

lagoas de retenção de águas pluviais. Assim, é importante que estratégias para a 

manutenção e o incremento dos serviços ecossistêmicos urbanos considerem o 

manejo dessa diversidade de habitats na paisagem do município de Salvador, além 

da criação de Unidades de Conservação. 

A importância da biodiversidade urbana foi mundialmente reconhecida na Reunião da 

Convenção das Partes (COP 10, Nagoya, 2010) da Convenção da Diversidade 

Biológica que aprovou o Índice de Biodiversidade nas Cidades, que abrange 3 

componentes: (i) a biodiversidade nativa; (ii) os serviços ecossistêmicos; (iii) e a 

governança e manejo da biodiversidade (Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity, 2012). O Índice de Biodiversidade nas Cidades é uma ferramenta de 

monitoramento da conservação da biodiversidade, e está sendo utilizada em mais de 

50 cidades no mundo, podendo ser incorporado em instrumentos de planejamento 

como planos diretores e na formulação de políticas públicas urbanas. No Brasil, o 

Índice de Biodiversidade nas Cidades está sendo aplicado apenas na cidade de 

Curitiba, no Paraná. 

Entretanto, a relevância do Bioma Mata Atlântica e dos serviços ecossistêmicos 

associados à sua biodiversidade, que contribuem para a riqueza do patrimônio cultural 

do município de Salvador, reforça a importância da adoção do Índice de 

Biodiversidade nas Cidades, o que representaria um marco na política pública 

municipal. 

  


