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Além da conservação e do impacto econômico
É relativamente conhecido o impacto positivo que áreas demarcadas por lei como protegidas carregam para
o alcance de objetivos de conservação das características naturais destes territórios. No Brasil, por exemplo, o
estabelecimento de Unidades de Conservação (UC) no bioma Amazônia colaborou para a redução do desmatamento
e consequente diminuição na emissão de gases de efeito estufa (CEE) nas localidades protegidas pela Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)1, de acordo com estudo publicado pelo Tribunal de Contas da União2.
Além de ganhos de conservação, há estudos que buscam avaliar o potencial reforço que essas áreas podem
proporcionar para o País na forma de desempenho econômico, em especial nas comunidades do entorno. Medeiros
& Young (2011), para o caso brasileiro, buscaram avaliar qual o potencial, hoje não aproveitado, de contribuição das
UC brasileiras para a economia nacional. O Semeia tem também desenvolvido estudos que visam entender a ordem
de grandeza deste potencial. Os resultados encontrados são empolgantes no que diz respeito aos recursos que
podem ser gerados a partir do desenvolvimento do uso público, mais especificamente turismo, em parques e
monumentos naturais, por exemplo.
Há ainda um montante considerável de estudos internacionais que logram ilustrar estimativas de impacto
econômico que parques podem proporcionar. Um exemplo está no artigo desenvolvido na Nova Zelândia, no qual foi
avaliada a contribuição das concessões - para serviços destinados ao turismo presentes em três parques do país - no
produto, emprego, valor agregado e renda familiar gerados no entorno.3 Os resultados foram expressivos e a
importância de cada parque para a economia de sua região foi comprovada. Há ainda dados do sistema nacional de
parques dos EUA, o National Park System (NPS), que representa um dos mais reconhecidos casos de sucesso, em
termos de visitação, no mundo. Estudos do NPS apontam que foram recebidos em 2012, quando considerados todos
os tipos de áreas protegidas sob responsabilidade do sistema, mais de 282 milhões de visitantes, gerando
aproximadamente 201 mil empregos, os quais proporcionaram cerca US$ 6 bilhões em renda para estes empregados
e cerca US$ 18 bilhões em produtos e serviços na economia. Se contabilizarmos somente o sistema de parques
nacionais, estes números são de 64 milhões de visitantes, 73 milhões de empregos gerados, US$ 2,3 bilhões de
renda do trabalho e US$ 6,5 bilhões de impacto no produto.4
Este texto, no entanto, busca extrapolar os impactos positivos relacionados à conservação e aos ganhos
econômicos, a fim de ilustrar outra contribuição fundamental que determinados tipos de áreas protegidas e outros
espaços verdes urbanos podem trazer para a população. O objetivo, portanto, é elucidar os possíveis ganhos de
bem-estar relacionados à saúde de pessoas que estão de alguma forma envolvidas com locais onde existe uma maior
proporção de características naturais mantidas, como áreas verdes, as quais abrigam espécies endêmicas da fauna e
flora e permitem que seus visitantes se aproximem da natureza.
O número de estudos que tratam do tema é amplo e diferentes aspectos são abordados. No entanto, é
plausível afirmar que espaços verdes e contato com a natureza colaboram para melhorar a saúde da população em
distintos aspectos. Um artigo publicado recentemente no periódico estadunidense International Journal of
Environmental Research and Public Health ilustra um estudo realizado no estado de Wisconsin, EUA, que comprova,
a partir da amostra coletada, que bairros portadores de uma quantidade maior de espaços verdes (parques, praças,
playgrounds, entre outros) tendem a abrigar uma população menos propensa a desenvolver doenças como
depressão, ansiedade e estresse. No caso do distúrbio depressivo, inclusive, o artigo relata que a presença de
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sintomas da doença em indivíduos que vivem em áreas com poucos espaços verdes, em comparação com pessoas
que vivem em localidades onde essas áreas são predominantes5, é comparativamente maior.
O tema vem sendo abordado com maior frequência nos últimos anos, mas as descobertas sobre os
benefícios das áreas verdes relacionadas a bem-estar não são necessariamente recentes. Um exemplo especial está
no breve artigo lançado pelo arquiteto norte-americano Roger Ulrich em 1984, considerado um dos primeiros
estudiosos a descobrir indícios do conceito de biofilia, o qual prega que o simples contato com a natureza pode
trazer ganhos à saúde e aponta, portanto, que humanos possuem uma afinidade inerente para essas áreas. Nele, o
autor atesta, a partir da amostra obtida, que, entre pacientes que apresentam quadros clínicos similares, aqueles
cujas janelas dos quartos estavam direcionadas a áreas verdes, como árvores, saíam mais cedo do hospital. Além
disso, durante sua estadia costumavam tomar medicações analgésicas mais leves ou em quantidades reduzidas,
reclamavam menos dos serviços oferecidos pela enfermaria e sofriam em menor número com complicações póscirúrgicas.6
Baseados em conceitos similares, os tratamentos guiados pela hortoterapia7 começam a ganhar força. A
hortoterapia faz uso de ferramentas que agregam tanto a jardinagem ativa (cultivo de plantas), como a jardinagem
passiva (contemplação) e que permitem ao paciente ser novamente o protagonista do seu tratamento (não é
somente o médico que determina as atividades a serem realizadas). Além disso, alega-se que o tratamento
possibilita ao paciente experimentar um estado meditativo, o que colabora para o aumento do seu bem-estar. No
Brasil, por exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein8, em São Paulo, já utiliza técnica similar em alguns
tratamentos (quando solicitado pelo interno). Segundo matéria publicada pela Revista Viva Saúde, do portal UOL,
verificam-se momentos em que pacientes somente conseguem receber tratamento quimioterápico sem sofrer com
enjoos e náuseas quando o fazem ao ar livre.9
Há ainda outros artigos que apontam como o contato com a natureza derivado da presença de espaços
verdes (como florestas e parques) gera consequências positivas para a saúde dos indivíduos que os disfrutam.
Autores apontam como benefícios, entre outros, a diminuição do estresse e da fadiga mental10, aumento da coesão
social dentro da vizinhança que abriga estas áreas11 e até mesmo redução em índices de criminalidade e violência12.
Beyer et al (2014), especialmente para o caso estadunidense, argumenta que a expansão de áreas verdes em centro
urbanos ou regiões periféricas a estas, deve, a partir das evidências encontradas nos trabalhos acadêmicos, ser vista
como uma opção de política pública tanto para melhorar a saúde da população em geral, como para reduzir
disparidades de saúde pública entre as classes mais altas e mais baixas.
Esta última ideia deriva dos resultados encontrados em um estudo que revela que classes menos favorecidas
economicamente estão sujeitas a efeitos positivos derivados da presença de áreas verdes ainda mais significativos
do que as mais favorecidas, no que tange à redução no aparecimento de sintomas atrelados à depressão, ansiedade
e estresse. Esses benefícios relacionados à saúde, juntamente com o potencial econômico e os ganhos de
conservação, servem para fortalecer o argumento de que parques, florestas e outras áreas de alguma forma
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protegidas por lei e que buscam conservar suas características naturais devem ser vistas como ativos para o país, ou
seja, como oportunidades para melhorar o bem-estar dos usuários desses espaços, que em sua grande maioria são
públicos.
Em relato publicado na revista virtual Outside, a colunista Florence Williams conta sua experiência no parque
japonês Chichibu-Tama-Kai, onde são realizados os “banhos de floresta” (shinrin-yoku na língua local), que consistem
basicamente em passeios na floresta, realizados na forma de medicina preventiva. Segundo a autora “não se trata de
entrar em contato com a vida selvagem, mas sim da vida híbrida entre natureza e civilização, que o povo japonês
tem cultivado ao longo dos anos”. O passeio, ainda, não avalia apenas aspectos psicológicos dos visitantes, mas
também monitora características fisiológicas, como a pressão sanguínea, que no caso da autora, diminuiu em dois
pontos após o passeio.13
Este controle fisiológico não é realizado apenas no caso do Chichibu-Tama-Kai. Este parque é apenas um dos
48 locais que participam do programa de terapia em florestas do país, o qual é administrado pela Agência Florestal
do Japão, atrelada ao Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca. Para dar suporte ao programa e justificar este
uso não exploratório para as florestas japonesas, a agência busca coletar evidências científicas a partir de dados
obtidos com testes de campo que auxiliem na defesa do programa frente às autoridades políticas.14 Ou seja,
essencialmente os japoneses estão estudando os impactos da natureza nas células humanas a partir de testes
realizados em usuários de um serviço oferecido dentro de florestas de pinhos protegidas por lei.
Conservação dos recursos naturais, geração de recursos financeiros, retorno econômico-social para a
sociedade, ganhos de bem-estar relacionado à saúde e outros benefícios não retratados neste texto15 reforçam a
ideia defendida pelo Semeia de que nossas áreas protegidas, em especial aquelas que permitem e favorecem uso
público, como os parques, além de áreas verdes urbanas, devem ganhar maior importância na agenda política
nacional. De diversos pontos de vista, é fato que estamos deixando oportunidades passarem diante de nossos olhos.
O Brasil não somente perde a oportunidade de geração de recursos financeiros, mas também de gerar
benefícios econômico-sociais de ordens diversas16. Articulações para o desenvolvimento e implementação de
iniciativas que tragam a população para os parques, de maneira sustentável, devem ser fortalecidas. Afinal, indica-se
que o uso, além de fomentar uma potencial geração de recursos para o sistema, que podem ser reinvestidos nessas
áreas e providenciar contato com a natureza e consequentes ganhos de bem-estar, é também um dos meios para
estimular a conservação. Locais “abandonados” tendem a ser onerosos para seus agentes mantenedores e, na falta
de recursos públicos que são disputados e muitas vezes insuficientes, não possuem alternativas para sua
manutenção.
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