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RESUMO - A visão multidisciplinar referente às questões ambientais vem sendo integrada como 

uma prática de mitigação dos problemas ambientais. O objetivo deste trabalho é descrever alguns 

dos serviços ambientais fornecidos pela área de fragmento Mata Souza Lima localizada na região 

nordeste do município de Belo Horizonte/MG, e demonstrar como esses serviços ecossistêmicos 

contribuem no processo de mitigação da pobreza das comunidades do entorno. O objeto de estudo 

“Mata Souza Lima” sofre com diversos impactos ambientais, principalmente os ocasionados pelo 

uso e ocupação irregular do solo e a falta de conscientização ambiental da população que reside 

no entorno da área de fragmento. As comunidades do entorno não reconhecem a importância dos 

recursos naturais e o impacto positivo gerado pelos serviços ambientais na qualidade de vida. 

Portanto, é fundamental evidenciar os benefícios gerados por esse ecossistema e por meio da 

educação ambiental conscientizar a população local, para que futuramente a comunidade tenha 

capacidade de reivindicar a criação de políticas públicas que estejam apoiadas nos princípios da 

sustentabilidade, para a preservação da Mata Souza Lima. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento socioeconômico e ambiental dependente de bens e serviços ambientais, 

deste modo, identificá-los é uma estratégia para impulsionar a economia local e preservar os 

ecossistemas. Os “serviços ambientais” podem ser definidos de uma forma geral como os benefícios 

gerados pelos recursos naturais que nem sempre são tangíveis, mas que desempenham papel 

fundamental no equilíbrio ecológico e qualidade de vida dos seres vivos.  

De acordo com TEEB (2010) as áreas naturais fornecem diversos serviços ambientais que são 

classificados em quatro categorias: serviços de Provisão, de Regulação, de Cultura e de Suporte. 

Além disso, Oliveira Júnior (2003) ressalta que os diversos enfoques de análise na pesquisa 

permitem identificar as diversas benesses associadas ao reconhecimento e à preservação dos 

serviços ambientais.  

Visando uma melhor gestão dos recursos sociais, econômicos e ambientais, a cidade de Belo 
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Horizonte reorganizou e dividiu as regionais já existentes em 40 territórios de gestão compartilhada 

(BELO HORIZONTE, 2010). A área de estudo é constituída por duas áreas de fragmentos verdes, 

denominada pelas comunidades do entorno como Mata Souza Lima, está localizada na região 

nordeste de Belo Horizonte no bairro Jardim Vitória que possui cerca de 9.534 habitantes, 

densidade demográfica igual à 1.650,34 (hab/km2) e uma área de 5,777 km2. 

A Mata Souza Lima é utilizada para lazer e recreação das comunidades do entorno, mas 

devido ao uso e à ocupação inadequados do solo, ao consumo dos recursos naturais e à produção 

crescente de resíduos sólidos, vêm perdendo suas características naturais e comprometendo o 

fornecimento dos benefícios ambientais para as comunidades do entorno.  

Deste modo, este estudo buscou identificar quais os serviços ambientais fornecidos pela área 

de fragmento a serem reconhecidos como instrumentos de gestão socioambiental para promover a 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar da comunidade do entorno desta área natural.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Essa proposta de pesquisa adotou uma abordagem reflexiva sobre um tema ainda pouco 

discutido. Quanto aos fins, esse trabalho é do tipo descritivo, porque o que se busca é relatar 

características de uma área. Desta forma, esse projeto foi estruturado em quatro etapas: (1) 

referencial bibliográfico; (2) pesquisa documental; (3) visita in loco; (4) análise dos resultados. 

A primeira etapa do trabalho foi realizada por meio da leitura das revisões bibliográficas, tais 

como: livros, monografias, dissertações e teses, políticas ambientais e, artigos científicos a partir da 

consulta na base de dados Scielo.  

Na etapa seguinte, foram coletadas informações em documentos e registros do Portal de 

Gestão Compartilhada que possibilitou entender o aspecto socioeconômico da área de estudo.  

Posteriormente, foram realizadas visitas in loco, que auxiliou no processo de análise dos 

elementos ambientais, sociais e econômicos, bem como a identificação dos serviços ambientais 

fornecidos pela área de estudo.  

Na última etapa, realizou-se a compatibilização de dados e informações coletadas, 

descrevendo os diferentes fatores presentes na área que evidenciam que os serviços ambientais 

conseguem de certa forma mitigar a pobreza de parte da comunidade do entorno da Mata Souza 

Lima. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Localizada na região nordeste do município de Belo Horizonte, as áreas verdes são 

classificadas como Zonas de Proteção Ambiental – ZPAMs, definida pelos órgãos ambientais como 
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regiões que devido às características de sua vegetação, são destinadas à serem locais de preservação 

e recuperação de ecossistemas.  

A região apresenta relevo acidentado, com cobertura vegetal característica de zona de 

transição Cerrado/Mata Atlântica, parte dessa vegetação foi retirada devido ao processo de 

ocupação irregular do solo. O principal córrego da região é denominado Espia e está localizado na 

Mata Souza Lima, atualmente todo o esgoto doméstico gerado pelas residências da ocupação 

irregular é lançado próximo a foz desse córrego. 

   
Figura 1. A figura evidencia o denso fragmento de vegetação que constitui a Mata Souza Lima, bem 

como a o córrego mais importante da região 

De acordo com os dados disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a 

área do entorno da “Mata Souza Lima” é habitada por aproximadamente 13.315 pessoas. A partir 

dos dados amostrais do Censo IBGE 2010, verificou-se que grande parte da distribuição de renda 

domiciliar da população do território está entre 1/2 e 01 salário mínimo, refletindo baixo 

crescimento da economia local. As ocupações irregulares próximas à Mata Souza Lima impactam 

no aspecto estético e funcional do ecossistema, já que a população extrai sem controle diversos 

recursos tais como: madeira, água e minerais. 

 
Figura 2. Loteamento irregular localizado próximo à Mata Souza Lima 

 

Essa comunidade carece de políticas públicas e alguns serviços de infraestrutura mais básicos, 

como o abastecimento de água e saneamento básico. No entanto, percebeu-se que as comunidades 



II Seminário dos Estudantes de Pós-graduação 

IFMG - campus Bambuí 

 

do entorno usufruem diariamente dos benefícios promovidos pela Mata Souza Lima, mesmo não 

reconhecendo que esses benefícios são fruto do ecossistema que eles degradam.  

É neste momento que identifica-se a importância dos serviços ambientais na mitigação da 

pobreza dessa comunidade e a importância do seu reconhecimento, dando embasamento para que 

sejam criados programas de educação ambiental que conscientizem essa população de que os 

serviços ambientais é o caminho para fomentar a preservação ambiental. 

Abaixo, demonstra-se alguns dos serviços ambientais dos quais a comunidade usufrui dos 

benefícios direta ou indiretamente.  

 Tabela 1. Relação dos serviços ambientais promovidos pela Mata Souza Lima   

SERVIÇOS AMBIENTAIS 

CATEGORIA ASPECTO BENEFICIOS 

SERVIÇO DE 

SUPORTE/HÁBITAT 

(INDIRETO) 

- Diversidade de fauna. 

- Formação de serapilheira. 

- Fragmentos de Mata de Galeria 

(densa vegetação). 

- Dispersão de sementes. 

- Ciclagem de nutrientes. 

- Fertilização do solo. 

- Auto regulação do clima. 

SERVIÇO DE 

PROVISÃO 

- Biodiversidade. 

- Nascente do córrego dentro da 

comunidade. 

- Disponibilidade de madeira. 

- Presença de árvores frutíferas. 

- Proporciona pesquisas e a 

variabilidade genética. 

- Captação de água. 

- Fonte de combustível. 

- Fonte de alimento. 

SERVIÇOS DE 

REGULAÇÃO 

- A mata está localizada em um topo 

de morro. 

- A Mata possui fragmentos densos de 

vegetação. 

- Cursos d’água nos fragmentos. 

- Presença de insetos polinizadores. 

- Presença de Mata Ciliar. 

- Funciona como área de recarga 

do aquífero. 

- Evapotranspiração levando à 

manutenção do microclima. 

- Permite o crescimento de 

espécies vegetais e atende as 

necessidades da fauna. 

- Reprodução da flora. 

- Evita erosão e lixiviação. 

SERVIÇOS 

CULTURAIS 

- A Mata possui biodiversidade. 

 

- O clima ameno promovido pela 

Mata, favorece o interesse da 

população em utilizar a área como 

fonte de lazer e entretenimento. 

 

A Mata Souza Lima é um ecossistema que busca o equilíbrio. Durante esse processo de 

identificação dos serviços ambientais, percebeu-se que os benefícios promovidos pelo ecossistema 

envolvem valores de bem-estar e segurança para a comunidade do entorno.  

Alguns moradores da área de ocupação irregular fazem a captação de água diretamente da 

nascente do córrego do Espia, o que indica que a disponibilidade hídrica é um dos serviços 

ambientais mais importantes da região. Sendo assim, não se torna necessário o pagamento à 

concessionaria, e por esta razão, o custo que seria devido passa a ser investido em outro tipo de 

demanda.  
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Outro aspecto relevante são os benefícios promovidos pelos serviços culturais, já que a Mata 

Souza Lima é utilizada como área de lazer por crianças e adultos das comunidades do entorno o 

que também reduz o custo com lazer a partir de equipamentos urbanos convencionais, 

proporcionando o contato direto com áreas naturais e despertando sentimento de estima por áreas 

naturais, se tornando excelente meio de educação ambiental.  

 

CONCLUSÕES 

 

Espera-se que esta pesquisa contribua como forma de suporte à gestão pública no que se 

refere à preservação dos recursos ambientais naturais da Mata Souza Lima. Acredita-se que a 

identificação dos serviços ambientais da área de fragmento servirá como uma importante 

ferramenta de base da dados e estímulo à mobilização comunitária de forma contínua, formando 

agentes transformadores, além de servir como fonte de conscientização para demais comunidades, 

podendo essa metodologia/experiência ser aplicada em diferentes regiões. 

Por fim, recomenda-se para estudos futuros sobre a economia dos ecossistemas, a utilização 

de dados acadêmicos, públicos e privados embasados em multicritérios capazes de identificar, 

mensurar, integrar e gerenciar os fatores que são considerados relevantes para a realização da 

caracterização dos serviços ambientais e o reconhecimento desses benefícios em prol da 

mitigação da pobreza e de outros aspectos. Tais estudos podem comprovar que bolsões de áreas 

naturais podem contribuir na redução da pobreza local e regional, contribuindo ao mesmo tempo 

para a sustentabilidade dos ecossistemas e da biodiversidade, e na qualidade de vida e bem estar 

das comunidades locais.  
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