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RESUMO – Atualmente, a visão holística da questão ambiental vem sendo aprimorada como uma 

prática inovadora em diferentes âmbitos. Neste sentido, as ações para o gerenciamento ambiental 

necessitam da inclusão de um planejamento para o uso apropriado dos recursos naturais e seus 

benefícios. O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), possui uma área de aproximadamente 

200 mil hectares e é considerado a segunda maior unidade de conservação do estado de Minas 

Gerais, abrigando centenas de nascentes de importantes bacias hidrográficas, além de possuir uma 

grande biodiversidade com várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, sendo responsável 

pelo fornecimento de diversos tipos de serviços ambientais que mantém a qualidade do meio 

ambiente e o bem-estar das comunidades do entorno. Neste trabalho realizou-se a caracterização 

dos aspectos físicos e bióticos do entorno da nascente simbólica do rio São Francisco, uma das 

principais áreas do PNSC. Para a identificação dos serviços ambientais providos pela área de 

estudo, utilizou-se a metodologia do The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). 
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INTRODUÇÃO 

As comunidades urbanas e rurais são diretamente dependentes dos serviços ambientais 

ofertados pela natureza para manutenção da economia, do bem-estar, da saúde e da vida. Os 

ecossistemas bem conservados e manejados são os principais provedores destes serviços, tais como 

a biodiversidade, o fornecimento de matérias-primas, serviços hidrológicos de manutenção de 

disponibilidade e qualidade da água e ciclo de chuvas, sequestro de carbono e regulação do clima, 

ciclagem de nutrientes, serviços culturais e de beleza cênica.  

O Parque Nacional da Serra da Canastra – PNSC é um grande provedor desses serviços 

ambientais, não somente a nível local, mas nacional, sendo considerado o berço de importantes 

bacias hidrográficas como Rio São Francisco, Rio Grande, Rio Araguari, entre outros, que são 

abastecidas pela densa rede de drenagem e centenas de nascentes do parque. Possui uma grande 

riqueza de diversidade ecológica, com várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (IBDF, 

1981).  

No entanto as atividades antrópicas de diversos tipos impactam o fornecimento dos serviços 

ambientais ofertados pelo PNSC, afetando a qualidade da água, do solo e da biodiversidade.  
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Neste contexto, torna-se necessário a adoção de práticas de manejo, uso sustentável dos 

recursos naturais e a incorporação dos serviços ambientais no planejamento regional, garantindo o 

desenvolvimento socioambiental da região do PNSC (TEEB, 2010).  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, 

onde procurou-se identificar os serviços ambientais de uma determinada área, bem como analisá-

los a fim de obter maiores informações sobre a área em estudo. 

Para obter os resultados a pesquisa foi dividida em quatro etapas: (1) Referencial teórico e 

documental; (2) Visitas in loco; (3) Caracterização ambiental; (4) Descrição dos serviços 

ambientais de suporte (habitat). 

Na primeira etapa do trabalho buscou-se definir e delimitar a área de pesquisa através da 

leitura das revisões bibliográficas e documentais tais como livros, monografias, dissertações, leis, 

políticas, artigos, planos de manejo, entre outros, em que os assuntos que referem-se ao tema do 

trabalho e bem como o da área de estudo. Esta etapa não só possibilitou a obtenção das referências 

teóricas, mas também a confecção do mapa de localização do território utilizando o software 

Google Earth. 

Para compatibilizar as informações coletadas com a realidade da área de estudo, realizou-se 

visitas in loco, na segunda etapa. Observou-se também os elementos naturais e antrópicos da área, 

fez-se registros fotográficos com a câmera Canon Power Shot A470, 7.1 Megapixels, Optical 

Zoom 3.4x, e a utilização de um GPS a marca Garmim, modelo GPSmap 60 CSX, usando 

coordenadas UTM Datum SAD69, fuso 23 K. 

Após a compatibilização de dados e informações, deu-se início a etapa três onde foi 

descrito os aspectos ambientais que evidenciam os serviços ambientais de habitat da área de 

estudo. 

Na quarta etapa, foram descritos e analisados os serviços ambientais de habitat, 

categorizando-os de acordo com a preposição do TEEB (2010). Além disso, foi elaborada uma 

matriz com a descrição dos benefícios promovidos pelos recursos naturais da área de pesquisa, 

bem como a classificação da sua conservação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com dados extraídos do Plano de Manejo do MMA/IBAMA (2005), a vegetação 

da área é predominante do cerrado, caracterizado como uma vegetação xeromorfa, constituída por 

árvores de aspecto tortuoso e sinuoso, que estão habituadas ao clima estacional, mas que também 

podem ser encontradas sob climas mais tropicais. Em relação à geologia local, as rochas na área de 
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estudo pertencem ao grupo Canastra, com filitos sericitaxistos, quartzitos, micaxistos, e xistos 

calcíferos. 

O clima predominante na área de domínio do Cerrado é o Tropical sazonal, conhecido 

como de inverno seco. Uma característica relevante da região a rede de drenagem com inúmeras 

nascentes que alimentam os diversos cursos d’água do entorno, principalmente os cursos d´água 

que fazem parte do complexo que alimenta o rio São Francisco e demais rios que são fundamentais 

para manutenção do próprio PNSC e de diversos municípios por onde passam MMA/IBAMA 

(2005). 

A área de estudo constitui um dos pontos mais visitados do Parque devido à sua 

proximidade com a nascente simbólica do rio São Francisco. Por meio da visita exploratória, 

observou-se que a paisagem na região do Parque é composta por diversas áreas protegidas e 

antropizadas.  

Os serviços de habitat também conhecido na literatura como serviços de suporte são aqueles 

que promovem as condições ideais para que os demais serviços de regulação, de provisão e 

culturais possam ser disponibilizados para a sociedade de maneira indireta.  Deste modo, para 

identificar os serviços ambientais da área de pesquisa foram realizadas quatro observações e pontos 

diferentes com o auxílio de um equipamento de localização geográfica – GPS. 

 
                           Figura 1. Área de estudo com demarcação dos pontos de observação  

 

         Quadro 1. Coordenadas geográficas dos pontos de observação e coleta de dados 

PONTOS LONGITUDE (O) LATITUDE (S) ALTITUDE 

1 348909 m. 7761015 m. 1364 m. 

2 348902 m. 7761006 m. 1364 m. 

3 348904 m. 7761060 m. 1366 m. 

4 348906 m. 7760895 m. 1361 m. 
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Um dos serviços ambientais que se destaca é a utilização da área como grande superfície de 

recarga “produtora de água”. Esse serviço promove benefícios como: regulação hídrica, purificação 

da água e suporte aos processos ecológicos.  

Outros serviços de hábitat foram descritos a partir das observações no campo. A regulação 

climática, os recursos genéticos, controle de erosão, manutenção da biodiversidade, captura de 

CO2, produção florestal, entre outros que estão na base do crescimento e da produção. A ciclagem 

de nutrientes da área ocorre pelas raízes das plantas no solo, a serapilheira que tem origem dessas 

plantas volta a disponibilizar esses nutrientes nas camadas mais superficiais.  

A formação do solo é outro serviço de hábitat fundamental para manutenção de outros 

serviços que estão ligados à qualidade da água e da biodiversidade local. A dispersão de sementes é 

um mecanismo importante para as espécies da flora, permitindo a colonização de novas áreas e a 

perpetuação das espécies, inclusive daquelas que ocorrem em áreas especificas (ver figura 2 e 3). 

      

      
     Figura 2. Indivíduo da espécie D. sellowian              Figura 3.indivíduo do gênero Helichrysum                 

                                                                                            conhecida popularmente como sempre-viva 
 

O refúgio da fauna reflete na proteção de ambientes naturais onde busca-se manter as 

condições para a existência ou reprodução de espécies da flora local e da fauna. Observou-se na 

área de pesquisa a presença de migalhas de biscoitos que foram deixadas para os pássaros. Esta 

ação prejudica a vida silvestre, mesmo a visitação pública estando sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, ainda há ocorrências deste tipo de ação dentro da 

área do Parque.  

Por fim, foi possível compreender como os serviços ambientas de hábitat estão ligados aos 

demais serviços ecossistêmicos, bem como a sua importância a manutenção da qualidade e 

equilíbrio ambiental de um determinado ecossistema.  

Deste modo, confeccionou-se um quadro com a descrição de alguns dos serviços 

ambientais observados na área de pesquisa, bem como a classificação da sua condição de 
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conservação utilizando o parâmetro de (+++) para muito conservado, (++) Conservado, (+) pouco 

conservado e (-) para impactado.  

 

    Quadro 2. Relação dos serviços ambientais de hábitat e sua condição de conservação 

Serviços 

ambientais 
Descrição 

Condição de 

conservação 

Ciclagem de 

nutrientes 

- ciclo dos nutrientes 

- ciclo do carbono 

- ciclo do nitrogênio 

+++ 

Formação 

do solo 

- decomposição das rochas de 

origem 

- transporte de nutrientes 

+++ 

Dispersão de 

sementes 

- Insetos, aves e pequenos 

mamíferos 

- Variabilidade genética 

++ 

Refúgio 

- proteger ambientes naturais onde 

se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de 

espécies ou comunidades da flora 

local e da fauna residente ou 

migratória. 

+++ 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A manutenção dos serviços ambientais é fundamental para manter o equilíbrio da 

biodiversidade e promover a qualidade ambiental da área de pesquisa. Por se tratar de uma unidade 

de conservação, verificou-se que ocorre uma maior preocupação no manejo dos recursos naturais, 

não sendo observado grandes impactos antrópicos no entorno da nascente histórica do rio São 

Francisco. 

Além de minimizar os impactos ambientais e melhorar a sadia qualidade de vida das 

comunidades do entorno, acredita-se que a descrição dos serviços ambientais servirá como 

ferramenta de estímulo para as comunidades do entorno, formando “agentes transformadores” que 

valorizam os benefícios gerados pelos ecossistemas. 
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