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desenvolvimento das sociedades e o crescimento da população, tem aumentado a necessidade de
se produzir mais e com isso a exploração da natureza avançou em condições preocupantes para a
limitação do uso dos recursos naturais.

o bem-estar humano.

pelos ecossistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), ou seja, a natureza trabalha (presta
antrópica pode favorecer a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços prestados pelos
ecossistemas (Muradian et al., 2010), como na condução de manejo conservacionista de solo e

atividades e seus impactos no meio ambiente. O conceito de serviços ecossistêmicos (ES) se tornou
importante, pois destaca as formas como as pessoas e a natureza estão conectadas (Potschin;
Haines-Young, 2017).
As categorias dos SA estabelecidas pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio são: Suporte, Provisão,
Regulação e Cultural (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; De Groot et al., 2017).
Serviços de Provisão - Essa categoria engloba todos os materiais providos pelos ecossistemas,

ornamentais.
Serviço de Regulação

- Relacionam-se às características regulatórias dos processos

nutrientes contidos nos corpos hídricos em função de fontes de poluição, geralmente esgotos), a
regulação de pragas na agricultura, a polinização e a mitigação de danos naturais.
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Serviços Culturais
como as atividades de recreação, física ou mental, o turismo ecológico, os estudos sobre os

Serviços de Suporte
existam; de maneira indireta e em longo prazo eles correspondem à formação de solo, ciclagem de

ecossistemas naturais não manejados intercalados entre um mosaico de usos da terras, onde
margeiam, principalmente, as terras agrícolas (Power, 2010). A conversão dos ecossistemas naturais

ecossistemas podem fornecer (Stallman, 2011).

não são percebidos pela sociedade. Tais serviços ambientais podem tanto ser fornecidos pelas
pelo manejo das atividades no meio rural (Power, 2010). Os agroecossistemas (ou a agricultura)
são considerados tanto consumidores como fornecedores de serviços ambientais (Swinton et al.,
magnitude destes serviços ecológicos para os ecossistemas agrícolas. Daí a importância da gestão

usufruidos pela agricultura. A polinização e o controle biológico são importantes serviços

para os agroecossistemas (Tscharntke et al., 2005).

paisagem (Power, 2010). A disponibilidade de água nos agroecossistemas depende não apenas da
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de manejo agrícola na propriedade rural pode melhorar a capacidade dos agroecossistemas de
fornecer uma ampla gama de serviços ecossistêmicos (Power, 2010; Stallman, 2011).
Manutenção da fertilidade do solo (Zhang et al., 2007); prevenção e controle da erosão contribuindo

inimigos naturais (Swinton et al., 2007; Tscharntke et al., 2005; Robertson et al., 2014).

podem incluir a perda de habitat para conservação da biodiversidade pelo desmatamento; perda de
nutrientes, sedimentação de cursos d’água causados pelo favorecimento à erosão principalmente
em áreas declivosas; contaminação do solo, da água e de pessoas com pesticidas e fertilizantes e

Serviços Ambientais Hídricos
Os serviços ambientais hídricos estão relacionados aos componentes do ciclo hidrológico,

nos ecossistemas terrestres. Por conseguinte, são responsáveis por serviços de provisão (água
autodepuração da água), culturais (atividades de recreação, turismo ecológico) e suporte (ciclagem
de nutrientes, ciclo da água), conforme vários autores (Finvers, 2008; Dominati et al., 2010, 2014;
Thomsen et al., 2012; Prado et al., 2016).

águas da precipitação. A água precipitada pode retornar diretamente à atmosfera ao se evaporar da

al., 2016).
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carreados pela água, como coloides e íons em solução. Assim, o solo exerce a função de regulação
2012; Dominati et al., 2014).

componentes, como a condutividade hidráulica, a capacidade de retenção de água e a capacidade

incrementar esses serviços no conjunto dos sistemas. Um ponto importante está relacionado à
ser ultrapassada por sobrecarga com fontes de poluição pontuais, como esgotos ou vazamentos
industriais (Finvers, 2008; Dominati et al., 2010, 2014; Thomsen et al., 2012).

uso e manejo podem alterar o comportamento em relação à condição natural. Parte considerável

al., 2004).

Referências
Mapping ecosystem services

ambiental no Brasil.

Revista
Brasileira de Recursos Hídricos
DAILY, G. C. (Ed.). Nature’s services
DC: Island Press, 1997.

Ecological Economics, v. 64, n. 2, p. 286-296, 2007.
DE GROOT, R. S.; BRAAT, L.; COSTANZA, R. A short history of the ecosystem services concept. In:
Mapping ecosystem services

DOMINATI, E.; MACKAY, A.; GREEN, S.; PATTERSON, M. A soil change-based methodology for the
agriculture in New Zealand. Ecological Economics, v. 100, p. 119-129, 2014.

capital and ecosystem services of soils. Ecological Economics, v. 69, p. 1858-1868, 2010.

13

FERNANDES, M. R.

: fundamentos e aplicações. Belo

C. R.; TROCH, P. A. Critical zone services: expanding context, constraints, and currency beyond
ecosystem services. Vadose Zone Journal, v. 14, n. 1, vzj2014.10.0142, 2015.
Application of e2DPSIR for analysis of soil protection issues and an
assessment of British Columbia’s soil protection legislation

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and human well-being: synthesis.

MURADIAN, R.; CORBERA, E.; PASCUAL, U.; KOSOY, N.; MAY, P. H. Reconciling theory and
practice: an alternative conceptual framework for understanding payments for environmental
services. Ecological Economics, v. 69, n. 6, p. 1202-1208, 2010.

Mapping ecosystem services

Philosophical
Transactions of The Royal Society B: Biological Sciences

C.; REATTO, A.; PARRON, L. M.; CLEMENTE, E. de P.; DONAGEMMA, G. K.; TURETTA, A. P. D.;
SIMÕES, M. Current overview and potential applications of the soil ecosystem services approach in
Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira
ROBERTSON, G. P.; GROSS, K. L.; HAMILTON, S. K.; LANDIS, D. A.; SCHMIDT, T. M.; SNAPP,
agriculture. BioScience, v. 64, n. 5, p. 404-415, 2014.
STALLMAN, H. R. Ecosystem services in agriculture: determining suitability for provision by collective
management. Ecological Economics
Ecosystem services and
,
v. 64, n. 2, p. 245-252, 2007.

of ecological indicators susceptible to chemical stressors. Ecological Indicators, v. 16, p. 67-75,
2012.

Ecological Letters, v. 8, n. 8, p. 857-874, 2005.

14

DOCUMENTOS 240

TURETTA, A. P. D.; TONUCCI, R.; MATTOS, L. M. de; AMARO, G.; BALIEIRO, F. de C.; PRADO, R.
in providing environmental services. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 51, n. 9, p. 1051-1060,
2016.

scale: valuation of water, carbon and nitrogen processes. Environmental Science & Policy, v. 14,
n 6, p. 594-604, 2011.

to better understand ecosystem services delivered by agriculture. Landscape, v. 49, n. 1, p. 1-15,
2016.

and dis-services to agriculture. Ecological Economics

com a gestão de bacias para prover e valorar serviços ambientais
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Introdução

microbacia, a cobertura vegetal, a produção agropecuária e a ocupação urbana interferem nesse
processo. Outros serviços ambientais, relacionados a cobertura vegetal, podem ser mensurados e

Ou seja, para garantir a produção de água em microbacias com DD alta, deveria ser exigida maior
proteção em relação a cobertura vegetal, conservação do solo, e restrições a ocupação urbana,

