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Introdução 

 Os ecossistemas provêm serviços e recursos essenciais como água potável, alimento e 

regulação do clima para os seres vivos que são fortemente dependentes desse sistema. Esses 

serviços ecossistêmicos (SE) são benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas e se 

dividem em basicamente quatro categorias: serviços de produção, serviços de regulação, 

serviços de suporte e serviços culturais (LANDSBERG et al., 2013).  

Os SE intervêm na qualidade de vida e no bem-estar dos seres humanos, podendo até 

interferir na redução da pobreza por consequência da provisão de material básico para o sustento 

da vida, da saúde, das boas relações sociais, da segurança, e da liberdade de escolha e ação 

(MORRISON-SAUNDERS et al, 2015). Todos esses fatores influenciam indiretamente na 

mudança da demografia, da economia, da sócio-política, da ciência e tecnologia, e da cultura e 

religião.  

Sendo assim, o estudo dos SE vai muito além dos danos ambientais provocados pela a 

sua redução e perda, pois projetos em desenvolvimento e relações sociais podem falhar se a sua 

dependência dos SE não for plenamente reconhecida (MEA, 2003). Ademais, os SE são 

considerados uma área de interseção entre as ciências ambientais e as sociais, sendo 

considerado um dos pilares da Avaliação de Sustentabilidade, focando na interação entre 

natureza e sociedade (CLARK e DICKSON, 2003).  

Portanto, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que é o instrumento de previsão de 

impacto mais utilizado no mundo, deve ser completa, identificando o máximo de impactos 

possíveis que poderão ser provocados por um projeto. Mas, a atual prática da AIA possui 

inúmeras deficiências como uma incompleta identificação de impactos e uma pobre avaliação 

de significância. Essas deficiências geram Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) incompletos 
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e pouco analíticos e, por seguir o modelo tradicional de avaliação, muita das vezes, não levam 

em consideração os serviços ecossistêmicos (ROSA, 2014).  

Deu-se assim a utilização de outra abordagem para preencher as lacunas da AIA sobre 

os serviços ecossistêmicos chamada de Abordagem de Serviços Ecossistêmicos (ASE). Essa 

abordagem é uma análise conjunta dos efeitos sociais e ambientais na elaboração de projetos e 

na avaliação de seus impactos e pode ser obtida aplicando o conceito de serviços ecossistêmicos 

que contribuiria para solucionar algumas deficiências recorrentes da prática da AIA, sendo uma 

tentativa de avaliação integrada dos impactos sociais e ambientais de uma intervenção planejada 

(ROSA, 2014). Essas deficiências afetam diretamente o meio socioambiental. 

Material e métodos 

Os procedimentos metodológicos a serem utilizados neste projeto foram baseados em 

Rosa (2014) que utilizou a metodologia de aplicação da Abordagem de Serviços Ecossistêmicos 

inicialmente proposta por Landsberg et al. (2013). A principal diferença dos procedimentos 

utilizados por Rosa (2014) para aqueles aqui aplicados é que o presente projeto focará sua coleta 

de dados apenas em informações presentes nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e não 

contará com visitas de campo.  

Para a aplicação da abordagem de serviços ecossistêmicos foi feita, primeiramente, a 

caracterização do Aterro Industrial de Classe II e da área onde esse empreendimento será 

instalado. Essa caracterização foi feita por meio da leitura e análise do Estudo de Impacto 

Ambiental do aterro. O Aterro Industrial é classificado como Classe II, pois é destinado ao 

recebimento de resíduos não perigosos de origem industrial. A Classe II se divide em duas 

subcategorias: (1) Classe II-A (não perigosos e não inertes): Lixo comum e os resíduos 

orgânicos provenientes da produção industrial e (2) Classe II-B (não perigosos e inertes): Pedras 

e resíduos de construção civil.  

Segundo a Deliberação Normativa COPAM Nº 74/04, o empreendimento é classificado 

como 6, isto quer dizer, que o aterro é considerado como um empreendimento de grande porte. 

E a área útil desse aterro é de 17 hectares. 

Depois de caracterizado o empreendimento, verificam-se quais e quantos serviços 

ecossistêmicos podem ser identificados com as informações tradicionalmente contidas em um 

EIA. As informações sobre cobertura vegetal e o uso do solo apresentadas no EIA são utilizadas 

para identificar os ecossistemas potencialmente afetados.  

Após caracterizar os ecossistemas afetados pelo projeto procura-se identificar seus 

serviços, segundo as informações do EIA. Para tanto, utiliza-se a descrição genérica de cada 

serviço ecossistêmico de Landsberg et al. (2011), Hassan et al. (2005) e de Groot et al. (2010), 
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o que auxilia na identificação dos serviços fornecidos por cada ecossistema. Em outras palavras, 

a caracterização genérica baseada nos autores supracitados, indica quais informações chaves 

deveriam ser buscadas no EIA e seus complementos para que fosse indicado o fornecimento de 

cada serviço.  

Sendo assim, os passos de desenvolvimento da pesquisa e a sua forma de execução terão, 

em geral, a seguinte sequência:  

✓ Identificação dos serviços ecossistêmicos da área de estudo. 

✓ Identificação dos serviços ecossistêmicos potencialmente impactados 

✓ Comparação entre a ASE e AIA. 

✓ Determinação dos serviços ecossistêmicos potencialmente impactados prioritários. 

✓ Avaliação da significância dos impactos sobre os serviços ecossistêmicos 

prioritários. 

✓ Comparação entre as significâncias dadas pelas abordagens dos SE e AIA. 

✓ Análise das medidas ambientais. 

 

Considerações finais 

Este trabalho verifica as contribuições que a aplicação de uma metodologia de 

abordagem de serviços ecossistêmicos traria à Avaliação de Impacto Ambiental de um projeto 

de aterro industrial na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Já se sabe que essa abordagem traz 

benefícios para a atual prática da AIA, melhorando a identificação de impactos no meio 

socioambiental, onde a avaliação ainda é deficiente. Além de beneficiar a Avaliação 

Sustentável, melhorando o tripé: ambiental, social e econômico.  
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