
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS OFERECIDOS PELO PARQUE NATURAL MUNICIPAL
NASCENTES DE PARANAPIACABA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN-SPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ARIANE DA SILVA MANZANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIANA DE MELO ROCHAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

Os serviços ecossistêmicos são essenciais para a manutenção da vida na Terra e 

para o bem-estar humano, sendo assim, identificar esses serviços e compreendê-los 

é uma ferramenta para a conservação desses serviços e dos ecossistemas. O 

Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP), localizado no 

município de Santo André (SP) na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

abrange uma área de mais de 426,12 hectares, é um importante remanescente de 

Mata Atlântica e fonte de diversos recursos e serviços para a população local. O 

objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento dos serviços ecossistêmicos 

oferecidos pelo PNMNP e relacioná-los com o bem-estar da população da Vila de 

Paranapiacaba. Para isso, foi feita uma busca de indícios desses serviços no Plano 

de Manejo da Unidade de Conservação, assim como em outros materiais. Foram 

identificados 19 serviços ecossistêmicos, o que nos mostra a importância dessa área 

para a população local, populações adjacentes e para a tomada de decisões que 

envolvem a conservação dessa área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Sukhdev (2008), a vida na Terra está intimamente ligada à 

provisão dos serviços ecossistêmicos. Com o acentuado crescimento populacional, 

a demanda por estes serviços aumenta, por vezes, ultrapassando a capacidade dos 

mesmos. Tendo em vista a importância destes serviços para a manutenção da vida 

e do bem-estar humano, surge a necessidade de qualificá-los e valorá-los para que 

políticas públicas eficientes sejam criadas com o objetivo de conservar os 

ecossistemas.  

Por muito tempo, os serviços ecossistêmicos foram vistos como algo que a 

natureza nos oferece gratuitamente, mas devido à escassez, muitos países criaram 

políticas de preservação, dentre elas, o pagamento por eles.  

No Brasil, no ano de 1981 foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, 

considerada um marco para as políticas públicas ambientais. Esse conjunto de leis 

tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 



socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana. 

O Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, localizado no 

município de Santo André (SP) na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

criado em 5 de junho de 2003, abrange uma área de mais de 426,12 hectares e é 

um importante remanescente de Mata Atlântica que oferece recursos naturais e 

serviços de grande relevância para a população da Vila de Paranapiacaba. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Realizar o levantamento dos serviços ecossistêmicos oferecidos pelo Parque 

Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, localizado no município de Santo 

André (SP), relacionando-os com o bem estar da população da Vila de 

Paranapiacaba. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma investigação científica que reúne 

estudos sobre o tema abordado. O método adotado foi o de revisão integrativa, que 

inclui a análise de pesquisas, possibilitando a síntese do conhecimento de um 

determinado assunto e permitindo preencher lacunas do conhecimento com a 

realização de novos estudos, além de possibilitar a síntese de múltiplos estudos 

publicados e conclusões gerais a respeito da área de estudo (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Foram utilizados critérios para seleção desses estudos, como fonte de 

pesquisa, utilizou-se livros, artigos científicos, dissertações, o Plano de Manejo da 

Unidade de Conservação e a Metodologia da Avaliação Ecossistêmica do Milênio. 

Foram utilizados artigos com datas entre 1980 e 2017 e escritos/publicados 

em língua portuguesa e inglesa. As palavras-chave utilizadas para pesquisa foram: 

serviços ecossistêmicos, capital natural, Avaliação Ecossistêmica do Milênio e 

Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. 

Para o levantamento dos serviços ecossistêmicos, utilizou-se a 

categorização da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2003), assim, foi elaborada 



uma listagem inicial dos possíveis serviços oferecidos e depois uma busca para 

identificar estes serviços no Plano de Manejo da Unidade e em outros materiais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Capital Natural e Serviços Ecossistêmicos 

 

O termo "capital natural" foi utilizado historicamente para se referir aos 

recursos naturais disponíveis ao homem e no final do século XX passa a ser um 

conceito formal e técnico utilizado para se referir a degradação dos recursos naturais 

(DALY; COOB JR, 1989). 

Pode-se considerar como capital natural o estoque de recursos naturais 

existentes que geram um fluxo de serviços tangíveis e intangíveis que podem ser 

direta ou indiretamente úteis ao ser humano, também conhecido como renda natural 

(CONSTANZA; DALY, 1992). Atualmente, este complexo fluxo de benefícios 

gerados tem sido denominado como serviços ecossistêmicos. 

O sistema econômico não atua independentemente do sistema natural que o 

sustenta (MUELLER, 2007) e com a expansão das atividades humanas e o atual 

sistema econômico inicia-se uma era onde o capital natural, em substituição ao 

capital manufaturado, se tornou o fator limitante para o desenvolvimento da 

economia. É imprescindível, nos tempos atuais, a formação de políticas econômicas 

voltadas à produtividade e aos benefícios derivados do capital natural 

(CONSTANZA, 2000; DALY, 1996; DALY; FARLEY, 2004). 

Atualmente, há uma crescente preocupação de que as políticas ambientais 

integrem os serviços ecossistêmicos para evitar a perda da qualidade de vida 

humana e para a conservação dos ecossistemas.  

No Brasil, muitos estudos de valoração ambiental estão sendo produzidos, 

dentre eles, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o 

Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) (RESENDE; FERNANDES; ANDRADE, 2014). 

No âmbito mundial, foi criada a pedido do Secretário Geral das Nações Unidas Kofi 

Annan em conjunto com empresas e organizações não-governamentais, a Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio que consiste em um conjunto de estudos e avaliações 

sobre a degradação dos recursos naturais.  



Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2003), os serviços 

ecossistêmicos podem ser divididos em quatro categorias: serviços de provisão, 

serviços de regulação, serviços de suporte e serviços culturais. 

Os serviços de provisão são os produtos obtidos através dos ecossistemas, 

como alimentos, água, madeira, fibras, recursos genéticos, bioquímicos, medicinais 

e farmacêuticos. (MEA, 2003). 

Os serviços de regulação estão relacionados aos processos regulatórios dos 

próprios ecossistemas, como regulação climática, regulação de doenças, regulação 

biológica, regulação e purificação da água, polinização, tratamento de resíduos, 

regulação e proteção contra desastres naturais, como o controle da erosão e de 

enchentes. (MEA, 2003). 

Quanto aos serviços de suporte são aqueles que sustentam outros serviços 

ecossistêmicos, como a formação dos solos, a produção de oxigênio, ciclagem da 

água e de nutrientes e a produção primária. (MEA, 2003). 

Os serviços culturais dizem respeito à diversidade cultural e a influência dos 

ecossistemas nessa diversidade. Esses serviços incluem práticas como o 

ecoturismo, recreação, questões espirituais, religiosas, educacionais, estéticas, de 

localização e herança cultural (MEA, 2003). 

 

5.2. Contextualização Histórica e Caracterização do Parque Natural Municipal 

Nascentes de Paranapiacaba 

 

A Vila de Paranapiacaba foi criada no contexto socioeconômico do século 

XIX, onde ocorreu a chegada da tecnologia ferroviária inglesa criada na Revolução 

Industrial. Desde então, estabeleceu-se um vínculo entre a ferrovia e o café, que 

naquela época era produzido na região de Campinas, Jundiaí e Sorocaba e era 

comercializado no exterior, porém, com o transporte precário antecedente à ferrovia, 

escoava-se pouca mercadoria. Paranapiacaba é um termo em tupi-guarani que 

significa “lugar de onde se vê o mar”, pois essa era a visão que os povos indígenas 

tinham quando se dirigiam ao planalto (INSTITUTO EKOS BRASIL, 2011). 

A construção da estrada de ferro ligando o planalto ao Porto de Santos 

iniciou-se em 1835, mas somente em 1950, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de 

Mauá, incentivou o projeto por meio de leis. Em 1856 um decreto imperial concedeu 



a construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí à firma inglesa São Paulo Railway 

(SPR) com um prazo de 90 anos para explorações (LAMARCA, 2008). 

No ano de 1861 iniciou-se a construção do trecho no Alto da Serra do Mar 

utilizando mão-de-obra operária, o número de pessoas envolvidas era alto e com a 

inauguração da ferrovia em 1867, a SPR decidiu que deveria manter os operários 

ali. Assim foi construída a Estação do Alto da Serra, que passou a tomar os 

contornos de uma vila com arquitetura inglesa. 

A Vila foi muito importante para a implantação da ferrovia Santos-Jundiaí e 

para o escoamento da produção cafeeira (CARAM, 1999). Inicialmente denominava-

se Vila Alto da Serra e em 15 de julho de 1945, após a liberação do Conselho 

Nacional de Geografia, passou a ser chamada de Vila de Paranapiacaba. Em 1977, 

a estação foi desativada e iniciou-se o processo de preservação da Vila, que em 

1987 junto com os sistemas funiculares e a Reserva Biológica do Alto da Serra de 

Paranapiacaba, foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) (CARAM, 1999).  

Em 2002, foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Santo André a Vila de 

Paranapiacaba e seu entorno, que incluem uma gleba de 4.597.084 m² divididos em 

335.904,81 m² de área urbanizada e 4.261.179,19 m² de área de floresta onde foi 

criado o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP) (PMSA, 

2008). Atualmente, a Vila de Paranapiacaba é um importante patrimônio histórico e 

turístico devido a sua arquitetura e suas paisagens.  

Com o objetivo de conservar os recursos naturais e a diversidade biológica 

da Mata Atlântica, realizar turismo ecológico e pesquisas científicas, o PNMNP foi 

criado através do Decreto Municipal nº 14.913 de 05 de junho de 2003. Associados a 

ele, temos o Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Itutinga-Pilões), administrado 

pela Fundação Florestal e a Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, 

administrada pelo Instituto de Botânica. Juntas, essas três Unidades de 

Conservação de proteção integral formam um continuum ecológico importante para 

a preservação desse patrimônio natural (INSTITUTO EKOS BRASIL, 2011). 

O PNMNP apresenta-se sob as coordenadas geográficas S 23º 46’ 15’’ e O 

46º 17’ 30’’, a Sudeste do Estado de São Paulo (INSTITUTO EKOS BRASIL, 2006). 

Quanto a geomorfologia, está inserido no Planalto Paulistano, na Província 

Geomorfológica do Planalto Atlântico e possui relevo bastante acidentado devido ao 

intemperismo (UMAH, 2000). A altimetria pode variar de 850 m a 1174 m e o 



substrato rochoso é formado predominantemente por rochas graníticas, gnáissicas e 

metamórficas. 

Os tipos de solo predominantes na região são o Podzólico Vermelho-

Amarelo e o Hidromórfico, sendo que o primeiro é o solo de relevo dissecado dos 

morros e o segundo são as áreas de várzea (UMAH, 2000). As unidades 

pedológicas mais representativas são o Cambissolo e o Latossolo-Vermelho, porém 

podem ocorrer outros tipos como Gleissolo e Neossolo Litolítico. A junção do tipo de 

relevo com os tipos de solos presentes no PNMNP fazem com que o solo tenha 

baixa coesão, espessura e desenvolvimento e seja vulnerável aos deslizamentos 

(INSTITUTO EKOS BRASIL, 2011). 

Segundo a Classificação Climática de Köppen, o clima da região é 

considerado subtropical úmido mesotérmico e é condicionado pela posição 

geográfica, circulação atmosférica, brisa marítima e pelas massas de ar Tropical 

Atlântica e Polar. De acordo com dados pluviométricos da Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos, a média anual de chuvas é da ordem de 3.000 a 4.000 mm, 

sendo o período chuvoso de dezembro a março e o seco de maio a agosto. 

Quanto à hidrografia, o PNMNP possui dezenas de nascentes e cursos 

d’agua com diferentes capacidades de fornecimento (INSTITUTO EKOS, 2006). A 

principal característica hidrográfica é a presença da nascente do Rio Grande, 

localizada nas encostas mais altas próximas às divisas com os municípios de Santos 

e Mogi das Cruzes. O Rio Grande é o principal formador da represa Billings e um de 

seus afluentes tem a foz na piscina natural de uma das trilhas do Parque, a Trilha da 

Pontinha. 

A vegetação é caracterizada por um mosaico secundário em diferentes 

estágios de regeneração, variando do pioneiro ao avançado. As fitofisionomias 

encontradas são Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Densa Montana e 

Floresta Ombrófila Densa Alta Montana. Foram obtidos o registro de 1.274 espécies 

de plantas vasculares, sendo a família Myrtaceae com maior ocorrência (INSTITUTO 

EKOS BRASIL, 2011). 

Em relação a fauna do PNMNP, segundo o Plano de Manejo, foram 

registradas 106 espécies de aves, sendo 10 endêmicas, 28 espécies de anuros, 6 

espécies de répteis (serpentes, lagartos, anfisbenídeos e quelônios), 14 espécies de 

peixes e 31 espécies de mamíferos, sendo 13 animais de pequeno porte, 12 animais 

de médio e grande porte e 6 espécies de morcegos.  



Por fim, uma característica econômica importante é o ecoturismo. O Parque 

possui 6 trilhas de uso público, a Trilha da Água Fria, Trilha da Comunidade, Trilha 

dos Gravatás, Trilha das Hortênsias, Trilha do Mirante e Trilha da Pontinha. Os 

turistas são acompanhados por monitores ambientais credenciados, sendo que cada 

monitor pode acompanhar um grupo de no máximo 20 pessoas e, além da condução 

nas trilhas, outras atividades são desenvolvidas como, turismo voltado aos aspectos 

histórico-culturais da Vila e turismo pedagógico, voltado à monitoria de escolas 

(INSTITUTO EKOS, 2011). 

 

Tabela 1 - Trilhas abertas à visitação 

Trilha Extensão (m) Capacidade de grupos por dia 

Água Fria 369 29,8 

Comunidade 1568 33,1 

Gravatás 389 40,4 

Hortênsias 325 26,5 

Mirante 1185 44,2 

Pontinha 1090 51,5 

 Fonte: Adaptado de Instituto Ekos Brasil, 2011. 

 

6. RESULTADOS 

 

Quadro 1 - Serviços Ecossistêmicos oferecidos pelo Parque Natural Municipal Nascentes 

de Paranapiacaba 

Serviços de 

Provisão 

Serviços de 

Regulação 

Serviços de 

Suporte 
Serviços Culturais 

Recursos hídricos Regulação climática Formação de solos Ecoturismo 

Recursos florestais Regulação biológica Ciclagem da água Recreação 

Recursos 

ornamentais 

Regulação e 

purificação da água 

Ciclagem de 

nutrientes 
Herança cultural 

Recursos genéticos Polinização Produção primária 
Práticas 

educacionais 

Alimento Controle de erosão  Beleza cênica 

 

No Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Nascentes de 

Paranapiacaba (2011) foi possível identificar alguns serviços ecossistêmicos 



oferecidos pela Unidade de Conservação. Dos serviços de provisão, podemos 

perceber claramente a presença dos recursos hídricos, visto que a Vila é abastecida 

somente por nascentes da Unidade de Conservação e devido a presença da 

nascente do Rio Grande, que forma a represa Billings e abastece uma parte da 

Região Metropolitana de São Paulo.  

Para os recursos florestais, temos como indicativo a extração de madeira 

para construção da ferrovia e para combustível. Quanto aos recursos ornamentais, o 

Plano de Manejo indica uma pesquisa onde os recursos ornamentais mais retirados 

são bromélias, orquídeas e samambaias, todos de forma ilegal. Em relação aos 

recursos genéticos, podemos considerar a alta biodiversidade, tanto vegetal quanto 

animal com a presença de espécies endêmicas. Como recurso alimentar, temos o 

indicativo de extração ilegal de palmito juçara (Euterpe edulis), espécie endêmica da 

Mata Atlântica e ameaçada de extinção devido a sua alta exploração para consumo 

do palmito e também o indicativo de extração de outros frutos. 

Os serviços de regulação e os serviços de suporte foram identificados 

através de um estudo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo realizado em 2006, onde o Parque Natural Municipal Nascentes de 

Paranapiacaba está inserido. 

Por fim, os serviços culturais foram identificados no Plano de Manejo com a 

descrição de trilhas abertas à visitação que correspondem ao ecoturismo, recreação 

e ações educativas e com a herança cultural e histórica que a Vila de Paranapiacaba 

fornece. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços ecossistêmicos são essenciais para a manutenção da vida na 

Terra e para o bem-estar humano e a conservação dos ecossistemas é a única 

forma de garantir a provisão desses serviços. É necessário rever a gestão dos 

ecossistemas de forma a considerar os desafios socioambientais e a utilização 

adequada e sustentável desses recursos. 

 O caso da Vila de Paranapiacaba e do Parque Natural Municipal Nascentes 

de Paranapiacaba (PNMNP) é bastante peculiar, pois a comunidade depende, em 

várias questões, dos recursos oferecidos pelo Parque. Se pensarmos de forma local, 

serviços como abastecimento de água e geração de renda através do turismo são 



essenciais para a Vila, mas se estendermos o pensamento para uma forma mais 

ampla, temos serviços importantes como garantia de biodiversidade, regulação do 

clima, polinização e até a herança cultural e histórica que não atingem somente a 

comunidade local, mas são serviços que alcançam todos nós.  

Dessa forma, o estudo dos serviços ecossistêmicos é importante para 

auxiliar no desafio de uma gestão eficiente para a Unidade de Conservação e para a 

adoção de ações integradas e políticas que respondam às necessidades regionais e 

garantam a conservação desses serviços.  

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

CARAM, A. L. B. Paranapiacaba – porta de entrada da Serra do Mar: preservação e 
revitalização. Revista Ponto, n. 4, 1999. 
 
CONSTANZA, R., DALY, H. E. Natural Capital and Sustainable Development. 
Conservation Biology 6, p. 37-46, 1992. 
 
CONSTANZA, R. Social Goals and the Valuation of Ecosystem Services. 
Ecosystems 3, p. 4-10, 2000. 
 
DALY, H. E., COOB JR., J. B. For the common good: redirecting the economy 
toward community, the environment, and a sustainable future. Boston: Beacon 
Press, 1989. 
 
DALY, H. E., FARLEY, J. Ecological Economics: principles and applications. 
Washington DC: Island Press, 2004. 
 
DALY, H. E. Beyond Growth: the Economics of Sustainable Development. 
Boston: Beacon Press, 1996. 
 
INSTITUTO EKOS BRASIL. Parque Natural Municipal Nascentes de 
Paranapiacaba: parâmetros do meio físico. Santo André, 2006. 
 
INSTITUTO EKOS BRASIL. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 
Nascentes de Paranapiacaba. Santo André (SP), 2011. 
 
LAMARCA, V. A história de Paranapiacaba. 1. ed. Santo André: Aamn, 2008. 
 
MEA (Millennium Ecosystem Assessment). Ecosystem and Humans Well-Being: a 
framework for assessment. Washington DC: Island Press, 2003. 
 
MENDES, K. D. S., SILVEIRA, R. C. C. P., GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: 
método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. 
Revista Texto e Contexto Enfermagem, p. 758-764, 2008. 
 



MULLER, C. C. Os economistas e as relações entre o sistema econômico e o 
meio ambiente. Brasília: Unb, 2007. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (PMSA). Atlas do Parque Natural 
Municipal Nascentes de Paranapiacaba: revelando o nosso parque. 2. ed. Santo 
André (SP): Annablume, 2008. 
 
RESENDE, F. M., FERNANDES, G. W., ANDRADE, D. C. A perigosa deterioração 
dos serviços de ecossistemas. São Paulo: Scientific American Brasil, 2014. 
 
RODRIGUES, E. A., VICTOR, R. A. B. M., PIRES, B. C. C. A Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo como marco para a gestão integrada da 
cidade, seus serviços ambientais e o bem-estar humano. São Paulo em 
Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 71-89, 2006. 
 
SETZER, J. Atlas Climático e Ecológico do Estado de São Paulo. 1. ed. São 
Paulo: Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. 
 
SUKHDEV, P. The economics of ecossystems and biodiversity. Interim Report 
of the Convention on Biological Diversity. Cambridge: European Communities, 
2008. 
 
UMAH. Diagnóstico ambiental e modelo de utilização da área de proteção aos 
mananciais. 2000. 


