
 
 

 

 

Escola de Minas 
Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade 
Socioeconômica Ambiental 
PPGSSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação 
 
Valoração de serviços 
ecossistêmicos culturais 
no Parque Estadual do 
Ibitipoca – MG 
 
Camila Magri Bertolin 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



 
 

Camila Magri Bertolin 

 

 

 

 

 

 

“Valoração De Serviços Ecossistêmicos Culturais No Parque Estadual Do Ibitipoca – 

MG” 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Sustentabilidade 

Socioeconômica Ambiental da Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto como 

parte dos requisitos para a obtenção do Grau de 

Mestra em Sustentabilidade Socioeconômica 

Ambiental. 

 

Área de Concentração: Governança, 

Legislação, Economia e Políticas para a 

Sustentabilidade 

 

Orientador: Professor Dr. Arnaldo Freitas de 

Oliveira Júnior. 

 

 

 

Ouro Preto, outubro de 2021 
  



Bertolin, Camila Magri.
BerValoração de serviços ecossistêmicos culturais no Parque Estadual do
Ibitipoca – MG. [manuscrito] / Camila Magri Bertolin. - 2021.
Ber197 f.: il.: color., gráf., tab., mapa.

BerOrientador: Prof. Dr. Arnaldo Freitas de Oliveira Júnior.
BerDissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal de Ouro
Preto. Escola de Minas. Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade
Socioeconômica Ambiental.
BerÁrea de Concentração: Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Ber1. Economia ambiental. 2. Valoração econômica ambiental. 3. Áreas
protegidas. 4. Serviços ambientais. I. Oliveira Júnior, Arnaldo Freitas de.
II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Sione Galvão Rodrigues - CRB6 / 2526

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

B546v

CDU 502.11:330



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
ESCOLA DE MINAS 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SUSTENT
SOCIOECON AMBIE

FOLHA DE APROVAÇÃO

Camila Magri Bertolin

Valoração de serviços ecossistêmicos culturais no Parque Estadual Do Ibi�poca – MG

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do �tulo de Mestre em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental.

Aprovada em 10 de setembro de 2021

Membros da banca

Prof. Dr. Arnaldo Freitas de Oliveira Júnior
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Profa. Dra. Kerley dos Santos Alves
Universidade Federal de Ouro Preto

Dr. José Aroudo Mota
Ins�tuto Tecnológico Vale

Arnaldo Freitas de Oliveira Junior, orientador do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito no Repositório Ins�tucional da UFOP em
09/12/2021

Documento assinado eletronicamente por Kerley dos Santos Alves, COORDENADOR(A) DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA AMBIENTAL, em 09/12/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0256202 e o código CRC 7ECA29A3.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.013012/2021-24 SEI nº 0256202

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone:   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
 
AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, por apoio e suporte incondicionais, compreensão e segurança, presentes em 

todos os momentos e necessidades.  

 

À coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica 

Ambiental, professora Dra. Kerley dos Santos Alves.  Ao professor Dr. Aníbal da Fonseca 

Santiago, que também foi coordenador do Programa. Por possibilitarem a realização deste 

mestrado. 

 

Ao meu orientador, professor Dr. Arnaldo Freitas de Oliveira Júnior, por ter aceitado me 

orientar, por ter me guiado na direção certa durante a realização deste projeto. 

 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação, pelos ensinamentos, aprendizado e 

incentivo. Em especial ao professor Dr. Antônio Maria Claret Gouveia, por ter auxiliado a 

entender melhor o que esperam de nós, mestrandos, e que não precisamos necessariamente 

mudar o mundo com essa dissertação. 

 

Aos colegas do mestrado, que auxiliaram durante toda essa jornada, de diversas formas. 

 

À mestranda Samira Kalil Ruphael, amiga-irmã, pela ajuda mútua, compreensão, amparo, 

aceitação, em todos os momentos. Pelo acolhimento em Ouro Preto. Por ter suportado todos os 

problemas, pessoais, profissionais e acadêmicos, e ter solucionado a maioria deles. 

 

À mestranda Lílian Lopes, pela companhia durante as aulas, por ter cedido sua casa, por ouvir 

e entender todas as reclamações, que não foram poucas, e estar presente até hoje, mesmo a 

alguns Estados de distância. 

 

À mestra Thaís de Melo Assis, por ter me mostrado que a vida vale a pena ser vivida, mesmo 

que às vezes não pareça que vale a pena. Pelas loucuras, pela presença e pelos conselhos sobre 

a realidade acadêmica. 

 



 
 
À mestra Marisa e ao mestre Renato, pela companhia na viagem, pelas cervejas e por todo o 

apoio nos estudos do Parque Mata do Limoeiro. À mestranda Danielle Correa, pela ajuda nas 

viagens até Ouro Preto. 

 

À proprietária do Candeia Blues Bar (Bar do Firma), Thayná Pires, que me ajudou a criar as 

conexões necessárias para a divulgação dos questionários. Ao Delton Mendes, diretor do 

Instituto Curupira, pelo apoio de divulgação. E a todos que auxiliaram na divulgação dos 

questionários. 

 

À gestora do Parque Estadual do Ibitipoca, Clarice Nascimento Lantelme Silva. À Cristiane 

Froes, do Instituto Estadual de Florestas. 

 

À Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

A todos os que ajudaram nessa jornada e de alguma forma contribuíram. 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de dormir cem milhões de séculos, finalmente abrimos nossos olhos em um suntuoso 

planeta, cintilante de cores, abundante de vida. 

Dentro de décadas, iremos fechar os olhos novamente.  

Não seria, então, uma maneira nobre e iluminada gastar nosso breve tempo sob o sol 

trabalhando para entender o universo e como nós acabamos acordando nele? 

 

Richard Dawkins 

No livro “Unweaving the rainbow: Science, delusion and the appetite for wonder”. 

 

  



 
 
RESUMO 

 

Os serviços ecossistêmicos não têm sido tratados com a devida importância pelos responsáveis 
na tomada de decisões em geral. Garantir a incorporação desses serviços ao planejamento e 
projetos de desenvolvimento por meio de processos de valoração é fundamental. O objetivo 
geral desta pesquisa foi realizar estudo de valoração econômica ambiental dos Serviços 
Ecossistêmicos Culturais (SEC) do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais. Como 
objetivos específicos, pretendeu-se caracterizar os SEC fornecidos pela unidade de conservação 
em estudo. Logo após, executar a valoração de tais serviços ecossistêmicos. E, ainda, esclarecer 
sobre o papel do Parque Estadual do Ibitipoca no desenvolvimento sustentável local. Este 
estudo classifica-se como pesquisa de natureza aplicada, com objetivo exploratório e descritivo. 
Na classificação quanto ao objeto, esta é uma pesquisa bibliográfica e de campo. Quanto à 
forma de abordagem, aponta-se como quanti-qualitativa. Utilizou-se o Método de Valoração 
Contingente (MVC) e o Método do Custo de Viagem (CV). Na obtenção dos dados, foram 
utilizados questionários. Conclui-se que, dentre os serviços de maior expressão do Parque, os 
de recreação e turismo são os que predominam, em termos de opinião dos entrevistados. O valor 
dos Serviços Ecossistêmicos Culturais do Parque Estadual do Ibitipoca foi estimado pelo MVC 
em R$ 10.697.787.600,46. Por meio do CV obteve-se o valor estimado dos serviços 
ecossistêmicos recreativos: R$ 48.289.541,26, o qual representa uma parte dos serviços 
culturais. 
 
Palavras-chave: economia ambiental; economia ecológica; valoração ambiental; áreas 
protegidas; unidades de conservação. 
 
 
ABSTRACT 

 
Ecosystem services have not been treated with due importance by decision makers in general. 
Ensuring the incorporation of these services into development planning and projects through 
valuation processes is fundamental. The objective of this research was to conduct 
environmental economic valuation study of Cultural Ecosystem Services (CES) of the Ibitipoca 
State Park, in Minas Gerais. As specific objectives, it was intended to characterize the CES 
provided by the conservation unit under study. Soon after, carry out the valuation of such 
ecosystem services. And also clarify the role of the Ibitipoca State Park in local sustainable 
development. This study is classified as an applied research, with exploratory and descriptive 
purpose. In object classification, this is a bibliographic and field research. As for the approach, 
it is identified as quantitative and qualitative. The Contingent Valuation Method (CVM) and the 
Travel Cost Method (TCM) were used. To obtain the data, questionnaires were used. It is 
concluded that, among the most expressive services in the Park, recreation and tourism are the 
ones that predominate, in terms of the interviewees' opinion. The value of the Cultural 
Ecosystem Services of the Ibitipoca State Park was estimated by the CVM at 
R$ 10,697,787,600.46. Through the TCM, the estimated value of recreational ecosystem 
services was obtained: R$ 48,289,541.26, which represents a part of cultural services. 
 
Key words: environmental economics; ecological economy; environmental valuation; protected 
areas; conservation units. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As sociedades, indivíduos e suas inter-relações, assim como o modo de produção e 

consumo, estão consolidados na biosfera e são extremamente dependentes das leis que regem 

os sistemas naturais. Porém, o discurso sustentável não tem sido suficiente para convencer os 

responsáveis dentro dos contextos do sistema econômico. Encontra-se dificuldade em conceber, 

no estado tecnológico e industrial atual, alguma sociedade que não consuma, que não faça 

comércio e na qual o Estado não tenha influência sobre suas atividades. Os homens, 

estabelecidos no modo de produção e consumo, procuram desesperadamente o aumento nos 

rendimentos monetários, como se fosse considerada a única forma de desenvolvimento, de 

qualidade de vida para as pessoas e o ambiente. Essa corrida desesperada está prejudicando a 

base da própria existência da vida (GVces, 2016). 

A transformação dos recursos ambientais possibilitou ganhos significativos em relação 

ao bem-estar humano e ao desenvolvimento econômico de certas regiões do planeta. Todavia, 

a degradação ambiental causa perdas econômicas, ameaçando o próprio desenvolvimento. Os 

danos que ocorreram estão diminuindo a capacidade dos ecossistemas naturais de fornecer bens 

e serviços, gerando custos e outras graves consequências. Os serviços ecossistêmicos não têm 

sido tratados com a devida importância pelos responsáveis na tomada de decisões. Tanto os 

benefícios relacionados à conservação, como os custos associados à degradação, estão sendo 

excluídos das políticas econômicas e dos mercados. Quando os serviços ecossistêmicos são 

subestimados, significa que não foram consideradas todas as informações na tomada de 

decisões, causando prejuízo às metas de desenvolvimento sustentável. Garantir a incorporação 

desses serviços ao planejamento e projetos do desenvolvimento pode ser considerado 

fundamental e importante (KOSMUS; RENNER; ULLRICH, 2012). 

Prevalece ainda em parte da sociedade a interpretação inadequada de que a criação de 

áreas protegidas representa um obstáculo ao desenvolvimento econômico, dado que certas 

atividades lucrativas, tais como agricultura, pecuária, mineração e produção de energia são 

consideradas incompatíveis com os princípios e processos de conservação da natureza. Além 

disso, difunde-se de maneira equivocada que os investimentos realizados em Unidades de 

Conservação (UC) não geram retornos ou benefícios perceptíveis pela sociedade. Essas 

informações falsas são disseminadas, muito provavelmente, por conta da insuficiência de dados 

sistematizados sobre a função das unidades de conservação no fornecimento de serviços e bens, 

os quais colaboram direta e indiretamente para o desenvolvimento sustentável do Brasil 

(MEDEIROS; YOUNG, 2018). 
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Consideram-se de notável importância os bens e serviços fornecidos pelo meio 

ambiente, sendo a conservação desse legitimada pelos ganhos ecológicos, sociais e econômicos 

provenientes da proteção ambiental, superando outros usos de tais territórios. A economia 

ambiental permite delinear argumentos precisos a favor dos investimentos necessários à gestão 

de áreas protegidas. Tais áreas são de importância estratégica para a consolidação de uma nova 

economia. Reconhecer os valores intrínsecos do ambiente, dos serviços ambientais providos 

pelas UC, poderia tornar-se forma de argumentação da sociedade, a fim de que os governos 

dediquem maior atenção às mesmas (GELUDA; SERRÃO; LEMOS, 2014). 

A magnitude do capital natural e sua relevância para o bem-estar da população humana 

e a economia vem sendo demonstrada por meio de iniciativas e estudos nacionais e 

internacionais, como o trabalho “A Economia de Ecossistemas e da Biodiversidade”, em inglês 

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), a “Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio”, Millennium Ecosystem Assessment (MA), e o estudo “Quanto vale o verde?” 

(MEDEIROS; YOUNG, 2018). Essas e outras iniciativas apontam maneiras de promover um 

melhor entendimento do valor econômico dos serviços ecossistêmicos, a fim de torná-los parte 

dos processos de tomada de decisão das políticas públicas.  

Mesmo que existam muitos estudos teóricos no Brasil sobre temáticas ligadas à 

economia dos ecossistemas e da biodiversidade, e muitos deles de crítica à economia ambiental 

neoclássica, ainda existe um bom número de pesquisadores responsáveis por estudos empíricos 

na área de valoração ambiental. A existência de trabalhos, projetos e pesquisa na área indica 

que o impacto dos serviços ecossistêmicos no bem-estar econômico pode ser considerado tema 

bem difundido no geral (ROMA et al., 2013). 

As áreas protegidas são consideradas provedoras de ampla proteção do capital natural 

de determinada região, constituindo os ativos do desenvolvimento econômico e do bem-estar 

humano. Em relação aos serviços ecossistêmicos, realiza-se a avaliação econômica dos mesmos 

a fim de conseguir apoio político na conservação, tomar decisões sobre o planejamento e gestão, 

resolver conflitos, firmar alianças e arrecadar fundos para a conservação. Estudos desse modo 

podem ajudar a avaliar modelos de gestão, a comparar e pesar as diferentes opções no processo 

de planejamento regional, além de fazer a ligação entre o conhecimento ecológico e as 

preocupações econômicas e políticas. Ainda, avaliações completas e bem elaboradas podem 

auxiliar na identificação de fundos necessários à gestão efetiva das áreas protegidas atraindo 

financiamento de doadores, pagamento por serviços ambientais, bioprospecção, mercados de 

carbono, dentre outros (TEEB, 2010). 
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Segundo Seroa da Motta (2011), precificar e valorar recursos ambientais não apenas 

caracteriza benefícios totais, mas como estes são distribuídos na sociedade, ou seja, para quem 

vai as vantagens e quem arca com os custos. Dessa forma, processos de valoração podem ser 

considerados relevantes na orientação aos tomadores de decisão, à medida em que apontam 

alternativas de conciliar e harmonizar esses ganhos e perdas, construindo assim consensos e 

estimulando a participação e o compromisso dos diversos atores econômicos na materialização 

de uma economia verde. 

As reflexões acerca dos problemas da crise ambiental entraram recentemente nas 

discussões dos economistas. A percepção de que a natureza fornece serviços gratuitos à 

economia, colocando materiais e energia à disposição do homem, pelo único preço da sua 

exploração, proporcionou a visão da importância da valoração desses serviços. Dessa maneira, 

não há mais sentido em ignorar a contribuição produtiva especifica dos recursos naturais, 

mesmo na análise econômica convencional. A valoração desses bens e serviços tornou-se 

condição fundamental de sua gestão eficaz e parte inerente da ação política, a qual pode impedir 

a ocorrência de degradação e sobre-exploração do ambiente (SCHWARZ, 2012).  

Partindo do princípio que os ativos ambientais são sensíveis à degradação, sujeitos ao 

esgotamento e à exploração humana, necessita-se estimar seu valor econômico, já que os 

recursos naturais não são inesgotáveis. Assim, utiliza-se a disposição das pessoas a pagar e 

aplicam-se técnicas de valoração de serviços ecossistêmicos com base em mercados 

hipotéticos. Neste contexto, acrescenta-se o fato de que os recursos naturais geram renda para 

empresas, populações em sua diversidade, entes governamentais, dentre outros. Contribuir 

economicamente como contrapartida à prestação dos serviços ecossistêmicos motiva a 

preservação e a conservação dos mesmos, e atende aos consumidores em sua relação de 

utilidade econômica (MOTA; BURSZTYN, 2013). 

Baseando-se na justificativa apresentada, busca-se responder a alguns questionamentos: 

quais Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC) são provisionados pelo Parque Estadual do 

Ibitipoca? Qual o valor desses serviços e seu impacto no desenvolvimento sustentável da 

economia local? 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi realizar estudo de valoração econômica 

ambiental dos Serviços Ecossistêmicos Culturais do Parque Estadual do Ibitipoca. Como 

objetivos específicos, pretendeu-se caracterizar os SEC fornecidos pela unidade de conservação 

em estudo. Logo após, executar a valoração de tais serviços ecossistêmicos. E, ainda, esclarecer 

sobre o papel do Parque Estadual do Ibitipoca no desenvolvimento sustentável local. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E AS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

 

Ao se promover a importância da preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, 

tem-se que os processos ecológicos são considerados parte das relações entre espécies e delas 

com o meio em que vivem. Logo, preservar esse meio justifica-se, pois qualquer alteração em 

algum elo do ecossistema gera consequências sérias nos demais. Tal fragilidade decorre do fato 

de que cada espécie possui seu nicho ecológico, definido como o papel desenvolvido por ela 

dentro do ecossistema. Assim, não somente o espaço que cada espécie utiliza é importante, mas 

a posição ocupada na cadeia alimentar e sua interconexão com os fatores ambientais, os quais 

correspondem ao espaço ideal de ocorrência da espécie, ao gradiente de temperatura, umidade 

e luminosidade, além de outros fatores (CAMPANILI; SCHÄFFER, 2010). 

O processo de estabelecimento de espaços especialmente protegidos pode ser 

considerado como um dos instrumentos mais utilizados na conservação da natureza nos tempos 

atuais. Tal processo é constituído pela separação de algumas partes de determinado território, 

limitando o uso da terra e dos recursos naturais que ali se encontrarem. Sem dúvidas, essa 

estratégia é relevante e necessária no contexto de ocupação desordenada dos territórios e uso 

indiscriminado de recursos naturais que tem sio protagonizado pela humanidade há tempos 

(BENSUSAN, 2006). A prosperidade da população brasileira pode ser alcançada, porém as 

escolhas e ações devem ser assertivas no presente, no que diz respeito à sustentabilidade 

socioeconômica ambiental do país. A fim de atingir tal objetivo, a compreensão do valor que a 

biodiversidade representa no processo de geração de emprego e renda, na redução das 

desigualdades sociais e econômicas e nos processos de identidade com o território se faz 

necessária. Porém, tal cenário só poderá virar realidade se a contribuição da biodiversidade for 

reconhecida pela população (JOLY et al., 2018). 

A transformação de ecossistemas nativos, assim como o uso insustentável de recursos 

naturais causa perda de biodiversidade e, consequentemente, compromete processos dos quais 

os seres humanos dependem. A crise enfrentada pelo Brasil, considerada sistêmica porque 

abrange economia, clima, hidrologia, alimentos e migração, contrapõe-se à enorme quantidade 

de capital natural de que o país dispõe a fim de suprir tais demandas. Os elementos 

ecossistêmicos nacionais concedem condições necessárias para que o uso sustentável e a 

conservação dos ativos ambientais brasileiros sejam transformados em oportunidade de 
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desenvolvimento socioeconômico ambiental. Tais acontecimentos dependem da manutenção 

dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade (JOLY et al., 2018). 

A imensa variedade de espécies naturais, especialmente as brasileiras, representam um 

imenso patrimônio genético, já limitado em países mais desenvolvidos e com exploração 

intensa de recursos. Tal patrimônio possui valores econômicos inestimáveis, como a inovação 

em medicamentos e também os polinizadores, os quais só encontram ambiente digno de 

sobrevivência em áreas de vegetação preservada. As florestas nativas, da mesma forma que 

outras formas de vegetação preservada, são de grande ajuda no denominado regime hídrico 

permanente. Os componentes vegetais, como folhas, raízes e troncos, absorvem a água das 

chuvas e, liberando-a aos poucos, realizam filtragem e infiltração no subsolo, abastecendo, 

assim, o lençol freático. Se essa vegetação for retirada, por meio de desmatamento, surgirão 

problemas de abastecimento hídrico, o qual já ocorre em muitas cidades. Outra consequência 

da supressão de vegetação seria as enchentes e deslizamentos de encostas em períodos de chuva 

(CAMPANILI; SCHÄFFER, 2010).  

A exploração desenfreada de recursos, o desejo de ocupar e degradar cada pedaço do 

planeta, impede que outras gerações tenham o direito de preservar o mundo natural, e causa 

inúmeros sofrimentos e agressões. Independentemente de quem esteja destruindo, o resultado 

não muda: as raízes que as pessoas tem com a floresta em que vivem, ou que desfrutam às 

vezes, estão se desfazendo. Essa busca por contato com a natureza pode ser traduzida em 

simples desejo de qualidade de vida, direito consagrado em todo o mundo. Dessa forma, a fim 

de garantir esse direito das futuras gerações, além das atuais, torna-se imprescindível manter as 

áreas protegidas, pois os homens não têm o direito de destruir a vida que não podem reconstruir. 

Sabe-se que recuperar é tarefa bem mais árdua do que proteger e conservar, os recursos 

financeiros não são suficientes, assim como as tantas pesquisas que já existem, a fim de manejar 

a enorme biodiversidade existente (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2013) 

O desafio da conservação da biodiversidade pode ser mensurado pelo fato de que é 

necessário delimitar espaços a fim de protege-los dos próprios seres humanos e sua ganância 

pela destruição dos recursos naturais. Se a sociedade fosse saudável, tais ações não seriam 

necessárias, e talvez fosse possível realizar a gestão dos recursos de forma disciplinada, ampla 

e democrática, sem a necessidade de limitar espaços específicos direcionados à proteção da 

natureza. Porém, poucas áreas protegidas estão em situação favorável no país, e, mesmo aquelas 

que se encontram implantadas, enfrentam problemas de gestão e efetividade. Há ainda a 

escassez de dados ecológicos no processo de tomada de decisões de manejo, situação que só 

pode ser sanada com o aumento das pesquisas científicas nessas áreas (BENSUSAN, 2006). 
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2.1.1 Histórico, legislação e estado atual 

 

A criação das áreas protegidas, nelas incluídas as unidades de conservação, pode ser 

apontada como importante ferramenta no controle e ordenamento específicos dos territórios, 

estabelecendo limites de uso e ocupação. Tal controle, assim como as regras de utilização, é 

usualmente baseado em critérios de valorização dos recursos ecossistêmicos e de abrigar 

espécies raras ou ameaçadas, além de proteger ecossistemas e biomas. A partir do aumento da 

percepção da sociedade sobre as necessidades de proteção especial dos recursos naturais, houve 

o aumento de ferramentas a serem utilizadas nesse sentindo, culminando na instituição do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (MEDEIROS, 2006). Esta 

lei define unidades de conservação como: 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

Conservar a natureza nem sempre foi considerada ideia dominante na sociedade. Tal 

pensamento foi se desenvolvendo e se aprimorando desde a Antiguidade, como resultado dos 

questionamentos da humanidade sobre seu comportamento em relação à natureza. Como 

resultado disso, no Ocidente, tem-se relações de domínio sobre os recursos ambientais, assim 

como o excesso de confiança na tecnologia como substituta e como solução para problemas de 

perda de biodiversidade e degradação ambiental. Dessa forma, somente após a segunda metade 

do século XVIII, a ideia de definir espaços direcionados à conservação da natureza surgiu, pois, 

nessa época, tornou-se evidente o poder de transformação da humanidade sobre os espaços 

naturais e a diminuição de áreas ditas ainda inalteradas pelo homem (BENSUSAN, 2006; 

2014).  

O início da ideia de áreas protegidas com a finalidade específica de preservar paisagens, 

permitindo a presença humana apenas para visitação, teve seu marco internacional com a 

criação do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos (BENSUSAN, 

2014). No Brasil, tal modelo de áreas protegidas iniciou-se com o Parque Nacional de Itatiaia, 

criado em 1937 (BENSUSAN, 2014; SALVIO, 2017). A Figura 01 – Linha do tempo: 

conservação da biodiversidade, demonstra os principais acontecimentos históricos no que 

concerne à criação de áreas naturais protegidas.  
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Figura 01 – Linha do tempo: conservação da biodiversidade  

Fonte: elaborada pela autora com base em Sávio (2017) e Bensusan (2014). 

Contexto internacional Terras brasileiras 

Reservas de caça, florestas sagradas (700 AC) 

(1797) Carta régia  
 

Parque Nacional de Yellowstone (1872) 
 Primeiro Parque Nacional Canadá (1885) 

Primeiro Parque Nacional México (1894) 
 (1896) Horto Botânico da Serra da Cantareira  

 
(1911) Reserva Florestal do Território do Acre  
 

Convenção para preservação da fauna e flora, 
Londres (1933) 

 (1934) Código Florestal, Constituição  
 (1937) Parque Nacional de Itatiaia  
 International Union for Conservation of Nature 

(IUCN), (1948) 
 

Comissão de Parques Nacionais e Áreas 
Protegidas (1960) 

 (1965) Novo código florestal, categorias de AP  

(1988) Constituição Federal  
(1989) Criação do IBAMA  

4ª Congresso Mundial de Parques (1992) 

(2000) Lei do SNUC  

(2006) Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas  
 
(2007) Criação do ICMBio 

Metas de Aichi (2010) 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (2015) 
 (2017) Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a 

Biodiversidade  
 

(1861) Floresta Nacional da Tijuca  
 

(1967) Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento 
Florestal  
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O Brasil, considerado um país com numerosa variedade de espécies e um dos maiores 

em riqueza de diversidade biológica do planeta, tem em seu território seis tipos de biomas: Mata 

Atlântica, Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Campos. Além disso, conta com o maior 

sistema hidrológico fluvial do mundo. Porém, tal biodiversidade encontra-se ameaçada, tanto 

pela exploração humana, como pelo modelo socioeconômico vigente de desenvolvimento. 

Mesmo assim, as áreas protegidas e unidades de conservação vem sendo criadas, obedecendo 

categorias e objetivos diversos. De forma geral, as políticas ambientais brasileiras tiveram 

evolução ao longo das décadas (SIMÕES, 2008). 

As mudanças em relação à percepção, à consciência ambiental de valorização dos 

biomas e dos ecossistemas, são recentes, e pra melhor. Essas mudanças vêm em contraposição 

ao ímpeto de explorar a natureza de forma imprudente, sem planejamento e sem levar em 

consideração os atores envolvidos e os conflitos de interesse, como trabalhadores, assentados, 

agricultores, populações tradicionais, governantes, legisladores, empresários, dentre outros. 

Apesar de transformações positivas recentes, o vasto território brasileiro e disponibilidade de 

recursos ainda prejudica o desenvolvimento de ideais e políticas de conservação e preservação 

da biodiversidade (DRUMMOND; FRANCO; OLIVEIRA, 2011). 

A percepção das conexões entre os vários níveis de diversidade biológica existentes no 

ambiente natural torna o desafio da proteção da biodiversidade cada vez mais complexo. 

Conforme explanado, as áreas protegidas historicamente passaram por transformações 

consideráveis, ao mesmo tempo em que a conservação da biodiversidade ganhava destaque, 

assim como aumentava o número de instrumentos direcionados à sua proteção.  As unidades de 

conservação ainda são consideradas o principal elemento das estratégias de continuidade da 

proteção da biodiversidade (BENSUSAN, 2006). 

A fim de realizar ações de ordenamento social, econômico, ambiental e territorial, o 

conjunto de normas jurídicas pode ser apontado como ferramenta eficiente e necessária. O 

Direito vincula-se diretamente aos estudos e pesquisas no ramo das ciências ambientais. Uma 

das formas de ordenamento é a criação de espaços especialmente protegidos, a qual surgiu de 

necessidades de melhorias em qualidade de vida e manutenção dos serviços ecossistêmicos. 

Assim, em vista da ocupação desordenada e destruidora dos espaços naturais, foram criadas 

legislações ambientais com o objetivo de garantir o controle sobre o uso de áreas a serem 

preservadas, conservadas e restauradas, assegurando o equilíbrio ambiental (THOMAS; 

FOLETO, 2013). Foi feita compilação dos principais marcos legais relacionados à proteção dos 

espaços naturais, a qual segue no Quadro 01 - Marcos legais sobre as áreas protegidas. 
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Quadro 01 – Marcos legais sobre as áreas protegidas 

Legislação Objetivos voltados à conservação  

Regimento do Pau-Brasil, 
1605 Regulamentação do corte do Pau-Brasil (MENDONÇA, 1972). 

Carta Régia, 1797 Ordenando a maneira que deverá se proceder para proteger as matas, evitando a 
sua destruição (BRASIL, 1797) 

Decreto nº 4.421/1921 Cria o Serviço Florestal do Brasil, a fim de “Promover e auxiliar a conservação, 
criação e guarda das florestas protetoras” (BRASIL, 1921). 

Decreto nº 23.793/ 1934 Criação do Código Florestal, a fim de “proteger sítios que por sua belleza 
mereçam ser conservados” (BRASIL, 1934) 

Lei nº 4.771/ 1965 
Atualização do Código Florestal, considerando de interesse público: “a limitação 
e o controle [...] em determinadas áreas, visando à adequada conservação e 
propagação da vegetação florestal” (BRASIL, 1965) 

Decreto-Lei nº 289/1967 
Cria o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF), a fim de 
executar as medidas necessárias à proteção e à conservação dos recursos naturais 
renováveis (BRASIL, 1967). 

Decreto nº 84.017/1979 Aprovar o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros (BRASIL, 1979). 

Lei nº 6.902/1981 Criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental (BRASIL, 1981). 

Decreto nº 89.336/1984 Regulamenta as Reservas Ecológicas (RESEC) e Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE) (BRASIL, 1984). 

Lei nº 7.735/1989 Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) (BRASIL, 1989). 

Decreto nº 98.897/1990 Dispõe sobre as Reservas Extrativistas (BRASIL, 1990). 

Decreto nº 1.298/1994 
Aprovou o Regulamento das Florestas Nacionais, as quais têm objetivos de 
manjo de recursos, proteção de recursos, pesquisa, educação e turismo (BRASIL, 
1994). 

Decreto nº 1.922/1996 Reconhece as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) (BRASIL, 
1996). 

Lei nº 9.985/2000 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 
(BRASIL, 2000). 

Decreto nº 4.340/2002 Regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) (BRASIL, 2002). 

Decreto nº 5.758/2006 
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (BRASIL, 
2006). 

Lei nº 11.516/2007 Cria o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto 
Chico Mendes (ICMBio) (BRASIL, 2007). 

Decreto nº 7.154/2010 Sistematiza e regulamenta estudos de aproveitamentos de potenciais de energia 
hidráulica e elétrica no interior de unidades de conservação (BRASIL, 2010). 

Lei nº 13.668/2018 
Autoriza a concessão em unidades de conservação federais para a exploração de 
atividades de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e 
conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico (BRASIL, 2018). 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas referências. 
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A legislação ambiental específica que visa a criação de áreas naturais protegidas tem 

como objetivo proteção, manutenção e conservação de espaços com diversidade biológica, 

genética, de espécies e cultural. Dessa forma, amenizam os riscos de atividades potencialmente 

poluidoras que possam ameaçar a conservação da biodiversidade. As áreas protegidas, nelas 

incluídas as unidades de conservação, não são amparadas por meio da legislação de forma 

aleatória ou por mero acaso, mas sim por sua importância ambiental e contribuição para a 

continuidade da qualidade de vida da sociedade (THOMAS; FOLETO, 2013). 

De forma abrangente, a criação das UC, como ferramenta legal de proteção, e, 

consequentemente, novas tipologias de unidades de conservação, refletiu as intenções e 

perspectivas de grupos políticos, socias e institucionais interessados. Percebeu-se, por meio do 

aumento da compreensão científica sobre os impactos dos seres humanos sobre a natureza, que 

a preservação deveria estar pautada em características ecossistêmicas, a fim de manter a 

biodiversidade (MEDEIROS, 2006; MEDEIROS; ARAÚJO, 2011). Assim, as UC estão 

divididas em grupos: as de proteção integral e uso sustentável. De acordo com a lei do SNUC, 

“o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais” (BRASIL, 2000) e “o objetivo básico das 

Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela dos seus recursos naturais.”(BRASIL, 2000). Cada grupo é subdividido em 

categorias, com características específicas, conforme explanado no Quadro 02 – Categorias de 

Unidades de Conservação contidas na lei do SNUC. 

A necessidade de criação de áreas protegidas abrange também aquelas em que a 

presença humana seja eventual, ou que não haja presença humana. Os gestores e responsáveis 

por tais áreas, assim como especialistas e estudiosos em biologia da conservação, compreendem 

tal necessidade. Assim, o zoneamento e a classificação de unidades de conservação existem, e 

precisam ser desenvolvidos de forma mais urgente nas categorias cuja visitação pública é 

permitida, tais como parques nacionais e estaduais. Áreas protegidas, como o próprio nome 

informa, são criadas exatamente com essa finalidade, como mecanismos de proteção do 

patrimônio natural, assim como o são áreas urbanas, por exemplo, que protegem o patrimônio 

cultural e histórico. Raciocina-se que, se não houvesse a real necessidade de fixar restrições ao 

uso desse patrimônio, não se dispenderia tantos recursos a fim de fazer leis para respaldar tais 

restrições, nem em estabelecer territórios específicos de proteção (DOUROJEANNI; PÁDUA, 

2013). 
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Quadro 02 – Categorias de Unidades de Conservação contidas na lei do SNUC 

Grupos Categorias Objetivos 

Proteção 
Integral 

Estação Ecológica 
(ESEC) 

“Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.” (BRASIL, 
2000). 

Reserva Biológica 
(REBIO) 

“Preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus 
limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.” (BRASIL, 2000). 

Parque Nacional 
(PARNA) 

“Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.” (BRASIL, 
2000). 

Monumento 
Natural (MONA) 

“Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.” 
(BRASIL, 2000). 

Refúgio de Vida 
Silvestre (RVS) 

“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.” (BRASIL, 2000). 

Uso 
Sustentável 

Área de Proteção 
Ambiental (APA) 

“Área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” 
(BRASIL, 2000). 

Área de Relevante 
Interesse 

Ecológico (ARIE) 

“Área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os 
ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza.” (BRASIL, 2000). 

Floresta Nacional 
(FLONA) 

“Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de 
florestas nativas.” (BRASIL, 2000). 

Reserva 
Extrativista 
(RESEX) 

“Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 
básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.” (BRASIL, 2000). 

Reserva de Fauna 
(REFAU) 

“Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.” 
(BRASIL, 2000). 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
(RDS) 

“Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se 
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos 
ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica” (BRASIL, 2000). 

Reserva Particular 
do Patrimônio 

Natural (RPPN) 

“Área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica.” (BRASIL, 2000). 

Fonte: elaborado pela autora, com base em BRASIL (2000). 
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As unidades de conservação, enquanto espaços especialmente protegidos, representam, 

no Brasil, significante tipologia de áreas protegidas, podendo ser instituídas tanto pelo poder 

público federal como estadual e municipal. Ainda, podem ser propostas e estabelecidas pela 

iniciativa privada. Expressiva parcela do território nacional é constituída por UC, servindo de 

proteção a ecossistemas, espécies e populações tradicionais, assegurando os processos de 

fornecimento dos serviços ecossistêmicos, os quais são fundamentais para a continuidade da 

vida humana, e das outras espécies que convivem na Terra. No contexto internacional, cada 

nação tem como objetivo criar e perpetuar de forma adequada certo conjunto de áreas 

protegidas, as quais sejam capazes de atender determinados preceitos: preservação da 

diversidade biológica, utilização sustentável de seus atributos e distribuição equitativa dos 

benefícios provenientes da diversidade genética (MEDEIROS; YOUNG, 2018).  

Atualmente existem, somente em nível federal, 336 unidades de conservação, dentre as 

de proteção integral e uso sustentável (ICMBIO, 2020). De acordo com a análise feita a partir 

dos gráficos seguir, foram criadas, ao longo dos anos, mais unidades federais de uso sustentável 

em relação às de proteção integral, conforme se observa no Gráfico 01 – Número de unidades 

de conservação por grupos. Mesmo assim, ainda são os parques nacionais que representam o 

maior quantitativo de UC criadas na esfera federal, dentre todas as categorias, apresentadas no 

Gráfico 02 – Número de unidades de conservação por categoria. 

 

 
Gráfico 01 – Número de unidades de conservação por grupos 

Fonte: elaborado pela autora, com base em ICMBio (2020). 
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Gráfico 02 – Número de unidades de conservação por categoria 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base em ICMBio (2020). 
 

Realizando ainda a análise dos dados, no Gráfico 03 – Número de unidades de 

conservação federais criadas por ano, observa-se que o número de unidades criadas aumentou 

desde o Parque de Itatiaia, o primeiro do Brasil. O maior número de UC instituídas concentra-

se entre as décadas de 1980 e 2010, sendo as últimas unidades criadas na esfera federal foram 

no ano de 2018: APA e MONA do Arquipélago São Pedro e São Paulo, e APA e MONA do 

Arquipélago de Trindade e Martim Vaz. 

 
Gráfico 03 – Número de unidades de conservação federais criadas por ano 

Fonte: elaborado pela autora, com base em ICMBio (2020). 
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Os parques naturais, assim como os das áreas urbanas, podem trazer riqueza, gerando 

oportunidades de emprego, renda, além de lazer e bem-estar à população. Quanto mais forem 

as pessoas a visitar essas áreas, compreendendo a importância das mesmas para sua vida, mais 

e melhor esses espaços serão valorizados, e como consequência, conservados. Essa aspiração é 

planejada no presente, com a intenção de possibilitar que as pessoas, no futuro, tenham acesso 

a esse patrimônio natural, indispensável e fundamental à vida. Logo, precisam ser muito bem 

cuidados (SEMEIA, 2018). 

Apesar de não traduzir o verdadeiro nível de diversidade que ocorre na natureza, o termo 

biodiversidade evidencia de forma abrangente a grande maioria de aspectos contidos no 

ambiente natural. A consolidação de tal contexto, junto ao das áreas protegidas e unidades de 

conservação, auxiliou no processo de incorporação dos interesses dos agentes sociais às 

agendas governamentais, no que tange à conservação e preservação dos recursos naturais. Tal 

fato se reflete nos objetivos das áreas protegidas e na forma como são descritos, concretizando 

a conservação da biodiversidade (MEDEIROS; ARAÚJO, 2011; BENSUSAN, 2014b). 

Em relação à proteção dos serviços ecossistêmicos, e a biodiversidade a eles atrelada, a 

criação de áreas protegidas pode ser citada como um dos mais efetivos instrumentos, a serem 

utilizados por formuladores de políticas públicas com a intenção de garantir a provisão de 

serviços ecossistêmicos, os quais são considerados essenciais à sociedade. Levantamentos 

sobre o potencial dos serviços oferecidos por unidades de conservação podem contribuir para 

aumentar o apoio de grupos envolvidos, despertando o interesse na preservação, e ainda se 

beneficiando por meio de desenvolvimento turístico, por exemplo. O reconhecimento dos 

serviços ecossistêmicos de determinada unidade de conservação tem utilidade não apenas com 

finalidade de sensibilizar a população, mas também funciona promovendo a relevância política 

das áreas protegidas (SEEHUSEN, 2014). Dessa forma, faz-se necessário um melhor 

aprofundamento sobre a definição conceitual e importância dos serviços ecossistêmicos. 
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2.2 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: SIGNIFICADOS E CLASSIFICAÇÕES 

 

De acordo com Garcia (2013), a espécie humana, desde que existe, vem alterando os 

sistemas naturais de forma a se adaptar. Recentemente, têm havido significativos impactos em 

função do capitalismo industrial, mas a degradação ambiental remonta a séculos atrás. Mesmo 

antes do surgimento do sistema econômico dominante, a humanidade tem exercido pressões 

sobre o ecossistema, devastando quase a totalidade de seus recursos e florestas nativas. Como 

exemplo, podemos apontar as sociedades que entraram em colapso, conforme Diamond (2005), 

esgotando recursos na voracidade de encontrar o desenvolvimento econômico e social. 

Observando esses autores, chega-se à conclusão de que ignorar os ecossistemas dos quais 

dependemos pode ser considerado receita de fracasso. 

Os benefícios que o sistema natural proporciona ao sistema econômico, e, 

consequentemente, ao bem-estar humano, possuem origem nos processos ou funções 

ecossistêmicas (GARCIA, 2013; DE GROOT et al., 2002). As funções ecossistêmicas, a partir 

do momento em que possuem valor ou utilidade reconhecido pelos seres humanos, podem ser 

denominadas serviços ecossistêmicos. Além de apenas um utilitarismo, os serviços 

ecossistêmicos muitas vezes são essenciais à sobrevivência humana (DALY; FARLEY, 2004). 

Em relação aos recursos naturais valorados, concebe-se como correto que um dado serviço 

ecossistêmico com frequência é resultado de uma ou mais funções ecossistêmicas, assim como 

uma única função pode resultar em mais de um serviço, formando inter-relações (DE GROOT 

et al., 2002; DALY; FARLEY, 2004; ROMEIRO; ANDRADE, 2009).  

O ecossistema pode ser definido como o complexo de animais, plantas, microrganismos 

e o ambiente que os circunda, interagindo de forma dinâmica e interdependente em suas 

funcionalidades. Cada parte modificada, ou que sofrer algum dano, influencia as demais e causa 

impactos no sistema como um todo, do qual fazem parte os seres humanos (MEA, 2005a; 

KOSMUS; RENNER; ULRICH, 2012). Os serviços ecossistêmicos podem ser definidos como 

“os benefícios que o homem obtém desses ecossistemas.” (MEA, 2005a, tradução nossa). Esses 

serviços caracterizam-se por ser de fornecimento gratuito, e os seres humanos, mesmo com 

todo o aparato tecnológico, dependem essencialmente do fluxo contínuo dos serviços 

oferecidos pela natureza (MEA, 2005a). Conforme observa-se no Quadro 03, a descrição de 

funções e serviços ecossistêmicos possui diferenças entre os autores, denotando evolução dos 

conceitos, principalmente em relação aos serviços culturais, os quais foram descritos com mais 

detalhamento por De Groot et al. (2002). 
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Quadro 03 – Funções, serviços ecossistêmicos: comparação de literatura  

Fonte: elaborada pela autora com base nas referências. 
 

 

Costanza et al. (1997) De Groot et al. (2002) 
Serviço 

ecossistêmico Funções ecossistêmicas Serviço 
ecossistêmico 

Processos e componentes do 
ecossistema 

Regulação de 
gás 

Regulação da composição química 
da atmosfera.  Regulação de 

gases 
Influência da cobertura da terra e 
processos biológicos climáticos Regulação 

climática 
Regulação da temperatura global e 
outros processos climáticos 

Regulação de 
desastres 

Amortecimento e integridade da 
resposta do ecossistema às 
flutuações ambientais.  

Prevenção de 
catástrofes 

Influência da estrutura do 
ecossistema no ambiente de 
amortecimento de distúrbios 

Regulação da 
água Regulação de vazões hidrológicas.  Regulação da 

água 
Papel na regulação do escoamento 
superficial e vazão dos rios 

Abastecimento 
de água 

Armazenamento e retenção de 
água. 

Abastecimento 
de água 

Filtragem, retenção e armazenamento 
de água doce 

Controle de 
erosão e 

sedimentos 

Retenção de solo dentro de um 
ecossistema.  Retenção de solo 

Papel da matriz radicular da 
vegetação e da biota do solo na 
retenção de solos 

Formação do 
solo Processos de formação do solo.  Formação do 

solo 
Intemperismo de rocha, acúmulo de 
matéria orgânica 

Ciclagem de 
nutrientes 

Armazenamento, ciclagem interna, 
processamento e aquisição de 
nutrientes.  

Regulação de 
nutrientes 

Papel da biota no armazenamento e 
reciclagem de nutrientes 

Tratamento de 
resíduos 

Recuperação de nutrientes e 
remoção ou quebra de nutrientes e 
compostos em excesso. 

Tratamento de 
resíduos 

Papel da vegetação e biota na 
remoção ou decomposição de 
nutrientes e compostos 

Polinização Movimento de gametas florais.  Polinização Papel da biota no movimento de 
gametas florais 

Controle 
biológico 

Regulamentos trófico-dinâmicos 
de populações.  

Controle 
biológico 

Controle populacional através de 
relações trófico-dinâmicas 

Refúgio Habitat para populações residentes 
e transitórias.  

Refúgio Espaço adequado para plantas e 
animais selvagens 

Berçário Habitat adequado para reprodução 
Produção de 

alimentos 
Parte da produção primária bruta 
extraível como alimento. Comida Conversão de energia solar em 

plantas e animais comestíveis 

Matérias-primas Parte da produção primária bruta 
extraível como matéria-prima.  Matéria-prima 

Conversão de energia solar em 
biomassa para construção humana e 
outros usos 

Recursos 
genéticos 

Fontes de materiais e produtos 
biológicos únicos.  

Recursos 
genéticos Material genético e evolução  

Recursos 
medicinais 

Substâncias bioquímicas e outros 
usos medicinais da biota natural 

Recreação 
 
Oferecendo oportunidades para 
atividades recreativas.  

Recursos 
ornamentais 

Variedade de biota em ecossistemas 
naturais com uso ornamental  

Informação 
estética Recursos atraentes da paisagem 

Lazer Variedade em paisagens com usos 
recreativos 

Cultural Oferecer oportunidades para usos 
não comerciais.  

Inf. cultural e 
artística 

Variedade de características naturais 
com valor cultural e artístico 

Inf. espiritual e 
histórica 

Variedade de características naturais 
com valor espiritual e histórico 

Ciência e 
educação 

Variedade na natureza com valor 
científico e educacional 
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Existem algumas diferenças entre os termos serviços ambientais e serviços 

ecossistêmicos. Internacionalmente, considera-se o termo serviços ecossistêmicos como mais 

utilizado. Porém, no Brasil, ainda se usa a nomenclatura serviços ambientais, utilizada ao 

designar de forma específica aqueles serviços prestados pelo meio ambiente e que decorrem de 

intervenção humana, como manejo e restauração, obtendo como produto os serviços 

ecossistêmicos. Ainda, no que tange aos sistemas e compensação ambiental, tais como o 

Pagamento por Serviços Ambientais e outras menções geralmente em legislações, o termo 

“serviços ambientais” (JOLY et al., 2019). 

Consta na Lei nº 14.119 (BRASIL, 2021), referente à Política Nacional de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PNPSA), a definição de serviços ambientais como: “atividades 

individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços 

ecossistêmicos”. O mesmo documento também apresenta a definição de serviços 

ecossistêmicos: “benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos 

de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais” (BRASIL, 2021). A 

nomenclatura serviços ambientais e a serviços ecossistêmicos são utilizadas muitas vezes em 

sentido parecido, porém o termo “serviços ambientais” possui várias definições. Tais 

definições, por outro lado, derivam do conceito de serviços ecossistêmicos (GVces, 2016).  

No documento intitulado 1º Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços 

Ecossistêmicos, encontra-se uma definição diferenciada de serviços ecossistêmicos. De forma 

a considerar os variados aspectos culturais e sociais pertencentes aos povos do mundo, a 

Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) passou a 

adotar a expressão “Contribuições da natureza para as pessoas”. Tal proposta baseia-se nos 

conceitos do Millennium Ecosystem Assessment (MEA) e considera-se progressista no que diz 

respeito ao pensamento transdisciplinar, incluindo contribuições de conhecimento tradicional e 

científico (JOLY et al., 2019). 

O meio natural contribui para a sobrevivência, produção econômica e bem-estar dos 

seres humanos, oferecendo continuamente benefícios à sociedade, denominados serviços 

ecossistêmicos. Ao manter tais processos funcionando, há possibilidade de ganhos na 

economia, a qual depende em grande parte de tais serviços. Ainda, pode evitar muitos danos e 

custos, transformando o gasto de recursos de forma a não causar danos ambientais e sociais 

(VASCONCELLOS, 2017).  
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Mesmo que a maioria das pessoas não perceba, os serviços ecossistêmicos são prestados 

pela natureza, gratuita e continuamente, promovendo uma série de benefícios. Podem ser 

citados como serviços: regulação do clima, manutenção do ciclo hidrológico, prevenção da 

erosão do solo, produção de oxigênio, espaços para moradia e plantio, fornecimento de locais 

propícios ao turismo e recreação, manutenção da biodiversidade e variabilidade genética, 

polinização e decomposição de resíduos, além da regulação química dos oceanos. As 

consequências causadas pela perda de diversidade natural não são notadas, e podem ser 

extremamente graves, afetando a sustentabilidade dos processos ecológicos, prejudicando o 

provimento dos serviços ecossistêmicos (CAMPANILI; SCHÄFFER, 2010).  

Por meio da análise do Quadro 04 – Definições e classificação de serviços 

ecossistêmicos encontradas em literatura, observa-se que diferentes autores promovem a 

definição dos serviços ecossistêmicos. Diferencia-se a definição de TEEB (2010a) de De Groot 

et al. (2002), que incluem os denominados serviços de habitat, semelhantes e comparáveis aos 

de suporte do ecossistema. Ainda, De Groot et al. (2002), denomina os serviços culturais como 

de informação. 

A promoção do entendimento mais apurado do valor econômico de serviços 

ecossistêmicos e da biodiversidade implica trazer aos tomadores de decisão a perspectiva mais 

apropriada da realidade. Os ecossistemas mais biodiversos possuem as maiores complexidades, 

tanto em relação à estrutura, como às funções ecológicas exercidas pelos organismos que neles 

vivem. Em consequência, maior será a quantidade de serviços ecossistêmicos. Assim, atuam 

regulando fluxos hídricos e de energia, controlando erosões, protegendo polinizadores e outras 

atividades, de grande utilidade aos humanos. Dessa forma, são comuns os estudos de valoração 

ecossistêmica que abrangem mais de um serviço, ou vários (ROMA, 2013). 

Os ecossistemas e a biodiversidade constituem-se como elementos necessários ao 

enfrentamento das crises nacionais e globais, socioeconômicas e ambientais. Já que podem 

promover novas possibilidades de desenvolvimento, necessitam estar incorporados às políticas 

setoriais desenvolvimentistas, nas quais se encaixam hoje a gestão de recursos naturais. 

Observa-se que os serviços ecossistêmicos e a proteção da biodiversidade muitas vezes são 

encarados como obstáculos ao desenvolvimento econômico, sendo que, na verdade, constituem 

a base do sistema. Há a tendência de os setores produtivos dependerem cada vez mais de 

procedimentos sustentáveis e inclusivos, delimitando ainda mais o desafio de modificar a gestão 

de forma a conservar a biodiversidade e trazer o uso sustentável de recursos (Joly et al., 2018). 
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Quadro 04 – Definições e classificação de serviços ecossistêmicos encontradas em literatura. 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas referências. 

Referência Serviços 
Ecossistêmicos Definição 

MEA 
(2005a) 

Provisão “são aqueles que geram produtos diretamente obtidos dos ecossistemas, ou 
seja, materiais e substâncias derivadas de recursos naturais” 

Regulação “benefícios recebidos por meio da regulação dos processos do ecossistema, 
ou seja, a manutenção das funções ecossistêmicas” 

Culturais 

“benefícios imateriais que a sociedade obtém do meio natural por meio do 
desenvolvimento de interações com os ecossistemas. Abrangem recreação e 
turismo, arte, cultura, contemplação, apreciação estética, espiritualidade, 
desenvolvimento cognitivo e geração de conhecimento formal e tradicional” 

Suporte “são os que sustentam as funções ecossistêmicas, sendo necessários à 
produção de todos os outros serviços ecossistêmicos” 

Vasconcellos 
(2017, p. 12) 

Provisão 
“são aqueles que geram fluxos de materiais ou produtos, como água doce, 
alimentos, recursos medicinais e outras matérias-primas diretamente 
utilizáveis pela sociedade” 

Regulação 
“são benefícios obtidos a partir da regulação natural de ciclos e processos 
ecossistêmicos, como a polinização, regulação da qualidade do ar, água e solo, 
controle de inundações e controle biológico de pragas” 

Suporte 
“permitem a existência de todos os demais serviços ecossistêmicos. A 
existência de habitats para espécies e diversidade genética são exemplos de 
serviços de suporte” 

Culturais 
“benefícios não materiais que pessoas obtêm a partir do contato e experiências 
com o ambiente natural obtendo inspiração, experiências espirituais e 
diversão em atividades recreativas, tradicionais e de turismo” 

TEEB 
(2010a, p. 18) 

Abastecimento “serviços ecossistêmicos referentes à produção material ou energética de 
ecossistemas. Incluem alimentos, água e outros recursos” 

Regulação 
“serviços que os ecossistemas fornecem ao agirem como reguladores, por 
exemplo, regulando a qualidade do ar e do solo ou fornecendo controle de 
enchentes e doenças” 

Apoio ou 
habitat 

“sustentam praticamente todos os demais serviços. Os ecossistemas fornecem 
espaços para plantas e animais viverem, conservando a diversidade de 
diferentes espécies” 

Culturais “benefícios imateriais que as pessoas obtêm por meio do contato com 
ecossistemas. Podem ser estéticos, espirituais e psicológicos” 

Brasil 
(2021) 

Provisão “fornecem bens ou produtos ambientais utilizados pelo ser humano para 
consumo ou comercialização” 

Suporte “mantêm a perenidade da vida na Terra” 
Regulação “concorrem para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos” 

Culturais “proveem à sociedade humana benefícios recreacionais, estéticos, espirituais 
e outros não materiais” 

De Groot et al. 
(2002, p.395, 

tradução nossa) 

Regulação 
“refere-se à capacidade dos ecossistemas naturais e semi-naturais de regular 
processos ecológicos essenciais e sistemas de suporte à vida através de ciclos 
biogeoquímicos e outros processos biosféricos” 

Habitat 
“os ecossistemas naturais fornecem habitat de refúgio e reprodução para 
plantas e animais selvagens e, assim, contribuem para a conservação (in situ) 
da diversidade biológica e genética e dos processos evolutivos” 

Produção 

“a fotossíntese e a absorção de nutrientes pelos autotróficos converte energia, 
dióxido de carbono, água e nutrientes em uma ampla variedade de estruturas 
de carboidratos, que são então usadas pelos produtores secundários para criar 
uma variedade ainda maior de biomassa viva” 

Informação 

“os ecossistemas naturais fornecem uma 'função de referência' essencial e 
contribuem para a manutenção da saúde humana, oferecendo oportunidades 
para reflexão, enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, 
recreação e experiência estética” 
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Os setores econômicos apresentam dependência do meio ambiente. Segundo 

Vasconcellos (2017), existem diferenças entre o impacto ambiental causado por setores 

econômicos sobre o meio ambiente, e os estudos demonstrando quais benefícios o ambiente 

fornece aos setores econômicos. Apesar de ambos serem relevantes, as maiores lacunas se 

encontram em quantificar a contribuição dos serviços ecossistêmicos aos setores econômicos e 

o quanto a economia depende que os fluxos de capital natural se mantenham. Ainda, considera-

se necessário estimar perdas no caso desses fluxos serem prejudicados, em caso de redução da 

qualidade do ambiente natural. Nesse contexto, os setores econômicos que dependem dos 

recursos naturais, e, ao mesmo tempo, desenvolvem atividades impactantes, devem ser 

priorizados pelas ações de gestão e manejo, refletindo na qualidade da produção sustentável, 

com base em recursos naturais. 

A intensificação das mudanças climáticas causadas pela degradação do meio natural 

promovida pelo homem, vem acentuando a perda de biodiversidade atual e causando alterações 

no fornecimento de serviços ecossistêmicos. Ainda, essa degradação, ocorre combinada com 

supressão da cobertura vegetal nativa e alteração nos níveis de precipitação em diversas regiões. 

Os investimentos realizados em conservação e preservação da biodiversidade, assim como dos 

ecossistemas e serviços correlacionados, podem ser apontados como base da realização de um 

desenvolvimento social e econômico, o qual gere empregos e reduza a pobreza e as 

desigualdades econômicas. A fim de atingir tal objetivo, a equidade do acesso e uso do capital 

natural tornam-se essenciais, além de garantir a permanência da diversidade dos sistemas 

sociais e ecológicos, assim como da cultura étnica. Conforme já comentado, a qualidade de vida 

e o bem-estar social humano dependem da disponibilidade e da qualidade dos serviços 

ecossistêmicos, além de representar oportunidades de negócios no turismo, na indústria de 

cosméticos, alimentos e fármacos (JOLY et al., 2018).  

Observa-se que o conhecimento sobre os bens e serviços ecossistêmicos, assim como 

das dimensões de valor associadas, pode ser apontada como fundamental na realização de 

avaliações ecossistêmicas mais abrangentes e completas, baseando estudos que contemplem 

bens e serviços ambientais em maior número, resultando em políticas mais efetivas (PAIVA, 

2015). O documento The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB), que trata da 

economia dos ecossistemas e da biodiversidade, demonstra, em todas as várias publicações, que 

os ecossistemas desenvolvem papel importante no sistema econômico e no bem-estar humano, 

assim como os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade atrelada aos mesmos. Assim, pode-

se afirmar que a atividade econômica, os aspectos de qualidade de vida em sociedade dependem 

dos ecossistemas naturais (TEEB, 2010).  
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Os serviços ecossistêmicos são listados como provisão, regulação, serviços culturais, os 

quais afetam diretamente as pessoas, e os serviços de suporte, necessários a fim de que os 

demais serviços se mantenham. Observa-se que muitos serviços estão extremamente 

interligados, como a produção biológica primária, a fotossíntese, a ciclagem de nutrientes e o 

ciclo hidrológico, envolvendo aspectos diferentes de processos biológicos semelhantes. Ainda, 

alguns serviços, como regulação de erosão, podem ser classificados como suporte e também 

regulação, dependendo da escala temporal e o impacto na vida das pessoas. Acrescenta-se o 

fato de que os serviços de suporte têm impactos indiretos sobre os indivíduos, e ocorrem a longo 

prazo, sendo que mudanças nas outras categorias serão sentidas diretamente e a curto prazo 

(MEA, 2005a). Sendo assim, apresenta-se no Quadro 05 as tipologias e os benefícios atrelados 

a cada um dos serviços ecossistêmicos específicos. 

A fim de consolidar o futuro baseado em oportunidades sustentáveis, é necessário correr 

contra o tempo. O cumprimento de lei e regulamentos deve ser minimamente assegurado, assim 

como mecanismos de incentivo a práticas sustentáveis, em consonância com compromissos 

internacionais de sustentabilidade. O conhecimento científico, em diálogo com o tradicional, 

torna-se essencial à tomada de decisões nesse contexto de urgência nas escolhas para um futuro 

sustentável. O modelo de desenvolvimento em vigência está expirando, e, ao mesmo tempo, as 

pressões globais e nacionais no campo social, econômico e ambiental são crescentes. Dessa 

forma, precisa-se de novas formas de desenvolver a sociedade, as quais incorporem os desafios 

da transformação socioambiental e climática do planeta (JOLY et al., 2018). 
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Quadro 05 –Tipologias e benefícios dos serviços ecossistêmicos. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em MEA (2005a). 

Serviço 
Ecossistêmico Definição Benefícios 

Provisão e 
abastecimento 

Produtos obtidos 
dos ecossistemas 

Alimentos derivados de plantas, animais. 
Combustível: madeira, esterco e outros materiais biológicos que servem como fontes de energia. 
Fibras vegetais: madeira, juta, algodão, cânhamo, seda e lã. 
Recursos genéticos: genes e informações genéticas usadas para a criação e biotecnologia de animais e plantas. 
Bioquímicos: medicamentos naturais e produtos farmacêuticos. 
Recursos ornamentais: de origem animal e vegetal, como peles, conchas, flores, e plantas inteiras são usadas para paisagismo. 
Água doce: abastecimento e fonte de energia. A água também é serviço de suporte, pois é necessária à existência da vida 

Regulação 

Benefícios obtidos 
com a regulação 
dos processos do 

ecossistema 

Qualidade do ar: realização de trocas de substâncias químicas com o ambiente.  
Climática: local e globalmente, como cobertura do solo, que afeta temperatura e precipitação, e sequestro de gases do efeito estufa.  
Água: escoamento, inundações e recarga de aquíferos.  
Erosão: cobertura vegetal retém nutrientes do solo e previne de deslizamentos.  
Purificação de água e tratamento de resíduos: filtragem e decomposição de resíduos orgânicos nas águas e solos. 
Doenças: modificações nos ecossistemas afetam diretamente a abundância de patógenos humanos e de vetores de doenças.  
Pragas: alterações no ecossistema perturbam a prevalência de pragas e doenças nas plantações e em animais.  
Polinização: afetam a distribuição, abundância e eficácia dos polinizadores.  
Regulação de risco natural: a presença de ecossistemas costeiros reduz os danos causados por furacões ou grandes ondas. 

Culturais 

Benefícios não 
materiais que as 

pessoas obtêm dos 
ecossistemas 

Diversidade cultural: a diversidade de ecossistemas influencia a diversidade de culturas.  
Valores espirituais e religiosos: muitas religiões atribuem tais valores aos ecossistemas ou seus componentes.  
Sistemas de conhecimento tradicionais e formais: ecossistemas influenciam os tipos de conhecimento desenvolvidos por diferentes culturas.  
Valores educacionais: os ecossistemas e seus componentes e processos fornecem a base da educação formal e informal.  
Inspiração: os ecossistemas são rica fonte de inspiração para arte, folclore, símbolos nacionais, arquitetura e publicidade. 
Valores estéticos: pessoas encontram beleza ou valor estético nos ecossistemas, como na criação de áreas protegidas, ecoturismo e moradia.  
Relações sociais: os ecossistemas influenciam os tipos de relações sociais que são estabelecidas em culturas particulares.  
Senso de lugar: associado a características reconhecidas de seu ambiente.  
Valores do patrimônio cultural: as sociedades valorizam a manutenção de paisagens historicamente relevantes. 
Recreação e ecoturismo: as pessoas escolhem onde gastar seu tempo de lazer com base nas características das paisagens naturais. 

Suporte 
Necessários à 

produção de todos 
os outros serviços. 

Formação geológica: a taxa de formação do solo influencia o bem-estar humano e fertilidade do solo, da qual depende os serviços de provisão.  
Fotossíntese: produz oxigênio necessário à maioria dos organismos vivos.  
Produtividade primária: assimilação ou acumulação de energia e nutrientes pelos organismos.  
Ciclagem de nutrientes: nutrientes essenciais à vida circulam pelos ecossistemas e são mantidos em diferentes concentrações e locais.  
Ciclo hidrológico: a água circula pelos ecossistemas e é essencial para os organismos vivos. 
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2.2.1 Serviços ecossistêmicos culturais 

 

Em relação à dependência cultural da sociedade em relação à biodiversidade, tem-se 

que a cultura de determinado povo, assim como sua identidade, estão ligados tanto aos 

elementos tangíveis da natureza, quanto aos intangíveis. Nessa seara encontram-se os serviços 

ecossistêmicos culturais, os quais muitas vezes não são perceptíveis pela população, mas 

fornecem elementos importantes na construção de conhecimentos humanos. Considera-se 

assim os sítios naturais sagrados como ponto específicos na paisagem nos quais evidencia-se a 

conexão entre a população local e o pertencimento ao seu território (JOLY et al., 2019). 

Segundo Paiva (2015), o valor sociocultural dos serviços ecossistêmicos associa-se à 

justiça, equidade no acesso e distribuição equitativa dos recursos naturais. Ao mensurar a 

dimensão de valor, os indivíduos apresentam suas preferências como membros de determinada 

comunidade, além de expressar opiniões como indivíduos isoladamente. O valor sociocultural 

estaria associado ao  

importante papel para a identidade cultural e moral das sociedades e estão em íntima 
sintonia com valores éticos, espirituais, históricos e artísticos de determinadas 
sociedades, o que faz com que os mesmos sejam por elas valorados, mesmo em casos 
em que os serviços ecossistêmicos não contribuem diretamente para o seu bem-estar 
material (ANDRADE; ROMEIRO 2009, p. 30). 

 

A análise conceitual de serviços ecossistêmicos culturais perpassa pelo conhecimento 

das diversidades em que estão incluídos, assim como as influências exercidas pelos 

ecossistemas circundantes. Modificações nesse meio ambiente podem levar a distúrbios e 

impactos nessa interação com o ecossistema, causando destruição em processos de 

pertencimento territorial. Por outro lado, as alterações ambientais também têm a possibilidade 

de serem positivas, resultando no fortalecimento da dinâmica interativa população e ambiente. 

Logo, conclui-se que a sociedade possui certa tendência de atribuir valor aos ecossistemas 

interligados à sua cultura e conhecimentos tradicionais. O termo cultura, em questões de 

conceituação, pode ser apontado como os modos de vida tradicionais, a organização social e 

familiar, religião e espiritualidade características de determinada região, sistemas de soluções 

e mediações de conflitos, assim como símbolos de enorme significado, espaços de convivência 

e, ainda, noções de espaço, tempo, territorialidade e valor (GVces, 2016). 
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A definição de serviços ecossistêmicos culturais pode ser encontrada no documento The 

Economics of Ecosystems Biodiversity (TEEB), cujo texto informa que tais serviços “referem-

se aos benefícios estéticos, espirituais, psicológicos e outros, que os seres humanos obtêm por 

meio do contato com ecossistemas” (TEEB, 2010b, p. 42, tradução nossa). Os serviços 

ecossistêmicos culturais comprovam que a cultura humana pode ser influenciada pela 

diversidade de espécies do meio natural, e que a identidade cultural e o equilíbrio social podem 

exercer sobre impactos de alterações nos ecossistemas (MEA, 2005). 

Os serviços culturais também podem ser definidos conforme a Lei nº 14.119 (BRASIL, 

2021), referente à Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), da 

seguinte forma: “os que proveem à sociedade humana benefícios recreacionais, estéticos, 

espirituais e outros não materiais” (BRASIL, 2021). Ainda, em seus estudos, Vasconcelos 

(2017, p. 46) afirma que “Os serviços culturais são aqueles que permitem ou dão suporte ao 

desenvolvimento de atividades recreativas, artísticas, espirituais e tradicionais.” Por definição, 

os serviços culturais são aqueles associados à cultura humana, seus valores e manifestações, 

que sejam originários da preservação ou conservação dos recursos naturais. Compreendem a 

recreação, belezas cênicas, educação ambiental e espiritualidade (MEA, 2005). 

Com a intenção de atingir a conservação e a preservação dos ecossistemas, os 

conhecimentos tradicional e formal precisam estar interligados. O processo de valorar os 

serviços culturais tem correlação com a divulgação da importância dos saberes tradicionais da 

população que convive mais estreitamente com a natureza, numa relação na qual não existe 

apenas consumismo. Entender essa interação entre sistemas culturais e ecológicos possui 

benefícios tangíveis e intangíveis, realizando a ligação entre o conhecimento formal e o 

tradicional. O planejamento territorial, urbano e da agricultura não reconhece a importância dos 

serviços e valores culturais, sendo que o empoderamento da sociedade precisa ser realizado em 

âmbito local e por meio de políticas públicas. A participação na gestão dos recursos naturais 

precisa fazer parte da cultura, de forma a integrar instituições e conhecimento local (MEA, 

2005). 

Por meio do Quadro 06, apresenta-se as definições encontradas em literatura sobre os 

tipos de serviços ecossistêmicos culturais, de forma exemplificativa e não exaustiva. Destaca-

se as informações sobre o desenvolvimento cognitivo, que foram encontradas apenas em MEA 

(2005a) e De Groot et al. (2002), mesmo que educação ambiental seja tema bastante relevante 

e estudado. Logo após, iniciou-se explicações e esclarecimentos sobre o papel da economia 

ambiental e ecológica no contexto da valoração. 
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Quadro 06 – Tipologias de serviços ecossistêmicos culturais 
Serviço Definição 

Identidade 
cultural 

O envolvimento dos seres humanos com o ambiente é intenso a ponto de a natureza tornar-
se parte da formação e da definição da identidade, assim como o sentimento de pertencimento 
ao território. Pode acontecer inclusive de maneira simples, em relações de subsistência 
(MEA, 2005).  

Patrimônio 
cultural 

Pode ser definido como o resultado da evolução das relações entre ecossistemas e sociedade, 
associado à cultura e experiência de vida, passadas entre gerações e transmitidas por meio 
de conhecimento tradicional e outras atividades socioculturais associadas à natureza. 
Apresenta a ideologia de passado e história, identidade e senso de pertencimento ao 
ecossistema (MEA, 2005). 

Identidade 
espiritual 

Existem conexões espirituais entre pessoas e ecossistemas, que também podem ser 
denominadas sentido de existência, o qual depende do contexto ambiental, essencial à 
realização de rituais e cerimônias em locais considerados sagrados. Espiritualidade também 
pode ser definida como reflexões pessoais, e não necessariamente determinada religião 
(MEA, 2005). 

Inspiração cultural 

A natureza influencia e inspira as diversas expressões culturais e artísticas da sociedade, 
como artesanato, pintura, folclore e arquitetura. A utilização de práticas agrícolas 
sustentáveis também pode ser considerada inspiração cultural, assim como qualquer outra 
experiência que inspire pessoas a refletirem sobre temas e assuntos diversos (MEA, 2005). 

Beleza cênica 

Define-se como o conforto ou bem-estar experimentado ao contemplar determinada 
paisagem, por conta de sua beleza natural. Pessoas, comunidade e populações reconhecem o 
valor proporcionado por tais sensações e escolhem visitar ou estar próximos a paisagens 
simplesmente por serem belas (MEA, 2005). 

Recreação e 
turismo 

Determinadas características dos ecossistemas naturais atraem pessoas a passarem seu tempo 
livre nesses locais, como proximidade com plantas e animais, recreação, caminhadas, banhos 
de rio ou cachoeira, dentre outras (MEA, 2005). 

Recreação e saúde 
mental e física 

O ato de caminhar e praticar esportes em áreas verdes mantém a boa saúde física e mental. 
O papel das áreas verdes nesse sentido tem sido reconhecido e valorizado de forma gradativa, 
mesmo que ainda seja difícil medi-lo (MEA, 2005). 

Turismo 

A biodiversidade e os ecossistemas são relevantes para o desenvolvimento do turismo, o 
qual, em suas muitas formas, é fonte de renda de diversos países, fornecendo benefícios 
econômicos. O turismo cultural e o ecoturismo podem, além de tudo, educar as pessoas sobre 
a importância da diversidade biológica (TEEB, 2010a). 

Experiência 
espiritual e senso 

de lugar 

Os elementos naturais, como florestas, cavernas ou montanhas, são considerados sagrados 
em muitas partes do mundo, possuindo algum significado religioso e cultural. As religiões 
de todo o mundo possuem a natureza como elemento comum que, assim como os 
conhecimentos tradicionais e costumes, são importantes para a criação do senso de 
pertencimento (TEEB, 2010a). 

Apreciação 
estética, cultura, 

arte e design 

O conhecimento, a linguagem e o ambiental natural sempre foram intimamente ligados, 
sendo a biodiversidade e os ecossistemas considerados fontes de inspiração para a nossa arte, 
cultura e ciência (TEEB, 2010a). 

Informação para 
desenvolvimento 

cognitivo 

Os ecossistemas influenciam os sistemas de conhecimento tradicionais e formais, 
desenvolvidos por diferentes culturas. Ainda, propiciam a criação de valores educacionais, 
quando a natureza, seus componentes e processos fornecem as bases pra a educação formal 
e informal das sociedades MEA (2005a). 

Informação 
científica e 
educacional 

Os ecossistemas naturais oferecem oportunidades quase ilimitadas de estudo da natureza, 
educação ambiental e funcionam como laboratórios para pesquisas científicas. As áreas 
naturais também servem como referência importante de monitoramento das mudanças 
ambientais (DE GROOT et al., 2002). 

Inspiração de arte 
e cultura 

A biodiversidade pode se tornar fonte de aprendizagem para grupos culturais, urbanos ou 
provenientes de populações tradicionais. Artesãos, músicos e demais artistas captam 
inspiração em plantas, animais e nas paisagens, quando elaboram suas obras de arte (JOLY 
et al., 2019). 

Fonte: elaborado pela autora, com base nas referências. 



41 
 

 

2.3 ECONOMIA AMBIENTAL E ECOLÓGICA: DEFINIÇÕES E INTERCONEXÕES 

 

Considera-se a natureza, o meio natural, como fonte essencial da vida. As atividades 

humanas incidem de forma recorrente no ecossistema, por meio da extração de recursos e do 

lançamento de dejetos em forma de matéria ou até mesmo energia. Dessa forma, os processos 

econômicos, os quais funcionam inseridos no sistema ecológico, necessitam respeitar os limites 

naturais, tanto de provimento de recursos, como de absorção de resíduos. Determina-se assim 

a noção de desenvolvimento sustentável, que propõe a promoção do bem-estar humano sem 

causar modificações inaceitáveis no ecossistema (CAVALCANTI, 2004).  

Como enfatiza Garcia (2013), no contexto econômico-ambiental, desenha-se a interação 

profunda entre cada uma das unidades formadoras do sistema econômico, e dessas com o 

ambiente no qual estão inseridas. Em outras palavras, certa empresa pode influenciar outros 

setores da economia, assim como a ação entrópica de unidades naturais podem vir a interferir 

em outras, e também em organismos vivos de determinada floresta. Assim, pode-se afirmar que 

os sistemas natural e econômico constituem um único sistema, estando o econômico 

consubstanciado no natural, sem possibilidades de separação ou análise em dissociada, à 

exceção de estudos analíticos muito bem explicitados. 

Segundo Cavalcanti (2010), a investida dos seres humanos contra o ambiente pode ser 

considerada inevitável. Porém, existe a necessidade de fazê-lo de forma sensata e engenhosa, 

racional na medida certa e tentando alcançar o propósito de se viver melhor. O autor ainda 

afirma: “Não há como admitir que se queira tratar de coisas físicas, de artefatos que juntam 

matéria e energia, sem considerar as implicações que daí decorrem em termos do meio 

ambiente.” (CAVALCANTI, 2010, p. 55). Logo, conclui-se que não há como ignorar o 

ambiente vivo, que nos circula, que promove a vida. Não há como ignorar o sistema que 

alimenta a economia. 

A teoria da economia ecológica necessita ser incluída na macroeconomia, pois 

atualmente só se encaixa na microeconomia, que, segundo Cavalcanti (2010), se apresenta 

como o aspecto mais pertinente da economia do meio ambiente. A visão econômica dominante 

visualiza a economia com sistema isolado, logo, inexistindo preocupações com poluição e 

degradação de recursos naturais. No entanto, tal fato não reflete a realidade, e torna-se 

necessária a mudança de paradigmas, a fim de retratar a macroeconomia com um subsistema 

do ecossistema, deixando de ser isolado e, consequentemente, de ser ilimitado. Nesse contexto, 

o sistema econômico realizaria trocas com o meio ambiente, logo, faz-se necessário estimar 

qual o volume de trocas possível, respeitando os limites naturais. 
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2.3.1 Economia, macro e microeconomia 

 
Pode-se caracterizar a economia tradicional por meio de estudos representativos, como 

diagramas e equações que facilitam a visualização de conceitos importantes. O digrama de fluxo 

circular é considerado o melhor exemplo, o qual ilustra a relação fundamental de produção e 

consumo, com a intenção de mostrar a circulação de produtos, insumos (recursos) e valores 

(dinheiro) entre empresas e famílias. O sistema econômico, nessa visão tradicional, caracteriza-

se como fechado, pois nada de novo entra e nada sai, e circular, já que evidencia como circulam 

dinheiro e bens. Esse esquema de reprodução simples demanda que o fluxo de produção seja 

constante, a fim de manter estoques de capital e trabalho (CAVALCANTI; CECHIN e VEIGA, 

2010). 

O entendimento da realidade danosa ao meio ambiente e do esgotamento dos recursos 

disponíveis, assim como a percepção de que os padrões de consumo praticados estão se 

tornando insustentáveis, levou à constatação de que a ciência econômica não estava capacitada 

a aplicar formas de desenvolvimento não prejudiciais ao ambiente. Além disso, a análise 

econômica formal, dentro da perspectiva da macroeconomia, não há limites ao conceito de 

crescimento, não há pontos de ótimo na escala do sistema econômico. Mesmo que a teoria 

microeconômica aponte que existem limites ao crescimento de empresas, havendo escalas que 

satisfazem a maximização do lucro (CAVALCANTI, 2004). Questiona-se, então, se não 

haveria a possibilidade de se aplicar limites também em escalas nacionais e globais, numa 

perspectiva macroeconômica. 

No contexto de estudos do sistema econômico produtivo, há de se apontar alguns 

aprimoramentos e observações. O nome produção deveria ser modificado para transformação, 

comunicando a correta perspectiva do fenômeno em jogo, sendo os recursos naturais 

transformados em produtos econômicos. São os agentes (capital, terra e força de trabalho) que 

realizam a conversão de energia e materiais provenientes diretamente da natureza em produtos 

finais e resíduos. Todo esse processo tem sido simplesmente ignorado pela teoria econômica 

convencional (CECHIN e VEIGA, 2010). Ainda, conforme apontado por Cavalcanti (2010, p. 

62): “Enquanto isso, na macroeconomia prevalece a busca do crescimento ilimitado. O ótimo 

do crescimento (ou quando o crescimento deveria parar) não a sensibiliza.”  

 



43 
 

 

Segundo Cavalcanti (2010), o enfoque da visão econômica da economia, denominação 

originada do próprio autor, não possui limites, não encontra barreiras. Considera-se 

autossuficiente, sendo que sua expansão não envolve custos de oportunidade. Pode-se 

correlacionar as colocações desse autor com Resende (2013), ao determinar que o planeta teria 

atingido seu limite físico. Dessa forma, pode-se perguntar quais seriam então os limites 

possíveis? De que forma serão estabelecidos? A resposta pode estar nos estudos de economia 

ecológica. 

O planeta Terra parece ter atingido seus limites físicos de suporte. Conforme Resende 

(2013), partindo da evidência de que o dano causado pela atividade econômica está transpondo 

o nível do tolerável, não há mais argumentos que relacionem o crescimento econômico com o 

bem-estar da população. Dessa forma, se o ritmo de crescimento atual for mantido, a vida na 

terra se tornará intolerável. O autor propõe que sejam realizadas mais medidas efetivas na 

resolução dos problemas ambientais, no sentido de encontrar outras formas de melhorar a 

qualidade de vida, que não dependam de crescimento econômico e aumento do consumo. O 

autor ainda afirma, em crítica a certas ações ambientalistas que propõem o termo sustentável: 

absurdo mesmo, é imaginar que a mera incorporação do neologismo “sustentável”, 
aposto a crescimento, a consumo ou ao que quer que seja, nos permitirá seguir o curso 
do aumento dos níveis de consumo observados no século passado (RESENDE, 2013, 
p. 24). 

 

Conforme já apresentado, no modelo econômico tradicional, os fluxos monetários são 

demonstrados de forma que apenas são realizadas trocas de valores entre famílias, que 

consomem bens e serviços, e empresas, as quais fazem pagamentos a fatores produtivos, 

obtendo rendimentos (lucro). Nada mais é considerado nesse modelo tradicional do sistema 

econômico e o sistema ambiental é considerado uma externalidade (CAVALCANTI, 2010). 

Ainda, a abordagem neoclássica de produção considera que todos os problemas de 

escassez de recursos poderiam ser resolvidos por meio da substituição de bens por capital. 

Todavia, têm-se mostrado que serviços ecossistêmicos muitas vezes, ou na grande maioria das 

vezes, não podem ser substituídos. Uma das teorias que embasam esse tipo de pensamento seria 

a elasticidade-substituição, declarando que se o preço de um recurso natural tem um tipo de 

aumento, a participação do mesmo no processo produtivo diminui. Dessa forma, segundo a 

teoria neoclássica, poderá ser realizada a substituição de tal recurso por capital (CECHIN e 

VEIGA, 2010). 
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Normalmente, a degradação dos recursos ambientais, a qual significa danos essenciais 

à economia de um país, não é computada em termos de contabilidade nacional, como o Produto 

Interno Bruto (PNB) ou Produto Nacional Bruto (PNB), além da depreciação do capital natural. 

As contas nacionais costumam refletir apenas as medidas de crescimento macroeconômico, não 

englobando transações que envolvem os recursos ambientais. Tal fato causa redução de bem-

estar dos agentes econômicos, comprometendo o futuro dos serviços ambientais (MOTA; 

BURSZTYN, 2013).  

Para Cechin e Veiga (2010), a expressão capital natural não pode ser considerada apenas 

fonte de recursos, como energia, materiais e combustível, simplesmente esperando prontos para 

a transformação do processo produtivo. O meio natural também é fonte de serviços, integrados 

de forma física ao produto final, relevantes não apenas na finalidade produtiva e consumista, 

mas na manutenção da vida. Os estudos desenvolvidos por Georgescu-Roegen (1971), 

tornaram-se uma espécie de revolução científica, por ter extrapolado o paradigma das fronteiras 

do processo econômico tradicional de circulação de mercadorias, desmentido a teoria do 

sistema fechado. Segundo Cechin e Veiga (2010), apesar de Georgescu-Roegen ter sido banido 

da classe dos economistas na década de 1970, por conta de suas publicações, no cenário atual 

houve a melhor aceitação de suas ideais, devido à importância atribuída às questões ambientais 

e o reconhecimento que os fenômenos complexos da natureza não têm condições de ser 

explicados meramente por ideias reducionistas, mecanicistas e estáticas.  

 

2.3.2 Os problemas ecológicos das atividades econômicas 

 

A economia, no geral, não considera o ambiental, o ecológico. (CAVALCANTI, 2010; 

CECHIN; VEIGA, 2010; SEROA DA MOTTA, 2011; GARCIA, 2013). Evidenciando-se a 

perspectiva da sustentabilidade ambiental, o processo econômico que se torna mais viável é 

aquele cuja produção de bens e serviços leva em conta todos os custos associados a tal processo. 

Porém, dentro da percepção econômica tradicional, o objetivo é apenas gerar benefícios e lucros 

por meio das atividades produtivas. Normalmente, não se considera a degradação ambiental 

como custo produtivo, mas como externalidade ao cálculo econômico. Assim, existe a 

necessidade de demonstrar as correlações existentes entre o sistema econômico e o ecológico, 

permitindo alcançar um planeta sustentável, no qual não se considere a vida como externalidade 

(HANEMANN, 1994; CAVALCANTI, 2004). 
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A visão que predomina entre os economistas convencionais, ou seja, a ciência 

econômica tradicional, não considera as conexões que existem entre o sistema ecológico e as 

relações de consumo e produção, características inerentes de qualquer sistema econômico. Esse 

modelo tradicional da economia objetiva somente variáveis e fluxos de recursos presentes no 

domínio econômico, sem contemplar restrições ou especificações ambientais (CAVALCANTI, 

2010). 

Sob a perspectiva da teoria econômica neoclássica, considera-se o ecossistema como a 

fonte dos recursos e o depósito de dejetos, ou seja, mero instrumento de apoio ao sistema 

econômico. Dessa forma, se os serviços ecossistêmicos se tornassem escassos, supostamente as 

atividades econômicas se manteriam, pois o desenvolvimento tecnológico permitiria tal fato, 

substituindo o ecossistema natural por serviços artificiais da técnica (DALY; FARLEY, 2004). 

Nesse trecho, o autor faz observações sobre a teoria da substituição tecnológica dos recursos 

naturais. Essa colocação pode ser possível, mas ainda não é realidade. A humanidade ainda não 

encontrou substitutos tecnológicos para a água, por exemplo, nem está no caminho de encontrar. 

Diante da perda da essência do sentido do termo “desenvolvimento sustentável”, 

segundo Cavalcanti (2004), necessita-se convocar o conhecimento científico a fim de esclarecer 

e ressignificar a ideia. Na visão da economia neoclássica, acredita-se que o livre mercado, em 

livre competição, conseguirá promover a melhor e mais eficiente alocação de recursos, 

acompanhada da distribuição de renda, progresso tecnológico e uso adequado dos recursos 

ecossistêmicos. O mesmo autor ainda, ao realizar constatações sobre os problemas funcionais 

do capitalismo de mercado, aponta que a economia entregue às suas próprias forças leva ao 

esgotamento dos recursos naturais, causando a “reprodução insustentável de padrões de 

consumo/desperdício”, aliado a um “passivo ambiental crescente e sempre mais infelicidade 

humana” (CAVALCANTI, 2004, p. 150). 

Historicamente, sob a perspectiva puramente econômica, encara-se o meio ambiente 

como mera fonte de matéria-prima e receptor de dejetos do processo produtivo e consumista. 

Notoriamente, os bens e serviços naturais eram considerados gratuitos e livres, disponíveis em 

abundância na natureza (MOTA; BURSZTYN, 2013). A estratégia de utilização do capital 

natural em larga escala sustentou-se no território brasileiro e em outros países durante certo 

tempo, impondo novas pressões sobre as áreas naturais protegidas, mas tem se tornado 

insustentável. A destruição de remanescentes de biodiversidade, provedores de serviços 

ecossistêmicos, não poderá manter as melhorias de bem-estar conquistadas pela população 

brasileira (ROMA et al., 2013).  
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No contexto de visão crítica do pensamento ortodoxo da economia, entende-se que os 

pensamentos devem ser voltados a considerar, indubitavelmente, o processo econômico no 

marco ecológico. Mesmo com a ótica mecanicista dominando o sistema, torna-se necessidade 

imperiosa considerar o meio ambiente nos fluxos econômicos. Aceitar o fluxo circular fechado 

de renda como o único fato que interessa dentro da vida econômica corresponde a assumir que, 

na economia, preocupa-se unicamente com o dinheiro passando de mão em mão, sem sofrer 

mudanças qualitativas, ou seja, de valor (CAVALCANTI, 2010). Transformar o sistema 

econômico, no qual vidas humanas e não humanas (ambiente natural) coexistem, em mero 

sistema matemático de trocas de moeda, é muito simplista, e verdadeiramente mais fácil. 

Realizaram a escolha mais fácil, os detentores de poder decidiram não precisar lidar com tantas 

variáveis. 

Sobre a destruição dos ecossistemas ao longo do século XX, Garcia (2013) aponta que 

apresentou ascendência, guardando estreita correlação com a escala de crescimento das 

atividades econômicas, a qual demanda quantidades também crescentes de recursos naturais. 

Essa ampliação da degradação ambiental mostrou a urgência evidente de adoção de medidas 

concretas e ações assertivas que permitam resolver os problemas provenientes de ações 

antrópicas. As teorias econômicas originárias do capitalismo industrial e da era do consumo 

passaram a não considerar a função que os ecossistemas exercem nos processos decisórios da 

economia. Análises teórico-econômicas consideram o meio ambiente como um sistema 

ilimitado de provimento de matéria-prima e despejo de rejeitos. As implicações dessas teorias 

demonstram que, por ter um estoque ilimitado de recursos, o sistema econômico poderia crescer 

indefinidamente. Porém, essa afirmativa tem se mostrado não condizente com a realidade. 

As políticas de crescimento econômico não incorporam em seu planejamento a 

necessidade de qualidade ambiental, a fim de garantir a otimização do bem-estar da sociedade, 

e muito menos, o sistema econômico otimiza o uso dos recursos naturais. Ainda, as 

externalidades ambientais não são captadas no sistema de preços vigente, inexistindo assim um 

mercado determinante do valor do recurso, ou existindo mercados com preços que não refletem 

seu real valor no sistema econômico, culminando na ineficiência do sistema econômico 

(SEROA DA MOTTA, 2011). 

Segundo Schwarz (2012), em uma perspectiva econômica, externalidade designa 

consequências de alterações no mundo biofísico provocadas pelo homem com a intenção de 

conseguir obter o bem-estar das pessoas. Ainda sob essa perspectiva, a fim de haver poluição, 

precisa-se que a modificação no ambiente afete de maneira negativa o nível de utilidade ou que 

diminua o lucro do empresário. Assim, o que realmente está em jogo é a expressão monetária 
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dos custos de degradação da natureza, baseado na precificação dos indivíduos, na aptidão que 

o bem ou serviço possui de satisfazer as necessidades individuais, ou seja, o valor de uso. 

Segundo Costa (2005), as externalidades negativas estão presentes quando se analisa a 

poluição ambiental em suas muitas vertentes. Pode ser visualizada a externalidade tanto ao se 

considerar a relação entre consumidores e empresas, ou também a combinações de ambos. 

Levando em conta os problemas dessas relações, a eficiência econômica no sistema poderia ser 

obtida se houvessem políticas de incentivo governamental, já que negociações entre as partes 

prejudicadas, tanto empresa como consumidores, tendem a ser complexas, demoradas e 

praticamente inexistentes. 

Em relação à essa economia ortodoxa, a mesma trata os impactos ambientais como 

fenômenos externos ao sistema econômico, como falhas do mercado, ou ainda, nem se refere a 

eles no processo de tomada de decisão. Nesse contexto, as externalidades podem ser 

internalizadas no preço, supondo-se como solução às falhas do mercado (CAVALCANTI, 

2010). Costa (2005), ao analisar Hardin (1968), assevera que os bens oferecidos pelo ambiente 

não costumam ser valorizados pelo homem e, consequentemente, não há preocupação em 

proteger tais bens. Sendo assim, quem utiliza esses recursos, dados como “comuns”, 

praticamente não são onerados. A solução que pode ser proposta seria a conscientização da 

sociedade, por meio da informação sobre o valor aproximadamente real dos bens oferecidos 

pela natureza. 

A quantidade de recursos naturais processados na atividade econômica, como matéria e 

energia, leva à conclusão do quanto esta geração tem influência nas possibilidades de atuação 

das gerações futuras. Tal fato acontece por conta da intensa utilização dos recursos terrestres e 

da concentração de efeitos danosos da poluição ambiental. Neste ponto reside o centro do 

problema ecológico enfrentado pelos humanos. A degradação de recursos e o lançamento de 

resíduos afetarão de alguma forma a possibilidade de as gerações do futuro obterem qualidade 

de vida semelhante à atual. O autor acredita que a economia tradicional não tem possibilidades 

de lidar com esse problema, pois tem a percepção simplista de analisar apenas a circulação 

monetária de valores. Futuramente, a economia deverá ser englobada pela ecologia, de forma 

holística. Porém, tal fato só poderá acontecer se houver a preocupação com a distribuição de 

recursos escassos em períodos de tempo diferentes, e não somente com a alocação ou 

substituição de recursos da geração atual (CECHIN; VEIGA, 2010). 
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2.3.3 Economia Ambiental 

 

Determinadas correntes de pensamento econômico, como o Mercantilismo, a escola 

clássica da economia política e o utilitarismo neoclássico, tentaram explicar e elucidar a 

tendência humana de atribuir valor a tudo aquilo que, em certos períodos da história, tornaram-

se necessários e urgentes, mas não disponíveis em quantidade suficiente. Nesse contexto, a 

economia do meio ambiente e dos recursos naturais retoma esse mesmo pressuposto, ao 

sustentar que o capital ecológico se transforma, atualmente, no fator restritivo da função de 

produção macroeconômica, ou seja, fonte de determinação de valor (SCHWARZ, 2012). 

De acordo com Cavalcanti (2010), como já dito anteriormente, a ciência econômica 

tradicional não cita o meio ambiente. Porém, em alguns momentos, necessita-se mencioná-lo, 

fazendo ajustes no modelo como forma de inclusão do mesmo. Assim, o meio ambiente é 

considerado essencialmente como o “almoxarifado ou dispensa” (CAVALCANTI, 2010, p. 56) 

da atividade econômica. Essa é a esfera de atuação científica da economia ambiental, sendo que 

o autor denomina a mesma de “visão econômica da ecologia”. Também denominada economia 

do meio ambiente, encaixa-se normalmente na microeconomia, tendo como objetivo descobrir 

preços justos na alocação dos recursos, com benefícios máximos e custos mínimos, ou seja, o 

chamado ponto de ótimo. A economia ambiental tem como justificativa central a internalização 

dos custos ambientais, de forma a obter preços que revelem completamente os custos de 

oportunidade marginais. 

Apresentando desdobramentos da economia do meio ambiente, Andrade (2008), aponta 

que a teoria neoclássica somente estimou variações em relação à escassez de recursos e à 

poluição dos processos. Assim considerou-se o meio natural como simplesmente receptor de 

resíduos, considerados externalidades negativas, e buscou-se analisar as escalas ótimas de 

utilização de recursos, renováveis e não-renováveis. A denominada economia ambiental ou 

economia do meio ambiente, segundo Costa (2005), apresenta-se como o campo da economia 

ao qual se aplicam informações e técnicas relacionadas ao manejo e à preservação do meio 

ambiente. À medida que os mercados desenvolvem uma consciência ecológica, setores 

econômicos vão realizando adaptações, mas não pela urgência da escassez de recursos, apenas 

como forma de inserção no mercado globalizado. Reside nesse ponto a necessidade de 

desenvolver teorias econômicas que realmente considerem o ambiente natural em seus 

processos. 

A economia do meio ambiente tem como prioridade a eficiência econômica da alocação 

dos recursos naturais, e não a sustentabilidade do sistema econômico-ecológico, resultando em 
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enfoques de curto e médio prazos. Também, a define que todos os problemas ambientais podem 

ser resolvidos em termos de mercado, de indicadores monetários, sendo sobremaneira 

impossível abarcar assim a dimensão ecológica, pois nem todos os atributos naturais podem ser 

traduzidos em termos de moeda (GARCIA, 2013). 

Segundo Daly e Farley (2004), a economia do meio ambiente pode ser considerada a 

principal resposta à teoria econômica neoclássica, diante do questionamento sobre a função dos 

ecossistemas dentro do sistema econômico, mais especificamente no crescimento econômico. 

Ainda, considera-se a economia do meio ambiente como subjacente à teoria econômica, tendo 

como objetivo discutir e analisar a relação entre a economia e o ecossistema. 

Entende-se a economia ambiental como uma subdivisão da economia neoclássica 

aplicada a problemas do meio ambiente, cuja ferramenta principal é a valoração ambiental.  A 

perspectiva adotada pela economia ambiental encara a degradação do meio ambiente como 

externalidade negativa, ou seja, a ação de certo agente econômico causa interferência negativa 

no bem-estar de outro, sem promover compensações. Nesse contexto, a alguns recursos naturais 

não há como atribuir direitos de propriedade, restando a valoração como alternativa, 

acompanhada de cobrança pelo Estado. Dessa Forma, agentes econômicos estariam pagando 

pelo uso, a externalidade seria eliminada e o consumo racional estimulado (ROMERO; 

ANDRADE, 2009).  

Baseando-se na teoria da escola neoclássica, realiza-se o questionamento de como 

encontra-se o ponto ótimo de equilíbrio econômico se os serviços ecossistêmicos não teriam 

preço no mercado definido. Garcia (2013) preconiza que a busca pelo equilíbrio e pelo ponto 

máximo de utilidade dos recursos permanecem ainda como base teórica e metodológica da 

economia do meio ambiente. Assim, a não existência de mercados organizados voltados aos 

serviços ecossistêmicos mostra-se como o desafio principal da abordagem tradicional. A teoria 

neoclássica propõe instrumentos que possam revelar os preços dos bens e serviços 

ecossistêmicos, encontrando o ponto ótimo de utilidade dos recursos a partir desses preços. 

Dessa forma, a economia do meio ambiente objetiva valorar os recursos naturais, apoiando-se 

nos preceitos da proposta neoclássica, considerando a valoração econômico-ambiental dos 

serviços ecossistêmicos como a maneira de atribuir valores associados à utilidade atual, futura 

ou potencial dos mesmos. 

Romero e Andrade (2009) pontuam que a economia ambiental desenvolveu métodos 

avaliativos diretos da disposição dos indivíduos a pagar por recursos naturais, e outros métodos, 

os quais avaliam indiretamente essa disposição, por meio do valor de mercado dos bens 

produzidos a partir desses serviços ecossistêmicos. Segundo os autores supracitados, “a 
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quantidade de recurso a ser utilizada é definida por um processo de avaliação custo-benefício 

da alocação dos gastos entre investimento em sistemas de controle da poluição e investimento 

em pagamento por poluir” (ROMEIRO; ANDRADE, 2009, p. 23). O problema, porém, reside 

no ponto de equilíbrio que não considera danos ambientais e pode não ser ecológico e 

sustentável. 

A ocorrência de mudanças qualitativas no sistema econômico não pode ser considerada 

secundária, pois, mesmo que seja em níveis básicos, sempre haverá mudanças de transformação 

de energia utilizável em energia inaproveitável. Tal processo é a essência do sistema produtivo, 

pois transforma recursos naturais em produtos consumíveis pela sociedade, gerando, em 

consequência, resíduos que não voltarão ao sistema de produção. Logo, se os processos 

econômicos utilizam recursos de alta qualidade provenientes da natureza e devolvem resíduos 

desprovidos de qualidade, não pode ser possível isolar o sistema econômico do sistema natural. 

Tais contribuições fazem parte dos estudos de Georgescu-Roegen, economista, matemático e 

pensador, considerado um dos primeiros a tratar da economia ecológica e representar uma 

ruptura de paradigma na economia tradicional dominante (CECHIN; VEIGA, 2010). 

 

2.3.4 Economia ecológica 

 

A compreensão de que o sistema ecológico, sustentador da vida no planeta, se encontra 

crescentemente ameaçado representa a principal origem das discussões da economia ecológica 

(EE). Constantemente a sociedade entra em conflito com o ambiente natural, assim como o faz 

a economia, com suas incertezas e urgências. A EE possui diferenciações da economia e da 

ecologia convencionais, em virtude da complexidade dos problemas com os quais precisa lidar, 

aprofundando-se no entendimento das correlações entre meio ambiente e economia. A 

economia ecológica visualiza a economia tradicional da sociedade como subsistema 

dependente do sistema-mestre, o da natureza (CAVALCANTI, 2010). Assim o autor demonstra 

a necessidade da EE, de forma a discutir, permear e tentar resolver os problemas da interação 

homem-natureza. 

Os sistemas ecológico e econômico podem ser entendidos como complexos, vivos e 

com notável capacidade adaptativa, os quais, precisam estar interligados. Sendo assim, fica 

evidente a necessidade de uma abordagem holística que possibilite o entendimento da economia 

como um sistema interconectado ao meio ecológico, uma visão alinhada à ideia de 

sustentabilidade que tem significativo potencial para identificar meios de mitigar impactos 
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negativos sobre o meio ambiente, justificar políticas públicas de conservação da biodiversidade, 

assim como criar medidas de bem-estar humano (CAVALCANTI, 2004). 

No campo de estudo da estática microeconômica, interpreta-se que o mercado 

econômico trabalha em equilíbrio apenas quando já existem recursos preestabelecidos. Quando 

se quer expansão, quando há a necessidade de utilizar recursos novos, ou seja, já aplicando 

conceitos de macrodinâmica econômica, a Economia Ecológica (EE) prega que se deve 

procurar uma interdependência entre o sistema ecológico e o sistema econômico, ambos 

estabelecidos sobre as mesmas bases biofísicas. O grande desafio da EE é tentar unificar esses 

dois sistemas, de forma coevolutiva, cooperativa, interligada (CAVALCANTI, 2010). 

A economia ecológica é considerada mudança fundamental no contexto de percepção 

de problemas de alocação dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos ao sistema 

econômico, propondo uma modificação da dinâmica do crescimento econômico. Ao lidar com 

novos recursos a serem mobilizados, no âmbito da macrodinâmica econômica, abre-se caminho 

para a união das bases dos sistemas econômicos e biofísicos, que devem ser tratados de maneira 

interdependente e coevolutiva. Nesse ponto, encontra-se o principal desafio da economia 

ecológica (CAVALCANTI, 2004). 

Segundo Garcia (2013), duas vertentes teóricas, vinculadas à ciência econômica, 

incorporam a problemática ambiental em suas análises: a economia do meio ambiente e a 

economia ecológica. Sendo que a primeira é baseada nas perspectivas teóricas neoclássicas da 

economia, e a segunda tem como objetivo fornecer alternativas ao reducionismo dos modelos 

econômicos defendidos pela primeira. O autor, nesse caso, coloca ambas em patamar não 

antagônico, mas evolutivo.  

Os processos metodológicos da economia ambiental (abordagem convencional) são 

simplórios e reducionistas, valorizam o meio ambiente como uma mercadoria qualquer; 

recursos degradados e irreversíveis são irrelevantes, pois supõe-se que os recursos ecológicos 

são substituíveis por capital. Por outro lado, a abordagem econômico-ecológica delineia 

aspectos metodológicos muito mais complexos e realistas sobre o comportamento humano da 

avaliação de valor dos recursos naturais (ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

Nesse âmbito, Cavalcanti (2010, p. 57) propõe certos questionamentos: “Quanto pode 

ser extraído e quanto pode ser devolvido ao meio ambiente por meio do processo econômico? 

Ou seja, qual é a escala da economia compatível com sua base ecológica?” Essa marcante 

pergunta precisa ser respondida pelos estudiosos científicos do desenvolvimento sustentável. 

Pode ser apontada como a comparação e o parâmetro que os economistas comuns não 
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conseguem ou não querem entender. Cavalcanti (2010), aponta a metáfora do barco, a fim de 

explicar a diferença entre economia ambiental e economia ecológica: 
Vale, a propósito, usar aqui a imagem de um barco, cuja carga – estando distribuída 
de forma ótima no seu interior (solução do problema microeconômico) – deve 
respeitar a linha de calado. Quando a marca da água atinge essa linha, o barco está 
cheio; alcançou sua capacidade segura de carga (escala ótima). Os economistas 
ambientais, trabalhando com mercados, não elaboram o problema da carga ótima; 
interessa-lhes só a acomodação adequada da carga no barco. Os economistas 
ecológicos – apelando para princípios da física e ecologia – consideram que o tamanho 
da carga seja fundamental. Na concepção de uma possível macroeconomia do 
ambiente, a capacidade de carga, portanto, assume papel-chave. É ela que vai 
delimitar o âmbito do desenvolvimento sustentável. É ela ainda que vai levar a que se 
considere como irrealizável a proposta do crescimento perpétuo, também chamado – 
de forma totalmente imprópria – de “crescimento sustentável”. (CAVALCANTI, 
2010, p. 57) 

 

A economia ecológica analisa o sistema econômico-ecológico de forma 

multidimensional, procurando incorporar a interdependência entre o sistema econômico e o 

ecossistema, conceito ignorado pela visão tradicional. Porém, a EE compartilha alguns aspectos 

com a economia do meio ambiente, principalmente no que diz respeito às técnicas de valoração 

econômico-ambiental. Explorando aspectos teórico-metodológicos, a economia ecológica pode 

ser apontada como complementação da análise econômica ambiental neoclássica (GARCIA, 

2013). 

Além disso, na perspectiva econômico-ecológica, a expansão do sistema econômico 

implica custos de oportunidade ambientais positivos, ou seja, tais recursos são escassos e 

aumentos na economia implicam na redução da quantidade disponível. Chega-se assim à 

conclusão de que a exaltação do crescimento econômico como o objetivo prioritário e solução 

de todos os problemas pode ser apontada como extravagância, fantasia, meramente uma 

doutrina. Confunde-se crescimento com desenvolvimento, sendo o primeiro sinônimo de 

aumento, e o segundo de evolução (CAVALCANTI, 2010). 

A economia ecológica pode ser apontada como uma ciência transdisciplinar, cuja visão 

abrange outras ciências que não as econômicas, realizando uma tentativa de transcender 

fronteiras de conhecimento, aproveitando o capital intelectual humano, frente ao caminho de 

colapso e degradação dos ecossistemas. Apresenta-se a abordagem da economia ecológica 

como sistêmica, baseada em análises de grupos de interações e interdependências, de trocas de 

energia e matéria, contrapondo-se à forma neoclássica reducionista, a qual estuda fenômenos 

de maneira isolada (COSTANZA et al., 1997). 

Conforme já mencionado, Cavalcanti (2010) reafirma a irrefutável comprovação que a 

economia e sociedade não existem sem o sistema ecológico, porém, o contrário é possível. 
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Mesmo assim, a ciência econômica convencional estuda somente a espécie humana, enquanto 

as ciências biológicas estudam todas as outras. Nesse ponto, o autor demonstra o paradigma 

que resultou de egoísmo de ambos os lados. Logo, a transdisciplinaridade precisa ser aplicada, 

considerando a necessidade de enfrentar a limitação disciplinar, a qual está impedindo a 

percepção em conjunto da série de problemas no âmbito ecológico-econômico. A visão 

ecológica da economia propõe justamente essa abordagem transdisciplinar e ampla, tendo como 

núcleo as relações entre ecossistema e o sistema econômico. As divisões entre disciplinas no 

meio acadêmico acabam por simplificar os problemas do mundo real, sendo o direcionamento 

da EE para a resolução dessa adversidade. Essa declaração do autor pode ser considerada 

ambiciosa, porém, realmente é necessário a quebra de paradigma, e a EE pode tornar-se 

realmente a solução. O mesmo autor afirma ainda, que a economia ecológica não se insere em 

nenhum ramo da economia, nem da ecologia, apresentando nomenclaturas como 

“ecoeconomia, ou ainda ecologia econômica” (CAVALCANTI, 2010, p. 60). 

Tanto a perspectiva da economia do meio ambiente e a ecológica têm o custo de 

oportunidade como base. Não obstante, a EE propõe a visão mais realista do mundo, apontando 

o sistema econômico como apenas uma das partes do todo ecossistêmico, havendo assim, 

restrições à expansão irrestrita. Por outro lado, o ponto de vista neoclássico aponta a economia 

como o todo, não existindo limites à tal expansão absoluta (DALY; FARLEY, 2004). 

Observação extremamente importante realizada pelos autores, pois expõe as concepções de 

cada teoria sobre o envolvimento do planeta terra e seus recursos no sistema econômico. 

Em resumo, a forma convencional da economia faz a exclusão da natureza, 

considerando-a externalidade do processo econômico. Por outro lado, a economia ambiental 

tem como foco precificar a natureza, tratando-a como amenidade. Por fim, a economia 

ecológica conceitua a natureza como suporte à sociedade, que não pode ser facilmente 

substituído (CAVALCANTI, 2010). 

A dificuldade de uma inter-relação entre o sistema natural e o sistema econômico pode 

ser parcialmente solucionada com técnicas de valoração econômico-ecológica. Segundo Garcia 

(2013), a análise da economia ecológica é apontada como complexa, no sentido de que dificulta 

a utilização de técnicas tradicionais de valoração, sendo este o maior desafio da metodologia 

econômico-ecológica. A economia ecológica utiliza técnicas de valoração tradicionais, de 

forma a transformá-las sob análise sistêmica e não reducionista. Tal desafio, enfrentado pelos 

economistas ecológicos, objetiva consolidar a respectiva abordagem como alternativa à 

tradicional. 
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A economia ecológica precisa responder questões sobre os problemas que ocorrem na 

interação entre seres humanos e os serviços que a natureza provém. Cavalcanti (2010), 

considerando as interconexões mundiais em constante evolução, afirma que ainda não havia 

estudos científicos sobre como analisar problemas advindos das interações entre os seres 

humanos e o meio natural em que vivem. Por definição, a economia ecológica busca responder 

questões como a forma com que o comportamento humano se articula diante de mudanças nos 

ciclos de carbono, de nutrientes e hidrológico, e também as maneiras pelas quais ocorrem a 

retroalimentação dos sistemas econômico e ecológico, influenciando nos serviços 

ecossistêmicos fornecidos. Ainda, surgem conflitos no contexto da valoração simplesmente 

monetária, ou seja, aquela que impõe preços mercadológicos, de serviços ecossistêmicos 

essenciais ao ser humano. 

A metodologia de valoração econômico-ecológica dos recursos naturais, desenvolvida 

no âmbito da economia ecológica, considera a natureza complexa dos ecossistemas, os diversos 

valores associados, os riscos de danos irrecuperáveis às estruturas e funções ecossistêmicas, 

assim como limites energéticos e termodinâmicos do aumento da produção industrial. Ou seja, 

a valoração econômico-ecológica pretende levar em consideração a sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental do uso de recursos naturais (ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

Segundo Cavalcanti (2010), a economia ambiental utiliza ferramentas da economia 

neoclássica, tentando aplica-las aos problemas ecológicos. Visualizando o meio ambiente de 

forma a inseri-lo nos cálculos econômicos, ou seja, realizando a valoração monetária ao dar 

preços que reflitam valores hipotéticos dos serviços ecossistêmicos. Por outro lado, a EE 

pretende informar de que forma o uso da natureza pode ser sustentável. Interpreta-se assim, por 

meio desse trecho do autor, que a economia ambiental busca argumentos para a transformação 

da sociedade baseada na economia clássica, na tentativa de minimizar impactos, de convencer 

tomadores de decisão. Neste contexto está inserida a valoração ambiental, que também busca a 

sustentabilidade. 

A economia ecológica analisa os riscos de danos ambientais, definindo o ponto de 

equilíbrio como sustentável ecologicamente apenas se for possível expressar todas as perdas 

ambientais em unidades monetárias. Porém, aponta-se como obstáculo o pouco conhecimento 

sobre as funções ecossistêmicas, traduzidas em serviços ecossistêmicos. A limitação do método 

de valoração da economia ecológica traduz-se na impossibilidade de se determinar o ponto de 

ruptura da resiliência dos ecossistemas, sendo necessário determinar a escala sustentável de uso 

dos serviços. Porém, dada a complexidade dos ecossistemas, essa determinação torna-se incerta 

e modificável, à medida que ocorrem avanços técnico-científicos (ROMERO; ANDRADE, 



55 
 

 

2009). Com base nas observações dos autores, percebe-se que, pela teoria da poluição ótima, 

os ecossistemas resistiriam eternamente. Porém, sabe-se que isso não pode ser condizente com 

a realidade, pois ainda não se descobriu método de substituição de recursos naturais por capital.  

Assim, podem ser apontadas algumas críticas à valoração baseada na economia 

ambiental. Segundo Cavalcanti (2004), o problema de tentar atribuir valor monetário a serviços 

ecossistêmicos é levar um indivíduo a acreditar que tais serviços realmente valem aquilo 

proposto nos cálculos. Outro problema é causar a impressão de haver a possibilidade de somar 

os ativos ecológicos a outros já construídos pelo homem, tornando os bens ambientais 

substituíveis. Dessa forma, há a necessidade de se desenvolver a denominada economia 

ecológica. 

Dessa forma, conhecer a complexidade dos ecossistemas a fim de valorá-los apresenta-

se como o principal questionamento no contexto dos processos de valoração econômico-

ecológicas. Romeiro e Andrade (2009) consideram necessário analisar outra dimensão de valor, 

o valor ecológico, o qual pode ser determinado pela integridade das funções ecossistêmicas, por 

parâmetros de complexidade, diversidade e raridade, além da amplitude da relevância dos 

serviços ecossistêmicos para determinados processos ecológicos. Porém, esse tipo de 

mensuração apresenta o problema da falta de uma unidade de medida específica, substitutiva 

do dinheiro no processo de valoração.  

De acordo com Cavalcanti (2010), ter um comportamento econômico significa realizar 

ações menos custosas ou que maximizem os benefícios e lucros em determinada situação. Se o 

uso dos recursos naturais seguisse a corrente ideológica da própria economia, não haveria tanta 

destruição. O poder econômico está traindo a si mesmo, autodestruindo-se. A essência do 

conceito de sustentabilidade ecológica pode ser definida como a necessidade de preservação 

dos estoques naturais de recursos, de capital natural, mas não dos respectivos valores 

monetários, conduzindo à denominada sustentabilidade forte. Neste contexto, pode-se inserir a 

visão ecológica da economia, tendo como missão promover o desenvolvimento de modelos 

contendo elos ecológicos, os quais são determinantes das conexões entre sistemas econômicos 

e os naturais. 

Pode-se afirmar que a economia ecológica defende a alocação de recursos de forma 

diferente da economia do meio ambiente, afirmando que se deve primeiro definir a escala ótima 

do sistema ecológico, da escala biofísica de sustentação do sistema, e somente depois 

determinar a alocação e distribuição dos recursos naturais (GARCIA, 2013). Por fim, há um 

consenso de que a economia ecológica defende o desenvolvimento sustentável, abrangendo 

ecologia, economia e sociedade. Assevera-se que o desenvolvimento, se não for sustentável, 
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não pode ser considerado desenvolvimento em si. Tornar-se-á um processo com tendências ao 

insucesso, falhas e baseado em situações irreais promovidas pelos crentes no crescimento a 

qualquer custo (CAVALCANTI, 2010). O autor defende, assim, a correlação específica da 

economia ecológica com o desenvolvimento sustentável. Partindo desse princípio, executa-se a 

seguir um delineamento conceitual acerca da valoração dos serviços ecossistêmicos. 
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2.4 VALORAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 
A economia ambiental insere abordagens econômicas no sistema ecológico. A valoração 

econômica ambiental pode ser visualizada como avanço além da fronteira da ciência 

econômica, na tentativa de medir o que se acredita ser imensurável. Apresenta-se a iniciativa 

de utilizar a valoração como meio de se auferir se o desenvolvimento é sustentável ou não. 

Dessa forma, obtém-se a noção econômica de externalidades negativas geradas 

(CAVALCANTI, 2004). Esse trecho do autor explica-se, pois, ao determinar o valor dos 

serviços ecossistêmicos, a estimativa de externalidade negativa gerada é percebida pelos 

agentes tomadores de decisão. 

Ao se realizar a valoração econômica de um recurso ambiental, os bens e serviços devem 

ser levados em conta, além das interações e inter-relações entre os diversos produtos da 

natureza. A noção de que o ambiente e a área protegida são um conjunto complexo e sistêmico 

deve ser considerada nesse tipo de análise, assim como a interdependência e os impactos sobre 

o bem-estar humano. A maneira de realizar o cálculo da valoração deve abranger informações 

sobre o uso antrópico ou a degradação do recurso em estudo. Desse modo, é possível 

demonstrar a interação entre o meio ambiente e as atividades humanas, possibilitando a 

construção de políticas de preservação ambiental (SOUSA; CUNHA, 2013).  

Normalmente, as decisões econômicas não consideram como prioridade as questões de 

ordem ecológica. Alguns recursos naturais possuem preços, mas encontram-se subestimados. 

Quando se realiza a contabilidade econômica nacional, tradicionalmente não se consideram 

valores para recursos e serviços da natureza, atribuindo a estes o valor zero, como se fossem 

“bens livres” (CAVALCANTI, 2004, p. 153). O autor ainda afirma o que é considerada uma 

máxima em alguns estudos de valoração: é melhor buscar alguma forma de valorar, do que ver 

o valor dos recursos reduzidos a zero. 

 

2.4.1 Valoração: definições, conceitos envolvidos e crítica 

 

De acordo com Mota e Bursztyn (2013) e Hanemann (1994), a sociedade, que se 

aproveita do meio ambiente como fornecedor de serviços, necessita resolver seus problemas de 

gestão ambiental por meio de intervenções governamentais, já que o mercado econômico 

somente tem eficiência de alocação de recursos. Adicionalmente, esse conjunto de ferramentas 

regulatórias precisa da ética, envolvendo assim a valoração ambiental e o direito das gerações 
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futuras e presentes em termos de sustentabilidade. O valor, como conceito ético, deriva de 

preferências determinadas das pessoas, envolvendo fatores como aprendizagem e introspecção, 

sendo muitas vezes vertente ética utilitarista e antropocêntrica. Em Sen (1999), são tecidas 

críticas acerca da função de utilidade dos objetivos a serem alcançados, principalmente em 

aspectos econômicos, assim:  
o critério tradicional da economia do bem-estar era o critério utilitarista simples, 
julgando o êxito segundo a magnitude da soma total de utilidade criada — nada mais 
sendo considerado possuidor de valor intrínseco (SEN, 1999, p. 32). 
 

A valoração econômica tem como objetivo fazer a interpretação da importância das 

variações na qualidade ambiental sobre o bem-estar humano. Assim, melhora processos de 

tomada de decisão em aspectos sociais e ambientais, provendo informações sobre as dúvidas 

em conflitos de escolha envolvidos na decisão entre alternativas. A valoração pode ser utilizada 

a fim de sensibilizar sobre a relevância de bens intangíveis, no dimensionamento de programas 

e políticas públicas, para priorizar investimentos e fazer estimativas de compensações 

ambientais. Além disso, pode ser útil no contexto da determinação de incentivos econômicos 

com foco em mudanças de comportamento, tais como pagamentos por serviços ambientais e 

novos tributos (VASCONCELLOS, 2017).  

O processo de valoração econômica pode ser definido como a ação de atribuir valor 

monetário aos serviços ecossistêmicos e bens relacionados. Tem como objetivo quantificar os 

benefícios promovidos pelos ecossistemas e como mudanças nos mesmos impactam sobre o 

bem-estar dos seres humanos (KOSMUS; RENNER; ULRICH, 2012). Segundo Garcia (2013) 

e Hanemann (1994), os bens e serviços que eram considerados gratuitos ou livres, 

disponibilizados pelo sistema natural, atualmente apresentam várias associações com custos, 

muitas vezes custos de oportunidade. Logo, a fim de que o sistema econômico possa fornecer 

bem-estar à população, deve-se pagar um preço, e não mais considerar o capital natural como 

dádiva do ambiente. As dádivas nunca foram gratuitas. Foi uma aquisição a prazo, o preço 

precisa ser pago e não há mais como fazer empréstimos. 

Na perspectiva puramente econômica, os bens e serviços adquirem valor pela sua 

utilização e, inexistindo mercados dos quais derivam valores de uso, tal precificação se faz 

quantificando o consentimento ou disposição a pagar ou aceitar, denominada excedente do 

consumidor. A avaliação contingente aplica-se, nesse caso, ao realizar-se a valoração 

econômica ambiental dos serviços ecossistêmicos. Sob esse ponto de vista, o valor dos bens e 

serviços resulta da agregação de valorações individuais, medidas por meio de questionários, 

obtendo o preço-sombra dos referidos bens e serviços ecossistêmicos (SCHWARZ, 2012). 
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De acordo com Paiva (2015), podem ser apresentadas diferentes dimensões do valor 

ecológico, associadas à diversidade de bens e serviços ecossistêmicos oferecidos pela natureza, 

os quais garantem a manutenção da vida humana e todas as outras espécies. Essas dimensões 

de valor precisam ser consideradas em processos decisórios que envolvam recursos naturais. A 

dimensão ecológica de valor, o chamado valor ecológico, demonstra a importância da totalidade 

da estrutura ecossistêmica no fornecimento de bens e serviços, ou seja, é preciso um 

ecossistema íntegro para que os serviços sejam mantidos. Deriva-se desse fato sua interligação 

com a sustentabilidade e o estabelecimento da escala adequada de utilização.  

Sob a perspectiva de rompimento com explicações da economia tradicional, existe a 

orientação de considerar que princípios explicam o valor dos bens e serviços ecossistêmicos. A 

moderna reflexão ecológico-econômica da valoração utiliza o entendimento dualista, segundo 

o qual o valor resulta da combinação de dois parâmetros: físico e psíquico. O primeiro diz 

respeito a bens escassos e que possuem valor, pois subentende-se que há dispêndio de materiais, 

energia e informação no processo produtivo. E o segundo, pelo qual entende-se que o valor 

depende da capacidade dos bens ecossistêmicos de satisfazerem as necessidades humanas. Esse 

entendimento dualista não aceita nem o reducionismo monetário, nem o econômico, partindo 

do princípio de que não existe medida comum de todos os valores (SCHWARZ, 2012). 

A valoração ambiental, em sua perspectiva neoclássica, utiliza certo conjunto de 

técnicas de valoração econômica a fim de aferir os valores sociais dos recursos ecossistêmicos 

(GARCIA, 2013). Os critérios econômicos presentes nas técnicas de valoração econômica 

ambiental estariam fundamentados nas abordagens ecológicas. Logo, o conhecimento 

ecológico se torna um pré-requisito na aplicação dos critérios econômicos (SEROA DA 

MOTTA, 2006). O valor econômico dos serviços ecossistêmicos, também denominado custo 

de oportunidade, usualmente não é incorporado ao mercado por meio dos sistemas de preço. 

Assim como os demais bens e serviços presentes no mercado, o valor econômico dos recursos 

naturais deriva de seus atributos, não necessariamente associados ao uso. Os valores dos 

recursos ambientais decorrem de seus usos ou não-usos, sendo que tais recursos devem ser 

mensurados a fim de apoiar decisões de igualmente uso e não-uso, além de conflitos envolvendo 

esses recursos e sua utilização (SEROA DA MOTTA, 2011).  

Assim, de acordo com Seroa da Motta (2011; 2006), o valor econômico dos recursos 

ambientais (VERA), é constituído por valor de uso direto (VUD), indireto (VUI), pelo valor de 

opção (VO) e pelo valor de não uso ou de existência (VE). Pode-se especificá-los conforme o 

Quadro 07 – Abordagem para estimar o valor dos serviços ecossistêmicos, correspondendo com 

a seguinte equação: VERA = (VUD + VUI + VO) + VE. 
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Quadro 07 – Abordagem para estimar o valor dos serviços ecossistêmicos 

Fonte: elaborado pela autora com base em Seroa da Motta (2011, p. 180-182) e TEEB (2010c, p. 10). 
 

 

A fim de entender a dinâmica dos ecossistemas entre si e com o sistema econômico, 

necessita-se reconhecer suas funções, valorando-as (DE GROOT et al., 2002). A valoração 

monetária pode contribuir com a avaliação dos serviços ecossistêmicos, desde que os 

instrumentos dessa valoração econômica estejam integrados com outras formas de valoração. 

Tais seriam as concebidas pela etnociência, a qual pode ser baseada em depoimentos pessoais 

O
bj

et
iv

os
 d

a 
va

lo
ra

çã
o 

Valor Econômico dos Recursos Ambientais (VERA) 
Valor de uso (VU) Valor de Não-Uso 

Valor de Uso Direto 
(VUD) 

Valor de Uso Direto 
(VUD) 

Valor de Uso Direto 
(VUD) Valor de Existência (VE) 

“valor que os 
indivíduos atribuem a 
um recurso ambiental 
pelo fato de que dele 
se utilizam 
diretamente” 

“valor que os 
indivíduos atribuem a 
um recurso ambiental 
quando o benefício do 
seu uso deriva de 
funções 
ecossistêmicas” 

“valor que o indivíduo 
atribui à conservação de 
recursos que podem 
estar ameaçados, para 
usos direto e indireto no 
futuro próximo” 

“valor que está dissociado 
do uso [...] e deriva de 
uma posição moral, 
cultural, ética ou 
altruística em relação aos 
direitos de existência de 
outras espécies que não a 
humana ou de outras 
riquezas naturais, mesmo 
que essas não representem 
uso atual ou futuro para 
ninguém” 

Se
rv

iç
os

 
re

la
ci

on
ad

os
 

Serviço de provisão e 
regulação 

Serviços de regulação, 
suporte e culturais 

Serviços de provisão, 
regulação, suporte e 
culturais ainda não 

descobertos 

Serviços culturais 

M
ét

od
os

/ 
fe

rr
am

en
ta

s 
va

lo
ra

çã
o 

Análise de mercado  
Métodos de custo  

Função da produção 

Análise de mercado 
Métodos de custo 
Preço hedônico 

Valoração contingente 

Método do custo de 
substituição 

Métodos do custo de 
mitigação 

Método do custo evitado 

Valoração contingente 
Eleição contingente 

A
bo

rd
ag

em
 

co
nc

ei
tu

al
 

Abordagens baseadas nas preferências 

Es
tru

tu
ra

 
di

sc
ip

lin
ar

 

Economia neoclássica 
Teorias de mercado 



61 
 

 

e experiências individuais, com seu próprio sistema de classificação. Ainda, deve incorporar 

processos deliberativos e participativos de valoração, contribuindo de forma eficiente no 

desenvolvimento de políticas de governança sustentáveis (JOLY et al., 2019).   

O impasse vivenciado são as prioridades econômicas desrespeitam os argumentos 

ecológicos de forma sistemática. Ao atribuir preços a recursos da natureza, sempre se faz de 

maneira a subestimar os valores, e, no contexto da contabilidade nacional, atribui-se o valor 

zero a todos recursos naturais. Porém, existe a complexa dificuldade de atribuir valores a bens 

e serviços ecossistêmicos que possuem valor infinito, como a biodiversidade ameaçada de 

extinção (CAVALCANTI, 2010). Alguns serviços não conseguem ser nitidamente verificados 

ou precificados pelo mercado econômico. Segundo Garcia (2013), os ecossistemas oferecem 

funções e valores ecológicos os quais muitas vezes não possuem correspondente explicita no 

mercado, ou seja, o sistema econômico não consegue encaixá-los, mesmo sendo 

imprescindíveis à sustentabilidade humana no planeta. 

Cavalcanti (2010) afirma a existência da possibilidade de, ao atribuir valores monetários 

a bens e serviços ecossistêmicos, levar-se a acreditar que os mesmos valem realmente o 

demonstrado nos cálculos. Também, pode-se causar a impressão de que os ativos naturais 

podem ser somados a outros ativos, desenvolvidos pelos humanos, correndo o risco de tornar 

os primeiros substituíveis. O autor aponta assim limitações da valoração, e o quanto se deve 

tomar cuidado na hora de demonstrar resultados. 

A economia ecológica entende que nem a análise monetária convencional, nem a 

contabilidade energética conseguem assimilar a complexidade do conceito de valor dos bens e 

serviços ecossistêmicos. Logo, as reflexões ecológico-econômicas criticam concepções 

limitadas e simplistas, as quis utilizam apenas um indicador de cálculo, uma dimensão analítica 

e um horizonte temporal. A teoria econômica neoclássica ignora o atributo físico da equação 

de formação de preços, nem qualidades e características de sustentabilidade. Possui apenas uma 

dimensão de análise, a econômica, e um indicador de medida de valor, o monetário. Ainda, não 

é possível saber qual apreciação é dada às externalidades econômico-ambientais. Em um 

mesmo contexto, a análise ecológica energética possui a concepção limitada de encarar apenas 

a energia como fator de mensuração de valor, sendo que a energia é apenas um dos atributos, 

inserido nos vários fluxos de materiais e ecossistêmicos. O autor ainda aponta que tanto os bens 

como impactos ambientais não têm a possibilidade de serem reduzidos ao enfoque energético 

(SCHWARZ, 2012). 

Quando se trata de serviços ecossistêmicos, abordagens quantitativas baseadas em 

métodos de valoração econômica geralmente são utilizadas em estudos que abrangem serviços 
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de provisão e regulação, por exemplo. Porém, quando são tratados os serviços culturais, o 

processo se torna mais polêmico, visto que a maneira como cada pessoa percebe os benefícios 

é diferente, depende de fatores que podem ser subjetivos e sem dimensões econômicas (GVces, 

2016). 

No contexto da valoração monetária, apresenta-se como fator a ser contabilizado a 

relevância de determinado serviço ecossistêmico dentro do mercado. Porém, tais serviços 

possuem múltiplos significados, alcançando cultura, sobrevivência de populações dependentes, 

a beleza de paisagem, a espiritualidade. Portanto, demanda-se a visão integrada, a qual 

contemple diferentes valores, de forma a incluir os elementos físicos, biológicos, culturais, 

espirituais e sociais dos ecossistemas (CAVALCANTI, 2010). 

Os valores associados aos serviços ecossistêmicos culturais têm tendência a variar 

significativamente dependendo da perspectiva de análise, mesmo que sejam relativos ao mesmo 

local e o mesmo serviço. Esse fato acontece, pois existem bases culturais diferentes, sendo 

deveras complexa a tarefa de expressar os serviços culturais por meio de valores monetários 

representativos de todos os atores sociais envolvidos. Além disso, alguns serviços 

ecossistêmicos culturais, como identidade cultural e espiritual, podem ser considerados 

insubstituíveis pelas partes interessadas, sendo difícil representá-los monetariamente (GVces, 

2016). 

 

2.4.2 Por que valorar? 

 

Frequentemente observa-se o aumento de notícias acerca da degradação dos recursos 

naturais e de acidentes ambientais. Os tomadores de decisões políticas, no entanto, continuam 

não observando aspectos importantes que precisam subsidiar a formulação de políticas. O valor 

exerce fundamental influência nesse processo de escolha, e atribuir valor ao meio ambiente faz 

parte da conexão entre a forma e a razão de agir. A conceituação de valor abrange várias áreas 

do conhecimento, sendo originário das ciências econômicas, e transportado à área ambiental. 

Assim, na análise de aspectos do meio ambiente, o valor desenvolve papel fundamental, à 

medida em que os recursos naturais públicos ou privados de uso coletivo não possuem preços 

determinados nos mercados convencionais (MOTA; BURSZTYN, 2013).  

O crescimento econômico pode basear-se em investimentos em capital natural, 

modificando a estrutura da economia no sentido da promoção de tecnologias verdes, sem que 

sejam prejudicados renda, empregos e promovendo a redução da pobreza. No sentido de 

promover a perspectiva do capital natural, necessita-se descobrir quanto vale certo recurso 
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ambiental e quais instrumentos devem ser utilizados na obtenção desse valor. Em outras 

palavras, a fim de promover investimentos em capital natural, é fundamental entender sua 

contribuição econômica e social, precificando-os conforme a parcela de bem-estar e benefícios 

em favor da sociedade (SEROA DA MOTTA, 2011). 

As ferramentas e conceitos econômicos podem ser de grande ajuda na sociedade, 

equipando-a com meios de incorporar os valores da natureza em tomadas de decisões de vários 

níveis de gestão. Estudos de valoração promovem o reconhecimento do valor da biodiversidade 

e dos ser viços ecossistêmicos, demonstrando que são importantes e significativos. 

Demonstrando o valor dos ecossistemas, são integrados também custos e benefícios aos 

indicadores que funcionam como base e geram influência para tomadas de decisão (TEEB, 

2010).  

No âmbito da análise de investimentos, é importante aprimorar processos a fim de evitar 

desperdícios e conseguir os objetivos pretendidos de maneira plena. A valoração econômica 

dos serviços ecossistêmicos proporciona informações sistemáticas sobre custos e benefícios, 

relativos a projetos e políticas públicas, muitas vezes intangíveis. Assim, a mesma tem como 

objetivo orientar decisões de longo prazo que possam afetar, direta ou indiretamente, setores 

econômicos e atores sociais respectivos. Além do mais, a valoração econômica pode ser 

utilizada no aprimoramento de instrumentos de gestão, como pagamentos por serviços 

ambientais e impostos sobre atividades poluentes, gerando, no primeiro caso, incentivos, e 

também evitando que sejam utilizados recursos além do necessário (VASCONCELLOS, 2017). 

Assim, o autor destaca a relevância da valoração em decisões de políticas públicas. Ao 

especificar bens intangíveis, pode-se considerar como serviços ecossistêmicos. 

Segundo Mota e Bursztyn (2013), o desenvolvimento, se considerado em termos 

sustentáveis, possui limites impostos pela tecnologia, uso dos recursos naturais e pela 

capacidade do planeta de absorver impactos das atividades econômicas humanas. Pode-se, 

assim, aperfeiçoar a variável tecnológica a fim de que interaja com a ecossistêmica, resultando 

na valoração ambiental, ferramenta de apoio aos processos de desenvolvimento. Já que os 

mercados puramente econômicos são ineficientes na precificação de serviços ecossistêmicos, a 

valoração insere-se como um instrumento importante em políticas públicas ambientais. Os 

autores apontam os serviços ambientais como similares aos econômicos, pois possuem 

consumo e valor. Porém, são completamente diferentes em sua essência, aplicação e gestão. 

Garcia (2013) demonstra que a incorporação dos serviços ecossistêmicos aos processos 

e dinâmicas capitalistas podem tornar-se instrumentos relevantes na preservação e conservação 

ambiental, e também em projetos de recuperação e regeneração de ecossistemas degradados, de 
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forma total ou parcial. No contexto da valoração ambiental, a preservação e a recuperação do 

capital natural mostram-se tão importante quanto políticas governamentais de desenvolvimento 

econômico. Por outro lado, a percepção do sistema e da sociedade no que diz respeito aos 

ecossistemas naturais precisa ser alterada, de forma a reconhecer os bens e serviços 

ecossistêmicos como detentores de valor econômico, significando, de forma simbólica, uma 

remuneração pelos serviços prestados pela natureza para o bem-estar humano. 

A valoração de serviços ecossistêmicos e a incorporação de valores econômicos aos 

processos de tomada de decisão podem ajudar a avaliar impactos e alterações nos ecossistemas 

causados por políticas de desenvolvimento. Ainda, pode ser útil na avaliação entre diferentes 

opções de gestão dos ecossistemas e usos competitivos da terra, analisando também 

responsabilidades por danos ao meio ambiente e pode melhorar os mercados financeiros, como 

o de carbono e pagamento por serviços ecossistêmicos. Por fim, conscientizar a população sobre 

a contribuição que os serviços ecossistêmicos têm na economia e na sociedade (KOSMUS, 

RENNER, ULRICH, 2012). 

Roma et al. (2013), demonstram a importância da percepção do valor dos serviços 

ecossistêmicos e da biodiversidade para o bem-estar humano. Afirmam que a disseminação do 

conhecimento acerca das relações de dependência humanos-natureza, oportunidades, assim 

como dos riscos e impactos atrelados à utilização do capital natural, são considerados elementos 

essenciais nos processos de tomada de decisões relacionadas a políticas públicas e ao 

planejamento do desenvolvimento econômico sustentável. O incremento na quantidade de 

informação disponíveis sobre o valor dos serviços ecossistêmicos pode contribuir na prevenção 

de decisões errôneas que resultem em perda de bem-estar humano e de recursos ambientais 

preciosos. Dessa forma, é necessário que projetos de desenvolvimento realizem estudos que 

quantifiquem o valor dos serviços ecossistêmicos perdidos no processo de sua implantação. 

Os argumentos defendidos do ponto de vista ambiental, muitas vezes são baseados em 

danos ambientais, poluição da água e do solo e em perda de biodiversidade. Os estudos de 

valoração ambiental objetivam permitir a comunicação em termos que são majoritariamente 

utilizados por tomadores de decisão sobre investimentos, traduzindo a comunicação da 

relevância da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em linguagem monetária. No 

entanto, tais estudos não desejam informar que a natureza está à venda, mas sim divulgar o risco 

da mesma ser trocada por propostas de desenvolvimento não sustentável (VASCONCELLOS, 

2017). Dessa forma, o autor apresenta a valoração ambiental com base em substituições para 

os bens ambientais. 
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No âmbito da gestão ambiental eficaz, deixa de fazer sentido, ainda que seja na análise 

convencional, ignorar a contribuição específica dos recursos naturais como serviços 

ecossistêmicos. Tal fato se justifica pelo fato de que a valoração desses serviços e bens já 

escassos, apresenta-se como condição fundamental da gestão dos recursos ambientais, 

adentrando também na esfera de ações políticas, podendo ainda impedir a sobre-exploração e a 

destruição do ambiente (SCHWARZ, 2012). 

O trabalho de valoração e precificação dos recursos ambientais identificam, além de 

custos e benefícios totais, também como estes são distribuídos na sociedade, ou seja, quem 

recebe os benefícios e quem arca com os custos. O processo de valoração é muito importante, 

uma vez que orienta tomadores de decisão a conciliar tal distribuição de ganhos e perdas, 

construindo assim consensos e estímulos aos diversos agentes reguladores econômicos, 

objetivando criar as bases da economia verde (SEROA DA MOTTA, 2011). 

Pode-se afirmar que as informações levantadas e divulgadas sobre os benefícios 

econômicos e sociais que as unidades de conservação promovem na região, no local onde estão 

inseridas, pode vir a contribui para a consolidação e relevância do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). Ainda, tal divulgação também pode tornar-se ferramenta 

de avaliação de desempenho de gestão das UC, além de identificar impactos econômicos 

ligados a aspectos de conservação. Essa identificação viabiliza dimensionar a importância da 

UC como área produtiva, possibilitando que seja percebida pela sociedade e por autoridades 

políticas como instrumento de desenvolvimento socioeconômico ambiental sustentável para a 

economia regional e local, e, além de tudo, de conservação da biodiversidade (YOUNG et al., 

2015). 

A demonstração dos benefícios da conservação pode ser apontada como parte essencial 

do propósito geral das avaliações econômicas. A menos que o valor econômico da diversidade 

biológica seja maior do que os usos alternativos da terra, é muito pouco provável que haja 

preservação e conservação. Se houver a utilização sustentável dos recursos naturais, a 

conservação dos ecossistemas é preferível ao uso convencional da terra. Mesmo havendo essas 

considerações, ainda não há essa valorização das áreas protegidas na prática, principalmente 

em países em desenvolvimento (PEARCE, 1993). 

Os métodos de valoração econômica, mesmo possuindo limitações, apresentam como 

potencial a demonstração dos benefícios econômicos de determinada atividade, comparando 

com outra tradicional alternativa. Assim, sensibiliza-se os stakeholders de forma que percebam 

os valores econômicos de atividades de conservação, preservação e recuperação de 
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ecossistemas. As técnicas de valoração têm se popularizado, mas sua utilização ainda não é 

muito frequente em projetos e outros estudos (ROMA et al., 2013). 

Segundo Cavacanti (2010), apesar das dificuldades em conferir valores a serviços 

ecossistêmicos, o contexto econômico realmente impõe que se procure obter alguma forma de 

valorá-los, visto que é pior assistir à redução do valor econômico das florestas tropicais, por 

exemplo, a zero. Tais florestas constituem fonte de benefícios ecológicos como regulação do 

clima e da água, tratamento de resíduos, ciclagem de nutrientes, produtos não madeireiros, 

recreação, turismo, conservação da biodiversidade, e também valores de opção e existência, 

sendo todos considerados insubstituíveis. 

A fim de captar os atributos socioculturais de valor presentes nos bens e serviços 

culturais interligados a serviços ecossistêmicos, necessita-se avaliar a influência exercida por 

tais serviços nos indivíduos. Alguns influenciam no sentido de pertencimento à comunidade, 

outros prestam bem-estar de maneira individualizada. Como exemplo, os serviços de recreação 

e ecoturismo, valorados por meio de métodos baseados em preferências individuais, como a 

Valoração Contingente e o método dos Custos de Viagem. Outros serviços, como 

espiritualidade e heranças culturais podem ser valorados a partir da utilização de métodos 

baseados em preferências da comunidade, sendo associados à identidade dos indivíduos 

enquanto membros de certo grupo ou parcela da sociedade (PAIVA, 2015). 

A valoração de serviços ecossistêmicos auxilia na percepção econômica dos mesmos, 

sendo que deixam de ser vistos como gratuitos e de reserva infinita. Se esses serviços não 

possuírem a adequada proteção, sofrem perdas significativas, o que acaba gerando 

consequências graves na vida humana. Esse reconhecimento do valor dos serviços 

ecossistêmicos, assim como todos os esforços envolvidos, são fundamentais no processo de 

entendimento da importância de conservar e preservar os ecossistemas (CAMPANILI; 

SCHÄFFER, 2010). Em análise econômica mais recente, percebe-se a "gratuidade" dos 

serviços ambientais. Conforme afirma Schwarz (2012), esse fato, que evidencia o fornecimento, 

à economia global, de recursos materiais e energéticos à disposição do homem a um preço que 

reflete somente os custos de exploração, apresenta-se como certo acréscimo de importância à 

questão de valoração de bens ecossistêmicos. 

Sobre a importância da valoração econômica dos serviços ecossistêmicos, Garcia (2013) 

aponta que a análise econômico-ecológica da associação entre o meio ambiente e o sistema 

econômico torna-se necessária e imprescindível na dinâmica capitalista dominante, a fim de 

manter a permanência sustentável dos seres humanos no planeta. Segundo Paiva (2015), obter 

as parcelas de valor relativas a serviços ecossistêmicos permite incluir tais informações em 
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processos decisórios. Quanto mais elementos naturais fizerem parte do processo de valoração, 

mais eficientes serão as políticas ambientais vinculadas e, mais ainda, aproxima-se dos 

objetivos da economia ecológica: equidade, alocação eficiente de recursos e sustentabilidade. 

A valoração ambiental pode ser apontada como controversa, e um dos motivos pode ser 

que não foi claramente explicada a pessoas não ligadas à economia. O objetivo principal é obter 

medidas das preferências humanas sobre a preservação ou não dos recursos naturais. 

Obviamente, os valores econômicos não são o mesmo que valores intrínsecos, e não pretendem 

valorar esses últimos. A ideia é concentrar-se nos ganhos e perdas de qualidade ambiental, da 

distribuição dos custos e benefícios dessas perdas, as quais ponderam as medidas de disposição 

a pagar. A valoração é útil para projetos e programas de políticas públicas ambientais e de 

objetivos de desenvolvimento sustentável, os quais não podem ser interpretados sem uma ideia 

mínima do valor que os serviços ecossistêmicos possuem (PEARCE, 1993). Por isso, apresenta-

se aqui informações detalhadas sobre os métodos mais utilizados para valorar tais serviços. 
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2.5 MÉTODOS DE VALORAÇÃO 

 

Os métodos de valoração econômica do meio ambiente podem ser apontados como 

parte do delineamento teórico necessário às avaliações da, assim denominada pelo autor, 

“microeconomia do bem-estar”. Perpassa também pelas análises dos custos e benefícios sociais 

envolvidos em decisões de apoio e investimentos políticos, assim como as que afetam o 

consumo da população (SEROA DA MOTTA, 2011). Ao incorporar as dimensões de valor dos 

serviços, funções e bens ecossistêmicos à tomada de decisões, torna-se necessária a aplicação 

de métodos que consigam entender, perceber e apreender tais atributos naturais (PAIVA, 2015).  

De acordo com Seroa da Motta (2011), pode-se definir a valoração econômica como a 

determinação de quanto melhor ou pior estará o nível de bem-estar da população se houver 

mudanças na disponibilidade de bens e serviços ambientais, em forma de apropriação do uso 

ou não-uso. Assim, os métodos de valoração ambiental seguirão esse objetivo enquanto forem 

capazes de apreender todas as distintas parcelas de valor econômico dos recursos ambientais. 

Paiva (2015) aponta que os métodos convencionais de valoração se desenvolvem de forma a 

captar o valor econômico do meio ambiente, associando-o à sua utilidade. Tais métodos 

baseiam-se em preferências individuais, reveladas indiretamente ou por meio de aplicação de 

métodos de disposição a pagar. 

Romeiro e Andrade (2009) apontam que o conjunto de métodos de valoração ambiental 

pode ser utilizado em perspectivas econômico-ecológicas, desde que seja esclarecido as 

limitações específicas de cada método. Ainda:   
O melhor conhecimento dos ecossistemas e de suas propriedades permite, em 
primeiro lugar, usar melhor este conjunto de métodos na valoração de serviços 
ecossistêmicos identificando aqueles que de outro modo passariam desapercebidos; 
em segundo lugar, deixa claro quais os valores ecológicos e sociais que não têm como 
serem valorados com estes métodos por não representarem valores de uso, nem 
tampouco representarem valores de não uso passíveis de avaliação individual 
(ROMEIRO; ANDRADE, 2009, p.31) 

 

Realizar a mensuração do valor ecológico dos recursos naturais pode ser apontada como 

tarefa complexa, por ser associada à sustentabilidade e permeada por dúvidas científicas, 

questionamentos éticos e outras tantas questões. Os métodos baseados nas preferências, 

individuais ou coletivas, precisam ser executadas de forma a facilitar o processo de expressão 

das preferências pelos indivíduos, os quais muitas vezes possuem conhecimento pouco 

aprofundado sobre os recursos naturais. Empregando apenas um método ou vários, destaca-se 

que a modelagem ecossistêmica representa ferramenta importante na determinação da escala 

sustentável de uso dos recursos ambientais, assim como para estimar impactos sobre o estoque 
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de capital natural existente. Em termos de valor ecológico, a realização dos estudos de valoração 

precisa levar a resultados qualitativos, e não apenas a valores monetários, os quais necessitam 

ser empregados em conjunto com outros métodos (PAIVA, 2015). 

Ao se realizar-se a valoração econômica dos bens e serviços ecossistêmicos, a avaliação 

ecológica precisa ser empreendida antes, sendo crucial na determinação de como os serviços 

ambientais estão inter-relacionados com os estoques de capital natural. Assim, o critério 

econômico exige que sejam explicitados os impactos ecológicos que permeiam sua aplicação. 

Ainda, é necessário identificar a sensibilidade dos modelos estatísticos a serem utilizados 

quanto a estimativas de impacto e mensuração econômica (SEROA DA MOTTA, 2011). 

Os métodos de valoração econômica dos serviços ecossistêmicos são integrantes das 

teorias microeconômicas do bem-estar, tornando-se necessários com o objetivo de determinar 

os custos e benefícios sociais das decisões de investimentos em políticas públicas que afetam o 

consumo, e, portanto, na linha econômica de pensamento, o nível de bem-estar. Conforme já 

foi apontado, valorar economicamente dado recurso ambiental constitui-se em estimar melhoras 

ou pioras de bem-estar das pessoas, motivadas pelas alterações na disponibilidade dos bens e 

serviços ambientais, estejam em uso ou não (SEROA DA MOTTA, 2006). 

Constata-se que existe certo grau de dificuldade em encontrar preços de mercado que 

demonstrem verdadeiramente os valores referentes aos recursos ambientais. A dificuldade 

aumenta à medida em que são avaliados valores de não-uso. Em relação aos valores de uso, 

estes apresentam obstáculos na realização da valoração de usos indiretos e de opção (SERROA 

DA MOTTA, 2011). Os métodos de valoração ambiental atingirão seu objetivo enquanto forem 

capazes de captar as diferentes parcelas de valor econômico que compõem um bem ou serviço 

ecossistêmico. Cada método apresentará limitações nessa capacidade de obter valores, 

associada ao grau de sofisticação metodológica e de dados, das hipóteses sobre o 

comportamento do consumidor, assim como aos efeitos do consumo ambiental relacionado a 

outros setores da economia (SERROA DA MOTTA, 2006). 

Em relação aos estudos de valoração dos serviços ecossistêmicos, podem ser apontadas 

limitações pelo fato de serem antropocêntricos, baseados nas teorias econômicas, como a não 

agregação do valor intrínseco de tais serviços. Assim, provavelmente não é possível valorar 

todos os serviços ecossistêmicos que a área em estudo fornece. Todavia, já se constitui avanço 

razoável a mensuração das variáveis quantitativas de provisão dos serviços, em relação ao 

estado da arte observado atualmente, ainda que muitas vezes tais variações não possam ser 

expressas em valores monetários (ROMA et al., 2013).  
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Garcia (2013) aponta como uma das limitações das técnicas utilizadas pela economia 

do meio ambiente quando da realização da valoração, a questão de que muitos métodos utilizam 

a preferência das pessoas em relação a mudanças de quantidade ou qualidade dos serviços 

ambientais oferecidos. Assim, podem acontecer distorções ou fragilidades dos valores 

alcançados no processo de aplicação desses métodos. 

Os modelos biológico-econômicos aplicados em estudos de valoração correspondem a 

adaptações simplistas da realidade, mesmo que os resultados sejam apresentados como valores 

econômicos totais. Tais métodos não podem ser considerados adequados no computo dos 

valores representativos totais dos ecossistemas, pois apenas uma pequena parcela da biota 

brasileira é conhecida e suas interconexões com a provisão de bem-estar à espécie humana. 

Ainda, ao longo do tempo, as preferências dos indivíduos modificam-se, tornando os estudos 

de valoração, de certa maneira, não muito duráveis e dependentes do contexto histórico, social 

e econômico no qual estão inseridos (ROMA et al., 2013). 

De acordo com Medeiros e Young (2018), mesmo como o avanço dos métodos na 

literatura, ainda existem certas limitações para a identificação e estimação dos serviços 

ecossistêmicos. A qualidade dos estudos de valoração ambiental depende do conhecimento 

disponível acerca das dinâmicas ecossistêmicas, em termos físicos e biológicos, a falta dessas 

informações dificulta a realização do cálculo para estimar o valor econômico dos benefícios. 

Existem serviços, como o volume das emissões de carbono evitadas, ou a conservação dos 

solos, que podem ser considerados de enorme complexidade, e a valoração desses benefícios 

também é complexa. A estimativa dos benefícios da conservação da biodiversidade per se, da 

mesma forma, encontra muitas dificuldades metodológicas. 

Segundo Seroa da Motta (2011), os métodos de valoração ambiental apresentam 

limitações na captação das parcelas de valor que compõem dado recurso ambiental. Tais 

limitações muitas vezes estarão associadas à complexidade exigida em termos metodológicos 

e da base de dados utilizada, também guardam correlação com o comportamento do indivíduo 

envolvido no processo de valoração. Visto que são limitações de ordem prática, o responsável 

pela análise precisa explicitar da forma mais exata possível, os limites dos valores mensurados 

e a validade das mensurações. A utilização de cada método depende do objetivo, das hipóteses, 

da disponibilidade de dados e das características ecológicas do objeto analisado. 

Os métodos de valoração econômica podem ser classificados em: métodos em função 

da produção e métodos em função da demanda (SEROA DA MOTTA, 2006; 2011). Em 

classificação de outros autores (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; ROMEIRO; 

ANDRADE, 2009), pode-se apresentar os métodos como indiretos e diretos, sendo que os 
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diretos correspondem aos em função da demanda, e os indiretos em função da produção. Há 

um resumo sobre o assunto na Figura 02 – Métodos de valoração ambiental. 

 
Figura 02 – Métodos de valoração ambiental 

Fonte: elaborado pela autora com base em Seroa da Motta (2011) e Maia, Romeiro e Reydon (2004). 
 

2.5.1 Métodos indiretos ou em função da produção 

 

Os métodos da função de produção são os de produtividade marginal e o de mercado de 

bens substitutos, subdivididos em custos de reposição, gastos defensivos ou custos evitados e 

custos de controle. Sendo o recurso ambiental insumo ou substituto de certo bem ou serviço 
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bens ou serviços a fim de estimar o valor econômico do recurso ambiental. Dessa forma, os 

benefícios ou custos ambientais das variações na quantidade disponível dos recursos podem ser 

estimados. Partindo do princípio de que os preços desses recursos privados não se alterem frente 

a variações de disponibilidade, estima-se assim de forma indireta os valores econômicos dos 
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recursos. O cálculo é feito pelo produto da quantidade variável do recurso com o seu valor 

econômico estimado (SEROA DA MOTTA, 2011). 

Métodos de valoração indiretos são aqueles que avaliam indiretamente a disposição dos 

indivíduos a pagar por determinado recurso natural, por meio do valor de marcado produzido 

por tais bens ou serviços ecossistêmicos. São considerados simples e baratos, estimando o 

quanto impactam certa alteração ambiental na produção econômica de mercado dos bens e 

serviços comercializáveis. Sendo limitados a valores de uso, deixam de fora valores ecológicos 

e sociais. Mesmo com limitação, os valores obtidos podem servir para conscientizar os agentes 

econômicos sobre o uso racional dos recursos ecossistêmicos, sendo úteis também na 

implementação de políticas ambientais (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; ROMEIRO; 

ANDRADE, 2009). 

Aplica-se o método da produtividade marginal quando o recurso natural em análise é 

considerado fator de produção, ou também insumo, no processo produtivo de algum bem ou 

serviço em comercialização. Em outras palavras, o método objetiva encontrar uma correlação 

entre a mudança no abastecimento de dado recurso natural e a variação na produção de outro 

bem ou serviço privado de mercado. Como exemplo, a produtividade agrícola, em termos de 

custos e nível de produção, pode ser afetada pela perda de qualidade do solo em razão da 

poluição atmosférica. Utiliza-se assim o preço do produto de mercado, afetado pela qualidade 

ambiental, e a quantidade que não foi produzida a fim de obter a parcela de dano causado pela 

poluição em questão (MOTA et al., 2010). 

O método de produtividade marginal obtém o valor de uso da biodiversidade 

correlacionando a quantidade ou qualidade do recurso ecossistêmico em função da produção de 

algum item que tenha preço definido no mercado. Assim, mensura-se o impacto da variação na 

provisão do serviço ou bem ecossistêmico no sistema produtivo, estimando o valor econômico 

do recurso a partir dessa variação. Porém, essa função de produção pode não ser tão simples de 

obter, por conta das complexas condições biológicas e tecnológicas (MAIA; ROMEIRO; 

REYDON, 2004; ROMEIRO; ANDRADE, 2009). O método de produtividade marginal estima 

apenas uma parcela dos serviços ecossistêmicos, tendendo à subestimação e valorando apenas 

valores de uso, e não de opção e existência (ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

Classificado como de função de produção, o método da produtividade marginal utiliza 

o valor de uso dos bens e serviços ambientais, correlacionando o nível de estoque disponível, 

qualidade e produção. Pode ser utilizado em mensurações de dano ambiental, por meio da 

análise dose resposta (SEROA DA MOTTA, 2006). No entanto, tais funções de dano muitas 

vezes são de difícil utilização, pois as relações de causa e efeito em ecologia ainda não são bem 
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conhecidas e necessitam estudos de campo sofisticados e a consideração de um maior número 

de variáveis (SEROA DA MOTTA, 2006; 1997).  

O mercado dos bens substitutos obtém indiretamente o preço de certo produto afetado 

por alguma alteração ambiental, utilizando o preço do bem substituto existente no mercado. A 

metodologia utilizada parte do princípio pelo qual a diminuição em quantidade ou qualidade de 

determinado bem ou serviço ambiental condiciona o aumento da procura por bens substitutos, 

com o objetivo de manter o nível de bem-estar econômico da população. Dessa forma, estima-

se o valor do bem ou serviço ecossistêmico por meio do preço do respectivo substituto no 

mercado. O empecilho desse tipo de método encontra-se no fato de não haver substitutos 

adequados da maioria dos serviços ecossistêmicos, ocasionando a subvaloração do recurso 

ambiental (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

Segundo Mota et al. (2010), muitos serviços ecossistêmicos não têm precificação nos 

mercados tradicionais, sendo comum a utilização de técnicas de mercado de bens substitutos a 

fim de estimar o preço de tais serviços. Os bens substitutos podem ser representados por aqueles 

que, quando há aumento no preço de certo bem, ocorre como consequência o aumento na 

demanda por outro bem, o substituto. Assim, essa comparação com o mercado de bens 

substitutos proporciona maior facilidade na estimativa do preço dos serviços ecossistêmicos, de 

forma simples e objetiva. Entende-se que, quando o bem substituto é consumido, quem o 

consome não sobre perda de bem-estar em relação ao bem original consumido antes. 

Pode-se apresentar como exemplo o decréscimo de qualidade da água ou escassez em 

uma praia, resultando no decréscimo da amenidade, ou seja, um serviço ecossistêmico de 

recreação, pelo qual não existe cobrança. Porém, essa cobrança poderá existir para realizar 

substituições da amenidade por outros bens, aumentando a demanda por substitutos perfeitos. 

Porém, a hipótese de substituição pressupõe a existência de bens substitutos perfeitos para 

recursos ambientais, situação difícil de ocorrer, resultando em somente a substituição de parte 

das características dos bens ou serviços ecossistêmicos (SEROA DA MOTTA, 1997). 

Existem técnicas metodológicas derivadas do mercado de bens substitutos, consideradas 

de fácil aplicação: custos evitados, custos de controle, custos de reposição e custos de 

oportunidade (SEROA DA MOTTA, 2006; 1997; MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; 

ROMEIRO; ANDRADE, 2009). A metodologia dos custos evitados mensura o valor de certo 

recurso ecossistêmico por meio dos gastos com ações substitutas ou complementares, 

considerando-as uma aproximação monetária a partir das mudanças nos atributos ambientais. 

Utilizado em estudos de mortalidade ou morbidade humana, sendo analisados ganhos, 

produtividade e expectativa de vida. Porém, as estimativas deste método tentem a deixar de 
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considerar fatores importantes, incorrendo em subestimações (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 

2004; ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

De acordo com Mota et al. (2010), o método de custo evitado é utilizado a fim de estimar 

os gastos incorridos na disponibilização de bens substitutos a fim de não alterar a qualidade do 

bem ou serviço ecossistêmico ou quantidade consumida. O bem substituto do ambiental, ou 

seja, o bem de mercado, não gera outros benefícios além da substituição perfeita do recurso 

ambiental. Como exemplo no caso da biodiversidade, pode-se valorar o uso de certa erva 

medicinal desenvolvida para curar dores de cabeça, realizando a estimativa com base no preço 

de medicamentos alopáticos, o qual não seria necessário adquirir se houvesse acesso ao recurso 

da biodiversidade. O método dos custos evitados não tem o objetivo de estabelecer preferências, 

mas sim uma comparação, a qual pode vir a suprir as necessidades de evidenciar o valor dos 

bens e serviços ecossistêmicos, que, por sua vez, pode ser utilizado como coadjuvante no 

processo de tomada de decisões. 

O método dos custos evitados apresenta limitações quanto a sua utilização, pois as 

estimavas tendem a ser subestimadas, principalmente quanto a estudos de mortalidade e 

morbidade humanas, pois acaba não levando em consideração fatores importantes, como 

comportamento altruísta e falta de informações sobre os benefícios dos serviços ecossistêmicos 

(MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004). 

Apresenta-se outro método que envolve valores substitutos, o qual utiliza custos de 

controle, correspondendo ao custo “incorrido pelos usuários, a priori, para evitar a perda de 

capital natural” (MOTA et al., 2010, p. 272). Ainda de acordo com o autor, pode-se considerar 

como o custo do investimento, que tem como finalidade melhorar a capacidade de resposta dos 

ativos naturais face a degradação, e reflete a necessidade de investimento no presente, a fim de 

que sejam garantidos os benefícios ecossistêmicos das próximas gerações.  

O método de custos de controle pode ser aplicado com bom desempenho em unidades 

de conservação, pois o valor do recurso ambiental estimado representa os gastos necessários a 

fim de evitar variações do bem ou serviço ambiental e manter a qualidade dos benefícios à 

população. Como limita o consumo presente do capital natural, por exemplo, o controle da 

degradação beneficia a manutenção de níveis sustentáveis de exploração. Apresenta como 

dificuldade a avaliação dos custos de controle ambiental e, principalmente, dos benefícios 

gerados pela preservação do meio ambiente. Como os investimentos em controle ambiental 

possuem a tendência de gerar diversos benefícios, são necessários esforços rigorosos na 

determinação de sua totalidade. Além disso, ainda não há consenso quanto ao nível de 

sustentabilidade adequado, e, consequentemente, as pessoas encontram dificuldades no ajuste 
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dos custos aos benefícios marginais para determinar o nível ideal de provisão dos recursos 

naturais (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004). 

O método dos custos de reposição estima os benefícios gerados por recursos ambientais 

por meio dos gastos necessários de reposição e reparação após a ocorrência de danos 

ambientais. Geralmente, aplica-se o método tendo como base conceitos e noções reducionistas 

e simplificada dos ecossistemas e processos ecológicos, sendo os valores resultantes 

extremamente subestimados. Pode-se apresentar como exemplo o reflorestamento em áreas 

degradadas, pois o método é comumente utilizado como forma de medir danos ambientais, 

estimando-se o custo incorrido na restauração do ambiente. As estimativas baseiam-se nos 

preços mercadológicos suficientes para repor ou reparar o bem ou serviço que sofreu danos, 

supondo a existência de substitutos ao recurso ambiental (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 

2004; ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

De acordo com Mota et al. (2010), o método do custo de reposição, também chamado 

recuperação, define-se como a estimativa de custo para repor ou restaurar o recurso ambiental 

que tenha sido danificado, com o objetivo de reconstituir a qualidade ambiental anterior. O 

custo de restauração é utilizado como uma semelhança na variação da medida de bem-estar 

relativa ao recurso ambiental. O método é considerado de aplicação simples, por não necessitar 

de questionários aplicados em campo. 

Porém o método apresenta desvantagens, pois, mesmo que os gastos envolvidos na 

regeneração sejam altos, nem sempre as características do atributo ambiental serão repostas 

pela simples substituição do recurso, causando a subestimação dos valores, fornecendo somente 

certa ideia inicial dos prejuízos na economia causados pelas alterações no abastecimento dos 

recursos naturais (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; ROMEIRO; ANDRADE, 2009). 

O método do custo de oportunidade faz referência ao custo da utilização alternativa do 

ativo natural protegido ou preservado, indicando que o preço do recurso natural pode ser 

determinado pelo uso econômico da área com outra destinação. A base para as estimativas é o 

cálculo do preço do ano, considerada melhor alternativa ao uso do recurso natural, pois são 

computadas a perda de renda econômica, a restrição ao consumo e a privação de outras espécies 

do consumo dos recursos naturais (MOTA et al., 2010). 

A preservação e conservação da natureza gera custos sociais e econômicos, e ainda, vem 

acompanhada do custo de oportunidade de atividades econômicas que poderiam ser 

desenvolvidas na área protegida, ou seja, representam as perdas econômicas da população por 

conta de restrições ao uso dos recursos ambientais. Em crítica a esse método, os benefícios da 

preservação podem ser estimados por meio da renda gerada por atividades de ecoturismo, ou 
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agroflorestais, sendo que atividades não sustentáveis geram danos irreversíveis na 

disponibilidade de bens e serviços e devem ser considerados no cálculo das estimativas de custo 

de oportunidade (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004). 

Como variação do método de bens e serviços substitutos, o custo de oportunidade 

mensura as perdas de rendimentos econômicos diante das restrições de produção e 

comercialização de bens e serviços privados por conta de ações de conservação ou preservação 

dos bens e serviços ecossistêmicos. O método apenas indica, de maneira simples, o custo de 

oportunidade da manutenção dos recursos ambientais, ou seja, da renda sacrificada pelos 

usuários a fim de manter os recursos naturais no nível existente. Assim sendo, tal método é 

largamente utilizado a fim de estimar os rendimentos econômicos sacrificados em função de 

atividades econômicas limitadas pelas de preservação ambiental, permitindo a comparação dos 

custos de oportunidade com os benefícios ambientais dos bens e serviços ecossistêmicos, em 

análise de custo-benefício (SEROA DA MOTTA, 1997). Observa-se que o custo de 

oportunidade não valora o recurso natural de forma direta, mas realiza estimativas dos custos 

de preservá-lo em virtude da não concretização de certa atividade econômica concorrente 

(SEROA DA MOTTA, 1997; 2006).  

 

2.5.2 Métodos diretos ou em função da demanda 

 

Os métodos de valoração em função da demanda são os métodos de mercado de bens 

complementares, subdivididos em preços hedônicos e custos de viagem e o método de 

valoração contingente. Tais métodos assumem que a variação da quantidade disponível de 

recursos ambientais modifica a disposição a pagar ou a aceitar dos agentes econômicos 

relativamente aos recursos ou bens privados complementares. Dessa forma, estimam de forma 

direta os valores econômicos baseando-se em funções de demanda destinada a esses recursos. 

Tais funções de demanda são derivadas de mercados de bens ou serviços complementares aos 

ambientais ou de mercados hipotéticos criados especialmente com a finalidade de analisar 

determinados recursos ambientais (SEROA DA MOTTA, 2011). 

Também denominados diretos, os métodos em função da demanda objetivam captar as 

preferências dos indivíduos, fazendo a utilização de mercados hipotéticos ou também de 

mercados de bens complementares, a fim de obter a disposição a pagar (DAP) das pessoas pelo 

bem ou serviço ecossistêmico. Mesmo que os métodos indiretos sejam mais simples e menos 

custosos, existem situações em que o valor de determinado bem ou serviço ecossistêmico 

provém de valores de não uso, como ética, cultura, religião ou a preservação e conservação de 
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habitats naturais. Neste cenário, os métodos diretos são eficientes no processo de captar esses 

tipos de valores (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004). 

 Segundo Seroa da Motta (2011), ao utilizarem funções de demanda, os métodos 

possibilitam mensurar as mediadas de disposição a pagar, ou aceitar, da população 

relativamente à disponibilidade variável dos recursos ambientais. Portanto, estima-se a variação 

de bem-estar por meio do excesso de satisfação obtida pelo consumidor quando pagar pouco 

ou nada pelo recurso, sendo que estaria disposto a pagar mais. As medidas de disposição a pagar 

também podem ser obtidas por meio de pesquisa, aplicada a certa amostra da população, 

questionando os valores de pagamento para conservar certa área, ou de taxas tributárias 

direcionados a investimentos ambientais. Dessa forma, identificam-se as medidas de disposição 

a pagar, a fim de construir as funções de demanda respectivas.  Ainda segundo o autor, 

apontando termos mais técnicos: 
O excedente do consumidor é, então, medido pela área abaixo da curva de demanda e 
acima da linha de preço. Assim, haverá variações do excedente do consumidor frente 
às variações de disponibilidade do recurso ambiental. Assim, o benefício (ou custo) 
da variação de disponibilidade do recurso ambiental será dado pela variação do 
excedente do consumidor medida pela função de demanda estimada para esse recurso 
(SEROA DA MOTTA, 2011, p. 184). 

 

Os métodos indiretos, ou em função da produção, analisam casos em que o recurso 

ambiental se associa à produção de um recurso privado e, normalmente, assumem que as 

variações na oferta dos recursos naturais não alteram o preço de mercado. Por outro lado, os 

métodos em função da demanda admitem que variações na disponibilidade dos recursos 

naturais alteram o nível de bem-estar dos indivíduos, sendo possível, dessa forma, identificar 

as medidas de disposição a pagar, ou de disposição a aceitar, das pessoas em relação a tais 

variações (SEROA DA MOTTA, 1997). Tais variações são chamadas excedente do 

consumidor, face às variações na disponibilidade dos recursos ambientais. Dessa forma, o 

benefício da variação de disponibilidade será obtido pela variação do excedente do consumidor, 

a qual é determinada pela função de demanda estimada para determinado recurso ambiental 

(SEROA DA MOTTA, 2006). 

O método dos preços hedônicos demonstra a relação entre as particularidades de certos 

produtos e o seu preço de mercado. Geralmente é aplicado em propriedades, mas pode ser 

utilizado em qualquer tipo de bem. Embora pareça simples, existe dificuldade em determinar 

todas as características que envolvem o produto ou propriedade. Sendo o atributo a ser avaliado 

quantificável, o método proporciona estimativas razoáveis da disposição a pagar por atributos 

ambientais associados a determinado bem. Ainda, a análise estatística considera apenas 
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características relevantes, e não a sua totalidade. E, em uma situação em que indivíduos não 

tenham a percepção clara sobre determinado recurso ambiental, os preços não refletirão a 

verdadeira importância desse atributo (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; ROMEIRO; 

ANDRADE, 2009). 

De acordo com Mota et al. (2010), o método de preços hedônicos é classificado como 

de preferência revelada, classificação que se baseia nas teorias de comportamento do 

consumidor, fundamento para as escolhas dos consumidores no mercado econômico. Tal 

método realiza a estimativa de preços com base em características ambientais específicas de 

bens que são comercializados em mercados, por meio da realização de observações desses 

mercados, ditos reais, nos quais existe a comercialização efetiva. Conforme aponta Motta 

(1997, p. 23), a base do método é a “identificação de atributos ou características de um bem 

composto privado cujos atributos sejam complementares a bens ou serviços ambientais.” A 

partir do momento em que se identifica essa complementaridade, pode-se mensurar o preço do 

atributo ambiental que está implícito no preço de mercado, isolando-se os demais atributos 

(SEROA DA MOTTA, 1997).  

O método dos preços hedônicos capta valores de uso direto, indireto e de opção. Mas, 

requer a realização de levantamento minucioso de dados, tais como informações sobre os 

atributos que influenciam o preço da propriedade, além dos ambientais, assim como as 

informações socioeconômicas dos proprietários. O bem ou serviço ecossistêmico precisa estar 

muito bem definido, pois a percepção de valor do consumidor é baseada na qualidade geral do 

ambiente (SEROA DA MOTTA, 2006).  

 

2.5.2.1 O método do custo de viagem 

 

O Método do Custo de Viagem (CV), um dos mais antigos dentro da valoração 

econômica, é bastante utilizado na valoração de unidades de conservação e outras áreas naturais 

de visitação pública (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004). A ideia principal do CV parte do 

princípio da utilização dos gastos realizados por famílias, no deslocamento a algum local, com 

fins de recreação e turismo, para obter, por aproximação, os benefícios proporcionados neste 

deslocamento, nesta viagem de lazer. Este método concentra-se, geralmente, em valorar 

características específicas dos locais de recreação e do tempo gasto (PEARCE, 1993). 

Utilizando o método o custo de viagem, determina-se o valor do recurso ambiental por 

meio dos gastos dos visitantes à atração cênica ou semelhante, incluindo hospedagem, 

transporte, ingressos, tempo de deslocamento e outros gastos complementares, utilizando-se de 
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uma função, que relaciona todas as variáveis possíveis, que possam estar correlacionadas à 

visita ao patrimônio natural. Utilizam-se dados obtidos por meio de questionários, respeitando 

sazonalidade e outras características da amostra. Considera-se também o custo de oportunidade 

relacionado ao tempo de viagem de lazer, assim como o tipo de transporte e quantidade de dias 

de permanência no local. A limitação desse método seria a percepção individual dos benefícios 

de certo recurso natural complexo (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004; ROMEIRO; 

ANDRADE, 2009). 

Segundo Mota et al. (2010), o método do custo de viagem realiza estimativas do preço 

de uso de determinado ativo ambiental utilizando a análise dos gastos dos visitantes a 

determinado local. Considerando também que cada visita ao lugar é o preço pago pela utilização 

dos serviços de recreação e turismo do atrativo natural, e os gastos envolvidos no deslocamento 

são parte significativa do preço que os visitantes pagam para visitas ao local. O autor aponta 

alguns problemas relacionados ao método, como por exemplo o destino múltiplo na mesma 

viagem, a escolha de locais substitutos ao local analisado, o custo de oportunidade do tempo 

gasto em uma visita de recreação, dentre outros. Mesmo com limitações, o método é 

considerado útil no sentido de que produz estimativas do valor de uso recreativo que geralmente 

é associação a áreas naturais de recreação, sendo de fácil aplicação e de metodologia consistente 

com as teorias de ciências ambientais. 

O método do custo de viagem estima a demanda por recursos ecossistêmicos com base 

na demanda por atividades recreacionais, as quais são associadas de forma complementar ao 

uso de tais recursos, ou seja, áreas naturais visitadas. Quanto maior a distância da área a ser 

visitada e a residência dos visitantes, menos o uso da mesma é esperado, pois o custo para 

visitação aumenta. Devem ser conhecidas, ao se aplicar o método, a população, as distâncias 

percorridas e outras variáveis socioeconômicas. Como vieses estimativos do método, 

consideram-se a cobertura do valor econômico, a mensuração das variações de bem-estar e a 

qualidade das estimativas (SEROA DA MOTTA, 1997). 

O método estima valores de uso direto e indireto, considerados os serviços 

ecossistêmicos oferecidos por uma área natural de visitação. Não considera os valores de opção 

e existência das pessoas que, apesar de atribuírem valor ao local, não o visitaram. O método 

estima o excedente do consumidor, dados os serviços ecossistêmicos e depende de a oferta ser 

constante. A especificação dos serviços ambientais do sítio natural estudado deve ser bem clara 

e aprofundada, como fator essencial de modo a refletir bem o valor que se pretende buscar 

(SEROA DA MOTTA, 2006). 



80 
 

 

O CV normalmente é aplicado em um local específico, sendo que, quando realizada a 

aplicação em determinada unidade de conservação, provavelmente não pode ser utilizado em 

outra unidade. A determinação do método de valoração e a construção do modelo do custo de 

viagem mais apropriado para a unidade em análise depende de características específicas da 

mesma, e de questões ou problemas inerentes do local. Medir com qualidade o bem-estar com 

a utilização do método de custo de viagem depende do quanto essas questões são consideradas 

na escolha do modelo a ser aplicado em cada estudo de caso. Apesar dessas limitações, o CV 

pode ser considerado como ferramenta bastante útil, a fim de estimar o excedente do 

consumidor, obtendo assim o valor recreativo das unidades de conservação (ORTIZ; MOTTA; 

FERRAZ, 2001). 

 

2.5.2.2 O método da valoração contingente 

 

O Método da Valoração Contingente (MVC), utilizado em larga escala na literatura 

nacional, possui a vantagem de possibilitar a inclusão de valores de não-uso, como por exemplo 

aqueles fornecidos por serviços culturais, dentro do valor econômico total do serviço. Também 

tem o benefício de ser relativamente barato, e rápido, utilizando a aplicação de questionários. 

Porém, os indivíduos podem prestar informações não condizentes com o quanto estariam 

realmente dispostos a pagar pelo serviço em uma situação real, por meio do chamado “voto de 

protesto” (ROMA et al., 2013). 

Este método mensura de forma direta a variação de bem-estar em função da variação 

quantitativa ou qualitativa na disponibilidade de bens ambientais (SEROA DA MOTTA, 1997). 

O MVC classifica-se como um dos métodos de preferência declarada, os quais fundamentam-

se em preferências manifestadas pelos usuários de recursos naturais ou seus consumidores, 

trabalhando com ferramentas que disponibilizam escolhas por meio de questionários. Traduz-

se no emprego de pesquisas amostrais com o objetivo de determinar, em termos monetários, 

preferências individuais dos entrevistados em relação a bens e serviços ecossistêmicos que não 

são comercializados em mercados econômicos. Para tal, cria-se mercados hipotéticos dos 

recursos ambientais a serem analisados, ou cenários que envolvam mudanças na 

disponibilidade dos bens ou serviços. A partir disso, as pessoas podem expressar suas 

preferências utilizando a disposição a pagar, com a intenção de evitar alterações na qualidade 

ou quantidade dos recursos ecossistêmicos, ou seja, conservá-los (MOTA et al., 2010). 

O MVC diferencia-se dos demais métodos que são baseados em preços de mercado de 

bens privados afetados pela disponibilidade de bens e serviços ambientais por captar os valores 
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de existência. Tais valores não podem ser revelados por complementariedade ou pela 

substituição por um bem privado, pois o valor de existência não está associado ao uso do 

recurso. O método em estudo, por meio de seus procedimentos de valoração, pode, inicialmente, 

superar as limitações dos demais métodos. Contudo, podem surgir vieses e, conforme já 

afirmado, a escolha de metodologia dependerá de cada caso (SEROA DA MOTTA, 1997). 

Segundo Bocato Junior e Cunha (2012), investigações apontam sobre as diversas 

aplicações do MVC, contribuindo de forma a difundir a aplicabilidade do método. Podem ser 

citadas como utilizações estudos nos temas de sistema de abastecimento de água, ecoturismo, 

preservação do meio natural, manutenção de UC, melhoria da qualidade do ar, dentre outros. 

Dessa forma, utiliza-se também o MVC em áreas verdes turísticas no meio urbano, objetivando 

estimar os benefícios que esses ativos proporcionam aos usuários. Outra aplicação apontada é 

a estimativa de disposição a pagar para a preservação e conservação de elementos naturais e 

funções ecossistêmicas. Ainda, o método possibilita, por meio das avaliações de serviços 

realizadas, auxiliar os gestores públicos na formulação de políticas públicas e tomadas de 

decisão voltadas à sustentabilidade. 

O MVC é o único método a conseguir captar os valores de existência e de opção dos 

recursos naturais, sendo assim mais adequado na avaliação monetária dos serviços 

ecossistêmicos de acordo com a preferência das pessoas (PEARCE, 1993; HANEMANN, 1994; 

SEROA DA MOTTA, 2006; MOTA et al., 2010). O método da valoração contingente desenha 

mercados hipotéticos destinados à provisão de certo recurso natural, utilizando o esboço do 

cenário ambiental, em que são citadas todas as condições de preservação desses bens e serviços 

ecossistêmicos, além das consequências da degradação ambiental. Porém, a fim de que a 

valoração contingente produza resultados é preciso formular criteriosamente a metodologia da 

pesquisa, assim como os questionários (MOTA et al., 2010). 

De acordo com Hanemann (1994), pode-se dizer que, em uma pesquisa de valoração, 

os detalhes importam muito. E a forma como o método da valoração contingente é conduzido 

torna-se crucial. Embora não haja lista exaustiva, alguns procedimentos foram desenvolvidos 

para criar padrões e melhorar a credibilidade das pesquisas, transformando-as de forma a 

produzir resultados mais confiáveis. Estes envolvem todos os aspectos, desde amostragem ao 

desenvolvimento de instrumentos, passando pela formulação do cenário de avaliação, estrutura 

do questionário e análise de dados. 

No sentido de realizar a aplicação do MVC, procura-se simular cenários que tenham 

características mais próximas possíveis daquelas existentes no mundo real, possibilitando que 

as preferências reveladas nos questionários aplicados reflitam de fato as decisões que os agentes 
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tomariam caso o mercado descrito no cenário hipotético existisse realmente. Tais preferências 

devem ser expressas em valores monetários, utilizando o ponto de vista da teoria econômica. 

Os valores serão obtidos por meio de informações coletadas nas respostas sobre o quanto as 

pessoas estariam dispostas a pagar a fim de assegurar melhoria de bem-estar, ou quanto estariam 

dispostas a aceitar como compensação a fim de suportar perdas de bem-estar (SEROA DA 

MOTTA, 1997).  

O método da valoração contingente busca determinar monetariamente o impacto de uma 

variação quantitativa ou qualitativa em bens ou serviços ambientais no nível de bem-estar dos 

indivíduos. O MVC trabalha com dois tipos de indicação de valor, quais sejam a disposição a 

pagar (DAP) e a disposição a aceitar (DAA), as quais são definidas, respectivamente, como o 

quanto os indivíduos de uma população estariam dispostos a pagar com a intenção de obter 

melhorias de bem-estar, ou quanto estariam dispostos a receber como compensação para a perda 

do bem-estar (SEROA DA MOTTA, 2006). 

Pode-se apontar como a maior vantagem do MVC, de acordo com Seroa da Motta 

(1997), a gama extensa de bens ambientais em que pode ser aplicado, em relação a outros 

métodos de valoração. No entanto, existe a limitação em captar valores ambientais que os 

indivíduos desconhecem ou não entendem. Além disso, algumas partes do ecossistema podem 

não ser percebidas diretamente como geradoras de valor, necessitando de realizar uma 

correlação entre um outro serviço, a fim de que o primeiro seja realmente percebido. A 

limitação mais comum do MVC seria a criação de cenários hipotéticos tão detalhados, que se 

tornam de difícil compreensão, pois o entendimento pessoal dos participantes do estudo é 

limitado. Portanto, a descrição dos cenários deve ser precisa e de fácil interpretação. Além dessa 

limitação, há outra, também presente em outros métodos diretos de disposição a pagar, a qual 

seria a dificuldade de captação das reais preferências dos indivíduos em mercados hipotéticos. 

De acordo com Carson et al. (1996; 1998), a utilização de pesquisas de valoração 

contingente gerou debates sobre a medição de valores para recursos ambientais não comumente 

mercantilizados, como os serviços ecossistêmicos, e, mais especialmente, os culturais. A fim 

de desenvolver regulamentos para avaliação de danos, a National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), nos Estados Unidos, nomeou um painel de cientistas sociais, a fim de 

avaliar se a valoração contingente era capaz de fornecer estimativas confiáveis o suficiente. O 

relatório do painel incluiu um conjunto de recomendações direcionado a pesquisas futuras e 

uma conclusão geral de que sim, os estudos feitos por avaliação contingente podem produzir 

estimativas válidas. 
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A abordagem de avaliação contingente na qual utilizam-se questionários a fim de revelar 

a disposição a pagar dos respondentes, possui limitação na questão dos mercados hipotéticos, 

o denominado “viés hipotético”. Em outras palavras, pergunta-se até que ponto as repostas 

obtidas por meio de perguntas hipotéticas representam o que seria o mercado real da 

conservação. A fim de minimizar esse viés, pode-se utilizar perguntas de escolha direta, na qual 

há apenas as opções sim e não, quando se trata especificamente da disposição a pagar 

(PEARCE, 1993).  

Roma et al. (2013) aponta que, na aplicação do método de valoração contingente, a 

descrição mal feita dos cenários ou que sejam pouco relevantes para o público em estudo, além 

da não evidenciação dos serviços ecossistêmicos envolvidos, podem vir a fragilizar a realização 

do estudo. Um indicativo para tal fato podem ser as taxas altas de votos de protesto encontradas, 

ou seja, indivíduos que fornecem informações não condizentes com o valor que realmente estão 

dispostos a pagar pelo serviço. 

De acordo com Seroa da Motta (2006), alguns tipos de vieses podem ser apontados na 

utilização do MVC, os quais afetam a confiabilidade do método, mas podem ser minimizados 

por meio do desenho dos questionários e da amostra. Esses vieses ocorrem quando os 

entrevistados não apresentam a verdadeira disposição a pagar ou aceitar, também quando os 

questionários induzem a determinadas respostas e quando existe a compreensão equivocada dos 

cenários apresentados. Os principais vieses são: viés estratégico, viés hipotético, viés da parte-

todo, viés da informação, viés do entrevistado e do entrevistador, viés do veículo de pagamento, 

viés do ponto inicial, viés da obediência, da subatividade e da agregação. 

Embora o método da valoração contingente seja capaz de mensurar o valor de 

existência, sua aplicação não pode ser considerada trivial, podendo originar resultados 

enviesados, caso não sejam realizados os devidos procedimentos. Logo, o MVC exige esforços 

de pesquisa de campo e tratamento econométrico semelhante a outros métodos, como de preços 

hedônicos e custo de viagem. O uso do MVC é recomendado quando não se pode determinar 

satisfatoriamente os valores de uso por meio de outros métodos, ou quando for necessário a 

determinação do valor de existência. Ainda, recomenda-se utilizá-lo se for possível definir 

claramente dos bens e serviços ambientais a serem valorados, incluindo informações sobre a 

relação entre o seu uso e os impactos dos mesmos na economia (SEROA DA MOTTA, 1997).  

Os métodos apresentados, da valoração contingente e do custo de viagem, foram a base 

da metodologia desenvolvida neste trabalho, a qual segue explanada. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo classifica-se como pesquisa de natureza aplicada, com objetivo exploratório 

e descritivo. Na classificação quanto ao objeto, esta é uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Quanto à forma de abordagem, aponta-se como quanti-qualitativa, conforme Strauss e Corbin 

(2008). A parte qualitativa refere-se à descrição dos serviços ecossistêmicos, e a quantitativa, à 

obtenção dos valores dos serviços ecossistêmicos, por meio dos métodos de valoração. Este 

estudo se estruturou, inicialmente, com uma revisão bibliográfica, com a finalidade de detectar 

estudos e trabalhos que realizaram valoração de serviços ecossistêmicos e demonstraram a 

importância dos mesmos, tanto em unidades de conservação como fora delas, abrangendo 

literatura nacional e internacional. Além disso, foram pesquisados também documentos que 

indicassem o estado da estrutura institucional e governamental referente à conservação da 

biodiversidade, sua gestão, e os processos ou projetos que tenham como foco a valorização dos 

serviços ecossistêmicos em unidades de conservação e seu entorno.  

No presente estudo, tratou-se mais especificamente dos Serviços Ecossistêmicos 

Culturais (SEC) em unidades de conservação, pois Young et al. (2015) afirmam que os serviços 

oferecidos pela UC devem ser analisados de maneira separada, sendo que estudos abrangendo 

também os serviços de provisão, abastecimento e suporte tendem a ser mais elaborados. 

Realizou-se, então, levantamento dos serviços ecossistêmicos prestados pelo Parque Estadual 

do Ibitipoca (PEIB), o que, segundo o estudo de ROMA et al., (2013), constitui “a base para 

exercícios de valoração, que tomam parâmetros biofísicos como base para estimar o valor 

monetário destes serviços na economia”. Foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e documental 

a fim de identificar estudos publicados sobre o PEIB, realizando a identificação e caracterização 

dos SEC fornecidos, com base nessa pesquisa e utilizando a classificação do MEA (2005a).  

Dessa forma, após as etapas anteriores, iniciou-se a execução do estudo de valoração 

dos SEC do PEIB, cujo processo encontra-se descrito nos parágrafos que seguem. Para tal, 

utilizou-se o Método de Valoração Contingente (MVC) e o Método do Custo de Viagem (CV), 

porém, sem modelos econométricos, utilizando análise descritiva e inferencial, assim como 

métodos específicos de autores a serem citados. Segundo Seroa da Motta (1997), o MVC estima 

valores de disposição a pagar (DAP), realizando-se pesquisas em campo com aplicação de 

questionários, obtendo-se valores monetários que expressem quanto os indivíduos estariam 

dispostos a pagar a fim de preservar o ambiente, embasada em cenários hipotéticos. O CV 

estima o custo de visitação ao local de recreação, também por meio da aplicação de 
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questionários, com base na distância, número de visitas, custos da viagem e outras informações 

socioeconômicas. 

A elaboração deste estudo, incluindo o questionário e o processo de valoração, teve 

como base estudos anteriores, tais como Pugas et al. (2017) e Silveira, Cirino e Prado Filho, 

(2013), assim como seguiu as recomendações de Hanemann (1994), Seroa da Motta (1997), 

Young et al., (2015), Medeiros e Young (2011) e Medeiros e Young (2018). 

Definiu-se que seriam coletados dados primários por amostragem. O instrumento de 

pesquisa escolhido foi o questionário. A fim de realizar o cálculo da amostra, utilizou-se como 

população o número total de visitantes anuais do Parque, considerando que a média dos últimos 

5 anos foi de 91.916 visitantes, segundo Tabela 01 – Visitação anual do Parque Estadual do 

Ibitipoca.  
 
 Tabela 01 – Visitação anual do Parque Estadual do Ibitipoca.   

Fonte: IEF (2020). 

 

O cálculo amostral foi obtido por meio de amostragem aleatória, com nível de confiança 

a 95%, margem de erro em 5% e proporção amostral de 50%, utilizando o cálculo demonstrado 

na Equação 1 (LARSON; FARBER, 2015; MORETTIN; BUSSAB, 2010), obtendo o resultado 

de 385 questionários para amostra. Como forma de segurança dos dados, incluiu-se margem de 

10% sobre a amostra, totalizando cálculo de 424 questionários. Foi desenvolvido questionário, 

apresentado no Apêndice A, contendo 17 perguntas, obedecendo as seguintes temáticas: 

opiniões em relação ao Parque, percepção em relação aos serviços ecossistêmicos, disposição 

a pagar, informações socioeconômicas e informações sobre a viagem: 

 

𝑛𝑛 = �̂�𝑝𝑞𝑞� �𝑍𝑍𝑐𝑐
𝐸𝐸
�
2
        (Equação 1)  

 

Após a realização das etapas anteriores, esta pesquisa, assim como o questionário, foi 

submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP), obtendo parecer consubstanciado manifestando-se pela 

aprovação do projeto. Com o objetivo de adaptar o questionário para a aplicação no formato 

online, foi protocolada no CEP/UFOP emenda ao projeto, a qual também obteve aprovação do 

referido comitê, sob registro de Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Visitantes 49.911 54.794 60.169 79.720 95.294 88.837 104.657 86.410 84.381 
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30492620.7.0000.5150. Ainda, o projeto foi submetido ao Instituto Estadual de Florestas, à 

Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, obtendo a autorização para 

pesquisa científica no Estado de Minas Gerais nº 17/2020, especificamente para unidades de 

conservação estaduais. 

No processo de aplicação e elaboração do questionário da pesquisa, utilizou-se a 

ferramenta SurveyMonkey, com o objetivo de realização da pesquisa online, por questões de 

segurança, pois, em virtude da ocorrência da pandemia de COVID-191 durante o ano de 2020 

e 2021, não foi possível a aplicação de questionários presencialmente. A aplicação dos 

questionários iniciou-se em setembro de 2020 e finalizou em dezembro do mesmo ano, sendo 

aplicado em horários alternados, por meio de envio do link digital pelas plataformas de redes 

sociais, WhatsApp, Instagram e Facebook. A escolha das plataformas deveu-se ao fato de 

encontrar-se facilmente indivíduos qualificados como público-alvo, tais como seguidores das 

páginas oficiais do PEIB em tais mídias socais. Foi necessário que participassem da pesquisa 

somente a indivíduos que já tivessem realizado alguma visita ao Parque. A fim de obter tal 

especificidade de respondentes, foi incluída uma pergunta filtro: “Você já visitou o Parque 

Estadual do Ibitipoca?”, com as opções de resposta “Sim” e “Não”, sendo que as pessoas que 

responderam “Não” foram direcionadas automaticamente ao encerramento do questionário, não 

participando efetivamente da pesquisa. Ao final da aplicação dos questionários, obteve-se um 

total de 427 respostas completas. 

Ao final, foi elaborado relatório técnico conclusivo, o qual, segundo CAPES (2019), 

pode ser definido como um texto que contém informações sobre determinado projeto ou 

atividade, indicando a relevância dos resultados, impacto e aplicação do conhecimento 

produzido. Este relatório foi produzido com a intenção de ser um produto técnico, proveniente 

do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica da Universidade Federal 

de Ouro Preto e direcionado à Unidade de Conservação que foi objetivo deste estudo. Ainda, 

este relatório classifica-se como “Produção com médio teor inovativo: Combinação de 

conhecimentos pré-estabelecidos” (CAPES, 2019, p. 52). O relatório está apresentado no 

Apêndice B. 

                                                 
1 A pandemia de COVID-19, infecção causada pelo coronavírus, assolou o mundo entre 2019 e 2021, momento 
de publicação desse trabalho. “Entre os primeiros casos confirmados na China, em dezembro de 2019, até a 
declaração de pandemia, feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, mais de 200 
países e territórios já confirmavam contaminações com o vírus e, com elas, casos de desenvolvimento da doença 
e inúmeras mortes. Rapidamente, o “novo coronavírus” se tornava uma unanimidade e a pandemia da Covid-19 
passou a produzir cenários de exceção e de incerteza. Setores da ciência correram para desenvolver formas de 
tratamento e de cura, enquanto que medidas de contenção, baseadas na dinâmica biológica de atuação do vírus, 
alargaram os sentidos da palavra ‘protocolo’ compondo novos discursos e práticas que têm intervindo no cotidiano 
de pessoas e de instituições.” (SEGATA, 2021). 
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3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Iniciando-se o planejamento estatístico da pesquisa, o presente estudo pode ser 

classificado como observacional, em que determinado pesquisador apenas limita-se a medir e 

observar as características de interesse sem interferir ou modificar as condições existentes. Uma 

das características dos dados obtidos nesta pesquisa é o nível de mensuração, que pode ser 

nominal, ordinal, e de razão. O nível nominal tem dados apenas qualitativos, sendo os dados 

classificados por nomes ou rótulos. No nível ordinal encontram-se dados qualitativos ou 

quantitativos, os quais podem ser colocados em ordem, porém não há sentido matemático 

quando se calcula a diferença entre dados (LARSON; FARBER, 2015). Já no nível de razão, 

“um registro zero é um zero natural. Uma razão de dois valores pode ser formada de modo que 

um dado possa ser expresso significativamente como um múltiplo de outro.” (LARSON; 

FARBER, 2015, p. 81). 

Com o objetivo de proceder à análise exploratória de dados (LARSON; FARBER, 2015; 

MORETTIN; BUSSAB, 2010), utilizou-se técnicas gráficas e resumos numéricos buscando 

padrões nos dados e apresentar os resultados de maneira que seja mais fácil o entendimento, 

conforme Morettin e Bussab (2010). De acordo estes autores, a representação gráfica possui 

como vantagem informar de forma rápida e concisa sobre a variabilidade da distribuição de 

certa variável. Segundo Larson e Farber (2015), a fim de representar os dados qualitativos foi 

utilizado o gráfico de Pareto, e, para os dados quantitativos, o histograma de frequência e a 

ogiva, que pode ser definida como o gráfico de linhas, o qual apresenta a frequência acumulada 

de acordo com a fronteira superior de cada classe de dados. 

Também com a intenção de descrever melhor os dados, utilizou-se medidas de tendência 

central, as quais, segundo os autores, representam observações típicas de certo conjunto de 

dados. Foi utilizado a média, definida como “a soma dos valores dos dados dividida pelo 

número de observações.” (LARSON; FARBER, 2015, p. 64), e a mediana, “um valor que está 

no meio dos dados quando o conjunto está ordenado. A mediana indica o centro de um conjunto 

de dados ordenado, dividindo-o em duas partes com quantidades iguais de valores.” (LARSON; 

FARBER, 2015, p. 65). Além disso, utilizou-se medidas de variação, como o desvio padrão, o 

qual “mede a variação dos dados com relação à média e tem a mesma unidade de medida que 

o conjunto de dados.” (LARSON; FARBER, 2015, p. 81). 

No processo de análise inferencial no tratamento dos dados, realizou-se análise 

bidimensional das variáveis em estudo, a qual, segundo Morettin e Bussab (2010) tem como 
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objetivo encontrar possíveis relações ou associações entre variáveis, ou seja, mudanças no 

comportamento das variáveis na presença de outra, que podem ser identificadas por meio de 

técnicas gráficas ou por medidas numéricas. No que tange às variáveis qualitativas, inicialmente 

elaborou-se uma tabela de contingências, a qual, segundo Larsson e Farber (2015) é uma forma 

de organização de dados que dispõe as frequências observadas de duas variáveis em forma de 

intersecção entre linhas e colunas, com o objetivo de perceber associações entre as variáveis. 

De acordo com Morettin e Bussab (2010), pode-se dizer que existem variáveis associadas 

quando se observa disparidade acentuada entre as proporções observadas de uma variável e as 

proporções marginais de outra, e vice-versa. 

Continuando com a análise inferencial no tratamento dos dados, realizou-se testes de 

hipóteses, os quais podem ser definidos como “um processo que usa estatísticas amostrais para 

testar uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional” (LARSON; FARBER, 2015, 

p. 323). Esses testes podem ser divididos em dois tipos, paramétricos e não paramétricos, sendo 

o primeiro definido como métodos que utilizam estimativas de parâmetros populacionais, como 

a média e o desvio padrão, além de populações normalmente distribuídas. Já os métodos não 

paramétricos não utilizam tais parâmetros e são especialmente mais eficientes, confiáveis e 

poderosos quando aplicados a populações sem distribuição normal (GLANTZ, 2014). 

Em relação ao método de construção e interpretação dos testes de hipótese nesta 

pesquisa, partiu da fixação do nível de significância (α), pela qual rejeita-se a hipótese nula (H0) 

para valores acima de α, ou não se rejeita, se o valor for menor. Essa análise tem sido cada vez 

mais difundida, representando o conceito de p-valor. Os valores do nível de significância podem 

ser estabelecidos em 1%,  5% ou 10%, sendo que o valor mais baixo diminui a probabilidade 

de erros ao rejeitar uma hipótese nula verdadeira, porém pode-se deixar de identificar 

correlações significativas (MORETTIN; BUSSAB, 2010; LARSON; FARBER, 2015). Na 

realização dos testes de hipótese nessa pesquisa, utilizou-se α = 5%.  

Um dos testes de hipótese que podem ser utilizados com variáveis qualitativas é o Qui-

quadrado de Person para independência, o qual testa a independência entre tais variáveis. A 

partir da utilização desse teste, pode-se estabelecer se a ocorrência de determinada variável 

influencia na probabilidade de ocorrência de outra (LARSON; FARBER, 2015). Esse teste 

também pode ser definido como de associação entre variáveis, distribuídas em tabelas de 

contingências, que apresentam associação significativa ou não (BARBETTA; REI; BORNIA, 

2008). Na aplicação do teste deve-se observar o requisito de que todos os valores de frequência 

esperada devem ser acima de 5 (MORETTIN; BUSSAB, 2010; GLANTZ, 2014; LARSON; 

FARBER, 2015).  
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Quanto à utilização do teste qui-quadrado de independência, foi verificado, incialmente, 

se os dados do presente estudo obedecem ao requisito, porém, não foi viável sua aplicação, pois 

mais de 20% das células apresentaram contagem esperada abaixo de 5. Em substituição, 

utilizou-se o teste exato de Fisher, o qual, de acordo com Glantz (2014), é apropriado quando a 

frequência esperada é menor que 5. O teste tem a mesma função do qui-quadrado, buscar 

associações significativas ou não entre variáveis de determinado estudo. A interpretação 

utilizada também foi semelhante, utilizando o nível de significância com base no p-valor. 

Outra análise realizada nesse estudo a fim de determinar se existe associação entre 

variáveis qualitativas foi a estatística V de Cramer, a qual mede a força de associação entre 

variáveis que estejam demonstradas em uma tabela de contingência, variando entre 0 a 1, não 

comportando valores negativos. Se apresentar um valor próximo a zero, significa que não há 

associação. A interpretação do resultado foi realizada de acordo com a Tabela. 02 – 

Interpretação do V de Cramer. 

 
Tabela 02 – Interpretação do V de Cramer. 

Cramer (V) Interpretação 
>0.25 Muito forte 
>0.15 Forte 
>0.10 Moderada 
>0.05 Fraca 

>0 Nenhuma ou muito fraca 
Fonte: Akoglu (2018). 

 

Utilizou-se, nesta pesquisa, medidas de correlação, como forma de determinar se 

existem relações ou associações entre variáveis qualitativas e também entre as quantitativas 

(GLANTZ, 2014; LARSON; FARBER, 2015). Em relação às variáveis qualitativas ordinais 

deste estudo, analisando-as em relação às demais, adotou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman (ρ), estatística não paramétrica, que mede a associação com base em classificações 

ou postos, podendo ser utilizados em dados quantificados em escala ordinal e não requer que 

as observações sejam obtidas a partir de uma população normalmente distribuída. (GLANTZ, 

2014). Outra forma de verificar associação entre variáveis que foi aplicada neste estudo é o 

coeficiente de correlação de Kendall-b (τ), considerado uma extensão do Sperman, porém com 

generalizações mais precisas (AKOGLU, 2018). A fim de interpretar o nível de correlação, 

utilizou-se a Tabela 03 – Interpretação dos coeficientes de Spearman (ρ) e Kendall-b (τ) 

apresentada por Akoglu (2018). 
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Tabela 03 – Interpretação dos coeficientes de Spearman (ρ) e Kendall-b (τ) 
Valor do coeficiente de correlação Interpretação 

+1 −1 Perfeita 
+0.9 −0.9 Muito forte 
+0.8 −0.8 Muito forte 
+0.7 −0.7 Muito forte 
+0.6 −0.6 Forte 
+0.5 −0.5 Forte 
+0.4 −0.4 Forte 
+0.3 −0.3 Moderada 
+0.2 −0.2 Fraca 
+0.1 −0.1 Insignificante 

0 0 Nenhuma 
Fonte: Akoglu (2018). 

 

Em relação às variáveis quantitativas deste estudo, mais especificamente em relação à 

variável Disposição a Pagar (DAP), a fim de realizar a análise exploratória de dados foi 

utilizado o gráfico tipo boxsplot, o qual pode ser definido como ferramenta que evidencia 

características importantes de determinado conjunto de dados. Esse tipo de gráfico também é 

útil para descrever valores atípicos ou outliers, que estão muito distantes dos outros valores do 

estudo estatístico. Quando um conjunto de dados tem muitos outliers, as conclusões a serem 

tomadas podem ter falhas, principalmente se esses valores atípicos forem resultado de erros no 

conjunto de dados. Ainda, a média pode ser afetada quando os dados contêm esses valores 

discrepantes (LARSON; FARBER, 2015). Dessa forma, optou-se, nesta pesquisa, por não 

considerar os valores atípicos no que se refere à variável DAP. 

Continuando a análise das variáveis quantitativas, especificamente em relação à DAP e 

a variável Dias, foi elaborada tabela de frequência com o agrupamento dos dados em classes, 

sendo que foram escolhidas 8 classes para a variável DAP em valores absolutos e 9 classes para 

os valores percentuais, e 5 classes para a variável Dias. O número de classes a serem incluídas 

na distribuição de frequências geralmente está entre 5 e 20, do contrário, pode dificultar a 

detecção de padrões nos dados (LARSON; FARBER, 2015). Em relação às variáveis Dias, 

DAP, Salário, Distância, Custos, foi estimado o parâmetro populacional utilizando estatísticas 

da amostra obtida, sendo que, de acordo com os autores, a média amostral (𝑥𝑥�) é a estimativa 

pontual menos tendenciosa para a média populacional (µ). Utiliza-se a estimativa intervalar, ou 

seja, determinada amplitude de valores, a fim de estimar o parâmetro populacional e, neste 

estudo, foi utilizado o nível de confiança a 95%. 

Com a intenção de realizar testes de hipótese com as variáveis quantitativas Custos, 

Dias, Distância, Salários e DAP, realizou-se a verificação da normalidade por meio do teste de 

Shapiro-Wilk, que apresenta um resultado mais objetivo que a análise gráfica, e é um teste não 
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paramétrico de aderência ao formato normal de distribuição, recomendado pelos autores 

(LEOTTI; COSTER; RIBOLDI, 2018). Os resultados do teste indicam a não normalidade das 

variáveis, e, portanto, foram utilizados testes não-paramétricos na análise das variáveis 

quantitativas. Segundo Larsson e Farber (2015), o teste t de hipótese para a média populacional 

µ pode ser aplicado ou quando a distribuição é normal ou em amostras de tamanho maior que 

30. Logo, nesta pesquisa, além de testes não paramétricos, foi utilizado o teste t de hipótese 

para a média populacional µ, em relação às variáveis Custos, Dias e DAP, comparando o 

parâmetro populacional com estudos semelhantes. 

A fim de se verificar a associação entre as variáveis quantitativas deste estudo, foi 

utilizado os coeficientes de correlação de Spearman (ρ) e Kendall-b (τ), os quais podem ser 

realizados para analisar variáveis quantitativas quando a distribuição não é normal (GLANTZ, 

2014). Também se aplicou os coeficientes a fim de verificar as correlações entre variáveis 

qualitativas ordinais e as quantitativas. O coeficiente Eta (η) foi empregado com a intenção de 

encontrar a força de correlação entre variáveis qualitativas normais (Conservação e Idade) e as 

quantitativas (ESPÍRITO SANTO; DANIEL 2017). 

 

3.2 CÁLCULO DA VALORAÇÃO 

 

No processo de utilização do Método de Valoração Contingente (MVC) e do Método 

do Custo de Viagem (CV), não foram aplicadas análises baseadas em econometria e nem em 

modelos matemáticos, mas sim, no emprego de estatística descritiva e inferencial, conforme já 

explanado. A fim de estimar o valor da disposição a pagar média (DAPM) utilizou-se como 

base os estudos realizados por Oliveira Junior et al. (2012) e Seroa da Motta (1997), efetuando 

a média das DAP’s individuais, apontada na Equação 2, obtidas por meio dos questionários. Na 

utilização desta técnica, consideram-se todos os respondentes, ou seja, os que se dispuseram a 

pagar pelos serviços ecossistêmicos gerados pelo PEIB e também aqueles que não se mostraram 

dispostos a pagar. No caso dos últimos, foi inserido o valor 0 (zero) ao efetuar o cálculo. Ainda, 

em relação à DAP individual, foi considerada como contribuição a modalidade única, não sendo 

mensal, nem anual. A título de comparação, foram realizadas estimativas de valor também 

utilizando a mediana das DAP’s individuais em substituição à média, por ser um parâmetro 

mais conservador.  
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛
1
𝑁𝑁

         (Equação 2) 

 
Onde, 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = disposição a pagar média; 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = disposição a pagar em termos de percentual do salário dada pelo entrevistado; 
𝑁𝑁 = quantidade total de pessoas entrevistadas; 
𝑛𝑛 = DAP’s apresentadas (parcelas). 
 
  

Dessa forma, a partir da DAPM, realizou-se a estimativa da valoração ambiental (em 

R$) dos serviços ecossistêmicos prestados pelo PEIB pelo Método da Valoração Contingente, 

conforme expresso na Equação 3 (SEROA DA MOTTA, 1997, OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2012). Os cálculos comparativos foram efetuados substituindo a DAPM pela mediana. 

 

𝑉𝑉𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑁𝑁𝑉𝑉𝐷𝐷 ∗ 𝐷𝐷        (Equação 3) 
 
Onde, 
𝑉𝑉𝐷𝐷  = valoração ambiental, dada em reais; 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = disposição a pagar média; 
𝑁𝑁𝑉𝑉𝐷𝐷 = quantidade anual de visitantes no PEIB; 
𝐷𝐷 = área do parque. 
 

Com a finalidade de realizar os cálculos do valor estimado dos serviços ecossistêmicos 

recreativos do Parque Estadual do Ibitipoca, por meio do Método do Custo de Viagem, utilizou-

se como base Seroa da Motta (1997), Oliveira Júnior (2017) et al. e técnica baseada em Fritsch 

(2011), autora que calculou o valor utilizando o custo total de viagem correspondente a cada 

um dos entrevistados, multiplicando pelo número médio de visitantes anuais, conforme 

Equação 4. Também aqui realizou-se a comparação das estimativas substituindo a média do 

CTV pela mediana. 

 

𝑉𝑉𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 ∗ 𝑁𝑁𝑉𝑉𝐷𝐷         (Equação 4) 
 
Onde, 
𝑉𝑉𝐷𝐷  = valoração ambiental, dada em reais; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 = custo total de viagem individual (média); 
𝑁𝑁𝑉𝑉𝐷𝐷 = quantidade anual de visitantes no PEIB. 
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4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB) foi criado em 4 de julho de 1973, pela da Lei nº 

6.126, com área de 1.488,7 ha, abrangendo os municípios de Lima Duarte, Santa Rita de 

Ibitipoca e Bias Fortes, sendo a maior área em Lima Duarte (MINAS GERAIS, 1973), 

representado na Figura 03 – Mapa limites do PEIB. Está localizado nas coordenadas 21º 42’S 

e 43º 54’W, no sul do Estado de Minas Gerais, na região formal de planejamento do Estado 

denominada “Zona da Mata”, microrregião de Juiz de Fora, sendo os municípios limítrofes: 

Santa Bárbara do Monte Verde, Juiz de Fora, Pedro Teixeira, Bias Fortes, Santa Rita do 

Ibitipoca, Santana do Garambéu, Andrelândia, Bom Jardim de Minas, Olaria e Rio Preto. O 

nome Ibitipoca refere-se a casa de pedra: “ibi” (pedra) e “oca” (casa), gruta, expressão 

“aceitável pelos indianistas, por vezes divergentes, na interpretação dos topônimos tupis, 

admissível pelo fato de ali existirem as grutas que podem ter servido de moradia aos primeiros 

habitantes” (IEF, 2007, p. 3). Também existe a denominação de “pedra que estoura” (IEF, 2014, 

p. 66) para o nome do Parque, referindo-se às tempestades de raios que ocorrem na região. 

 
Figura 03 – Mapa limites do PEIB 

Fonte: IEF (2007). 
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O Parque Estadual do Ibitipoca é uma unidade de proteção integral, criado com 

objetivos precípuos de preservação da biodiversidade dos ecossistemas, sendo também de 

marcante beleza cênica. O Parque, em sua origem, foi estruturado no sentido de possibilitar 

atividades de turismo ecológico e lazer em contato com a natureza (SOUZA, 2011). Em relação 

às questões administrativas, o PEIB subordina-se ao Instituto Estadual de Florestas de Minas 

Gerais, à Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Centro-Sul. O IEF provém recursos 

para implantação e manejo, assim como orientações sobre operações financeiras e 

orçamentárias, assim como receitas destinadas à manutenção das estruturas e também de 

contratos e serviços (IEF, 2007). A unidade possui conselho consultivo e plano de manejo. 

O PEIB situa-se no Complexo da Mantiqueira, no domínio fitogeográfico da Floresta 

Atlântica, na Cordilheira da Mantiqueira, a Serra do Ibitipoca tem altitudes variando entre 1.200 

e 1.784 m. Predominam vegetações campestres denominadas de campos de altitude ou campos 

rupestres. Sendo que sua flora tem influência de elementos da Floresta Atlântica. As formações 

florestais ocupam cerca de 32% da área total do Parque, as quais se distribuem ao longo dos 

vales úmidos, compostas por diversas espécies vegetais (IEF, 2007). Os tipos de vegetação do 

Parque podem ser descritos como  
manchas de floresta ombrófila densa altimontana (mata nebular) e montana; floresta 
estacional semidecidual montana; candeial; campos arenosos; campos rupestres 
arbustivos; campos rupestres sensu stricto; campos encharcáveis; cerrado de altitude; 
formações peculiares dos paredões abruptos, das entradas das cavernas e das margens 
dos cursos d’ água; samambaial, além dos campos gerais do entorno do parque (IEF, 
2007, p. 54).  
 

As matas que compõem a Serra de Ibitipoca ocupam cerca de um terço do PEIB, se 

distribuindo ao longo de vales que concentram matéria orgânica e umidade. Essas matas são 

formadas por espécies vegetais, sendo algumas da espécie epífitas, as quais se fixam sobre 

vegetais e rochas, sendo as mais conhecidas: bromélias, orquídeas e samambaias. Tais plantas 

fazem parte do conjunto identitário paisagístico e visual do Parque, assim como as barbas de 

velho, ou barba de pau, e as sempre-vivas, conforme Figura. 05 – Sempre-viva na trilha do Pico 

do Peão. Em relação às características da fauna, tem-se espécies de anfíbios, aves e mamíferos. 

Existem animas endêmicos, serpentes raras como a cobrinha cipó e espécies de sapo em 

extinção, como a mostrada na Figura 04 – A perereca de Ibitipoca. Com nome científico 

Bokermannohyla ibitipoca, foi descoberta no Parque, tem apenas 4 cm de comprimento e vive 

em áreas florestais próximas a cursos d’água e galhos baixos. Quando está acasalando, emite 

um coaxar semelhante ao latido de um cachorro (IEF, 2014). 
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Figura 04 – A perereca de Ibitipoca. 

Fonte: IEF, (2014). 
 

 
 

Figura 05 – Sempre-viva na trilha do Pico do Peão 

Fonte: Obtida pela autora. 
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Ainda, em áreas de transição entre as florestas ombrófilas e vegetação campestre, em 

locais de solos rasos onde não há o desenvolvimento de florestas, ocorrem os candeiais, 

ocupando cerca de 17% da área total do Parque. O clima da Serra pode ser classificado como 

tropical de altitude, com inverno frio e seco e muitas chuvas no verão. As temperaturas médias 

mais frias são de 12 a 15 ºC e, nas épocas mais quentes, vão de 18 a 22 ºC. A precipitação 

pluviométrica nos períodos mais chuvosos, de novembro a março, estabelece-se em torno de 

200 a 500 mm ao mês, chegando a menos de 6mm ao mês na época de seca (IEF, 2007).  

Em relação à hidrografia, a região onde a unidade de conservação está inserida constitui 

o local onde a Bacia do Rio Grande e do Paraíba do Sul se dividem (DOS SANTOS et al., 

2012). Tem-se o Rio do Peixe como a principal drenagem da Serra do Ibitipoca, sendo que seu 

afluente, o Rio do Salto, nasce na Serra. Este, juntamente com o Rio Vermelho, tem volume 

razoável e parte de seus leitos localizados dentro da área do Parque. A coloração avermelhada 

das águas deve-se a ácidos orgânicos e compostos ferruginosos carreados pelos rios, que 

permanecem em suspensão, criando essa cor característica da região do PEIB (IEF, 2007), 

conforme observa-se na Figura 06 – Rio do Salto, próximo à Ponte de Pedra. 

 

 
Figura 06 – Rio do Salto, próximo à Ponte de Pedra 

Fonte: IEF (2007) 
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A Serra de Ibitipoca localiza-se nos domínios da Serra da Mantiqueira e Planalto de 

Andrelândia. Formados predominantemente por colinas suaves, e com pouco resistência à 

erosão, intercaladas com cristas isoladas, com vales profundos e escarpas de dimensões 

grandes. Em reação ao PEIB, acrescenta-se que o aumento da pressão do turismo tornou 

necessário um maior detalhamento dos solos com o objetivo de identificação de áreas críticas. 

Tal processo é necessário para o melhor planejamento das trilhas e vias de acesso, assim como 

a capacidade de carga turística (IEF, 2007). De acordo com estudo de Bento e Rodrigues (2014), 

a diversidade do Parque Estadual do Ibitipoca, envolve também geodiversidade, com aspectos 

abióticos, formando uma região de topografia elevada, o que influencia no clima e também na 

ocorrência de flora e fauna, endêmicos da região. 

A presença humana, excluindo-se a de populações tradicionais, ocorre na Serra desde o 

século XVIII, sendo que a terra foi principalmente utilizada para a pecuária e atividade 

madeireira, apenas diminuindo quando da criação do Parque. Um dos resultados da exploração 

de recursos é o uso do fogo, modificador da paisagem da região, a qual até os dias atuais sofre 

com incêndios frequentes. Em relação à regeneração, observa-se potencial significativo, mesmo 

considerando a deficiência nutritiva do solo e outros aspectos físicos restritivos (IEF, 2007). 

O PEIB possui vários atrativos naturais, como mirantes, picos, grutas, praias, piscinas 

naturais e cachoeiras. Destaques para as grutas dos Três Arcos, dos Viajantes, do Pião e dos 

Coelhos, além de atrações como os Picos do Pião e da Lombada, e, a mais conhecida de todas, 

a Janela do Céu. Ainda, “Inúmeras cachoeiras são formadas nos cursos d’água do Parque e seu 

entorno, que associadas à qualidade e beleza das águas, atraem uma grande parcela dos turistas, 

principalmente no verão.” (IEF, 2007, p. 41). 

 

  



98 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, serão apresentadas descrições e caracterização dos serviços ecossistêmicos 

culturais fornecidos pelo PEIB. Além disso, serão elencadas as informações obtidas por meio 

dos questionários aplicados, sendo os seguintes temas desenvolvidos: opiniões em relação ao 

Parque, informações socioeconômicas, disposição a pagar, e informações sobre a viagem. 

Ainda, serão demonstradas as estimativas de valor do Parque Estadual do Ibitipoca, 

desenvolvidas por meio dos métodos de valoração contingente e custo de viagem. Neste estudo, 

427 visitantes do PEIB responderam ao questionário. 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

CULTURAIS 

 

Em termos de diversidade cultural, conforme já apontado, a diversidade que ocorre nos 

ecossistemas é diretamente relacionada à diversidade de culturas (MEA, 2005a). O Parque 

Estadual do Ibitipoca, pelo que foi analisado no contexto desta pesquisa, pode ser apontado 

como provedor de serviços ecossistêmicos culturais. Sendo que a identificação e caracterização 

dos SEC torna a pesquisa mais completa, levando à melhor compreensão da relevância das 

manifestações culturais em nível local. Segundo classificação do MEA (2005a), são 

considerados serviços ecossistêmicos culturais: os valores do patrimônio cultural, a diversidade 

cultural, valores espirituais e religiosos, inspiração, sistemas de conhecimento tradicionais e 

formais, valores educacionais, valores estéticos, recreação e turismo. Ainda de acordo com o 

documento citado, os serviços relacionados a valores estéticos podem ser definidos como a 

beleza ou valor estético que as pessoas encontram nos ecossistemas como na criação de áreas 

protegidas e ecoturismo. Neste estudo, tais serviços serão analisados junto aos de recreação e 

turismo, pela semelhança de definições. 

Na realização deste estudo, foi obtida a opinião dos visitantes do PEIB, permitindo que 

se chegasse à conclusão de quais SEC são mais relevantes para a população pesquisada, 

considerando aqueles que obtiveram a perspectiva de maior importância para mais de 80% dos 

respondentes. Dessa forma, apresenta-se que os SEC mais relevantes do Parque Estadual do 

Ibitipoca, ordenados de forma decrescente, são: contemplação da beleza natural da paisagem, 

educação ambiental, benefícios à saúde mental e física, recreação e turismo, ciência e pesquisa. 

Por meio da Tabela 04 – Serviços ecossistêmicos culturais mais relevantes, pode-se visualizar 

tais dados. 
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Tabela 04 – Serviços ecossistêmicos culturais mais relevantes: porcentagem de respondentes 
Serviços ecossistêmicos 

 
Contemplação 

da beleza 
natural da 
paisagem 

Educação 
Ambiental 

Benefícios 
à saúde 
mental e 

física 

Trilhas e 
caminhadas 

Turismo, 
lazer e 

recreação 

Ciência 
e 

pesquisa 

Banhos de 
rio ou 

cachoeira 

Muito importante 93,4 92,5 92,5 86,2 85,2 84,3 82,0 
Importante 6,6 6,1 7,0 13,3 13,3 11,2 15,2 

Pouco Importante  0,5  0,5 0,9 1,9 2,6 
Não é importante   0,2   0,7 0,2 
Não percebi isso 

no parque 
 0,9 0,2  0,5 1,9  

N/A        

Total de respondentes: 427 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Concluiu-se que um dos SEC de maior relevância para o PEIB é o de recreação e turismo 

(85,2%), junto com a contemplação da beleza natural da paisagem (93,4%), além da educação 

ambiental e a ciência e pesquisa. Os autores Piacenti, Benini, Silva Junior (2005), realizaram 

estudo de caso e também concluíram que os visitantes do Parque podem ser considerados 

ecoturistas, pois valorizam a interação com o ambiente e abordagens educacionais e científicas. 

Os benefícios para saúde mental e física, os quais são ligados ao ecoturismo, foram 

considerados pelos respondentes como um dos serviços de maior expressão no Parque (92,5%). 

E essa busca pela natureza, segundo Dourojeanni e Pádua (2013), pode ser traduzida como um 

direito à qualidade de vida, consagrado em todo o mundo. 

 

5.1.1 Recreação, turismo e beleza cênica 

 

A demanda por roteiros de viagem incluindo áreas protegidas tem crescido 

consideravelmente, pois essas áreas constituem amostras reais e acessíveis dos ecossistemas 

naturais. Em território brasileiro, tais unidades de conservação têm desenvolvido papel 

importante e necessário no incentivo ao denominado turismo ecológico, o qual pode ser 

definido como a visitação, com objetivos de recreação e apreciação da paisagem, de áreas 

naturais que ainda mantém sua beleza natural, normalmente mais isoladas da civilização urbana. 

Também é um objetivo do turismo ecológico o estudo das características intrínsecas do 

ambiente, assim como das manifestações culturais da área (PIACENTI, BENINI, SILVA 

JUNIOR, 2005). O estudo dos autores considerou os visitantes do Parque Estadual do Ibitipoca 

como ecoturistas, aqueles que visitam as áreas protegidas motivados por razões que vão desde 

interação com o ambiente, até a abordagem científica dos atributos do meio natural. 
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O PEIB, sendo caracterizado como unidade de proteção integral, possui limitações em 

relação às atividades econômicas permitidas em seu interior, dentre as quais se encontra o 

turismo. O Parque está inserido no Circuito Turístico Serras de Ibitipoca, composto pelos 

municípios: Rio Preto, Lima Duarte, Bias Fortes, Ibertioga, Santana do Garambéu, Santa Rita 

de Ibitipoca, Olaria, Santa Rita de Jacutinga, Arantina e Bom Jardim de Minas. Os objetivos do 

circuito incluem fomento ao turismo, auxílio na gestão da atividade, fortalecimento do setor 

empresarial, facilitando o desenvolvimento do ecoturismo, turismo rural e histórico-cultural. 

Abrange as seguintes UC: Parque Estadual do Ibitipoca, Parque Estadual Serra Negra da 

Mantiqueira, Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira e Parque Municipal do Taboão. 

Ainda, abrange as formações naturais Serras do Cruz, da Boa Vista, da Cachoeira Alegre, das 

Areias, da Bandeira, da Mira e a Serra de Lima Duarte (CIRCUITO..., 2021). 

Conforme os dados obtidos na pesquisa acerca dos serviços classificados como 

recreação e turismo, depreende-se que 93,4% dos participantes consideraram muito importante 

o serviço de contemplação da beleza natural da paisagem. Já o serviço de trilhas e caminhadas, 

86,2% responderam que acham muito importante, e o serviço de turismo, lazer e recreação, 

85,2%. Sobre banhos de rio ou cachoeira, 82% consideram muito importante. Optou-se por 

desmembrar os serviços relacionados ao turismo em opções que facilitassem o entendimento 

para o visitante entrevistado. As informações podem ser visualizadas no Gráfico 04 – Serviços 

ecossistêmicos culturais: recreação e turismo. Conclui-se que, dentre os serviços de maior 

expressão do PEIB, estes são os que predominam, em termos de opinião dos entrevistados. 

 
Gráfico 04 – Serviços ecossistêmicos culturais: recreação e turismo 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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O Parque Estadual do Ibitipoca tem como visão “Ser modelo na conservação de 

ecossistemas conciliada com o ecoturismo, atividades científicas e educacionais.” (IEF, 2007a, 

p. 7) e já é um dos parques mais visitados de Minas Gerais (IEF, 2007).  Ainda, apresenta como 

um dos objetivos estratégicos o desenvolvimento do ecoturismo, integrado a outras estratégias 

de gestão. Em relação ao planejamento com a finalidade de execução de atividades turísticas, 

foi realizado o zoneamento do PEIB, o qual, de acordo com a lei do SNUC, é a “definição de 

setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas 

específicos, com objetivo de proporcionar meios e condições para que os objetivos da unidade 

possam ser alcançados de forma harmônica e eficazes” (BRASIL, 2000). O zoneamento do 

Parque considerou aspectos como a fragilidade do solo e dos ambientes, a espeleologia, áreas 

de risco e críticas e áreas com vocação ao uso público (IEF, 2007a). O resultado desse 

zoneamento apresenta-se na Figura 07 – Zoneamento do Parque Estadual do Ibitipoca, 

evidenciando as trilhas, atrativos turísticos, cavernas abertas à visitação, estruturas do Parque 

para visitantes, dentre outros atributos relacionados ao serviço em estudo, oportunidades de 

lazer e turismo. 

As atividades de visitação pública são realizadas na zona de uso extensivo, na qual 

permite-se o deslocamento de visitantes e atividades de uso público e recreação, aqui incluídos 

os circuitos turísticos do Parque. Aos turistas são fornecidas informações sobre a fragilidade de 

certos ambientes e sobre o impacto do pisoteamento quando chegam ao centro de visitantes. A 

zona de uso intensivo constitui-se das partes centrais das trilhas e deslocamento, além de 

infraestrutura para recepcionar os turistas, como centro de visitantes, camping, estacionamento, 

restaurante e banheiros. As áreas com maior número de visitas, como a Prainha, também estão 

inseridas nessa zona, com a finalidade de recreação intensiva e educação ambiental (IEF, 

2007a).  

A visitação no parque é limitada a 1.000 (mil) visitantes por dia, sendo que cada atrativo 

e estrutura tem a própria limitação de uso. Ainda, o número máximo de ocupação na área de 

camping é de 30 (trinta) barracas (MINAS GERAIS, 2018). Ainda sobre a estrutura de 

acolhimento ao visitante do Parque, o mesmo conta com portaria 24 horas e centro de visitantes, 

cujo auditório tem capacidade para 50 pessoas, abrigando também o centro de administração. 

Estacionamento, que tem capacidade para 50 veículos. Todas as trilhas são estruturadas e 

sinalizadas, com dizeres em português e inglês. O PEIB possui cinco alojamentos para 

pesquisadores, e uma casa de hóspedes. Tem churrasqueiras em quiosques e loja de souvenires. 

Há também um centro de manutenção e apoio à pesquisa, enfermaria e biblioteca (IEF, c2021). 
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Figura 07 - Zoneamento do Parque Estadual do Ibitipoca 

Fonte: IEF (2007a) 

 

As atividades de uso público no PEIB são desenvolvidas com o objetivo de promover 

sempre o conhecimento do meio ambiente, com foco no Parque e seu entorno. Ainda, tem como 

intenção enriquecer as experiências ambientais dos visitantes, utilizando as qualidades 

existentes e potenciais dos serviços ecossistêmicos da UC, aproveitando da melhor forma as 

trilhas, mirantes e recursos hídricos (IEF, 2007a). O Parque Estadual do Ibitipoca pode ser 
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apontado como um dos que recebem mais visitantes em Minas Gerais, pois abriga relevantes 

atrativos turísticos, consolidados e divulgados (IEF, 2007). A quantidade elevada de turistas 

demonstra a relevância recreativa, econômica, ambiental e educativa do Parque para os 

visitantes, moradores do entorno, e toda a população beneficiada direta ou indiretamente 

(LADEIRA et al., 2007).  

De acordo com Botelho (2006), por ser considerado uma das unidades de conservação 

mais visitadas do Brasil, observa-se no PEIB o crescimento do turismo e algum 

desenvolvimento comunitário, de forma a conservar o patrimônio natural com o objetivo de 

utilização turística sustentável. A atividade turística no Parque e em seu entorno, continuou a 

tendência do turismo contemporâneo economicista, sendo alternativa, no contexto de crise 

civilizatória, para o lazer da população urbana, proporcionando o contato dos mesmos com a 

natureza. 

Em relação aos serviços de valores estéticos, o PEIB oferece a contemplação e a 

possibilidade de fotografia de paisagens naturais, proporcionadas pelos mirantes naturais 

dispersos pelo território do Parque. Tanto visitantes amadores na fotografia como os 

profissionais buscam esses mirantes, proporcionando a contemplação do horizonte, e também 

de municípios vizinhos do PEIB. A beleza cênica do Parque Estadual de Ibitipoca proporciona 

elevada satisfação aos visitantes, atraindo cada vez mais pessoas com a intenção de conhecerem 

os atrativos (IEF, 2007).  

Localizado na Serra de Ibitipoca encontra-se o arraial de Nossa Senhora da Conceição 

do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte. A vila de Conceição abriga o Parque Estadual de 

Ibitipoca, por estar localizada a 3,8 km da portaria do parque, constituindo polo turístico ligado 

à unidade de conservação (SOUZA, 2011). Às vezes denominada vila, às vezes arraial, a 

comunidade tem, segundo informações do IBGE (2010), 1.004 habitantes. O Parque, e, 

conjunto com a vila de Conceição do Ibitipoca, teve evolução significativa como destino 

turístico, em razão das características de beleza natural da paisagem, as quais correspondem às 

necessidades turísticas essencialmente urbanas (BOTELHO, 2006). O arraial vivenciou 

modificações sociais causadas pela introdução do turismo na região, sendo, atualmente, muito 

difícil dissociar o turismo no Parque, da vila de Conceição, histórico e culturalmente ligados 

(ALVES, 2014). 

De acordo com Bento e Rodrigues (2015), o PEIB localiza-se em um domínio geológico 

que possui relevos em formações especiais, os quais proporcionaram grande possibilidades de 

desenvolvimento do turismo. Essas características geomorfológicas destacam-se tanto pela 

beleza cênica, como pelo agrupamento de formas com incrível valor ecológico, turístico, 
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educativo e científico, tais como as cavernas, as pontes naturais, mirantes, cachoeiras e praias 

fluviais. Segundo informações no site oficial do PEIB, as cavernas ou grutas do Parque Estadual 

do Ibitipoca que se encontram abertas à visitação são: a Gruta dos Coelhos, Gruta dos Gnomos, 

Ponte de Pedra, Gruta do Monjolinho, Gruta do Pião, Gruta dos Viajantes, Gruta da Cruz, Gruta 

dos Moreiras, Gruta dos Fugitivos e a Gruta dos Três Arcos (PEIB, c2021). Esse potencial de 

geoturismo que o Parque possui, também foi observado por entrevistados, os quais afirmaram 

que deve haver a proteção da biodiversidade, geodiversidade. 

A fim de que se possa realizar um passeio completo, com a intenção de conhecer todas 

os atrativos que fazem parte do Parque Estadual de Ibitipoca, são necessários aproximadamente, 

de três a quatro dias, alternados entre caminhadas mais extensas e cansativas, e outras mais 

simples, com foco na apreciação dos atributos naturais. A beleza da paisagem do Parque cria 

possibilidades, seja na vegetação dos campos rupestres, seja na coloração diferenciada das 

águas, com tons de marrom e ferrugem (PIACENTI; BENINI; SILVA JUNIOR, 2005). 

As principais atividades relacionadas aos serviços ecossistêmicos culturais de recreação, 

turismo e beleza cênica oferecidas pelo Parque Estadual do Ibitipoca são as caminhadas em 

trilhas, contemplação em mirantes, visitas a cavernas, banhos de cachoeiras. Tais atrações são 

divididas em circuitos, os quais vão ser aqui descritos separadamente: o Circuito das Águas, o 

Circuito Janela do Céu e o Circuito do Pião (IEF, 2007a).  

 

5.1.1.1 O Circuito das Águas 

 

O Circuito das Águas tem como principais atrativos os relacionados com as águas, sendo 

eles: a Prainha, Gruta dos Gnomos, Lago das Miragens, Ponte de Pedra, Cachoeira dos 

Macacos, Paredão Santo Antônio, Prainha das Elfas, Lago Negro, Ducha, Lago dos Espelhos. 

O circuito conta com projetos de recuperação das trilhas, além de materiais de divulgação com 

a finalidade de auxiliar o visitante, sistemas de fiscalização e controle de erosão, guias locais, 

informações sobre possíveis riscos, além de placas de orientações ao longo da trilha (IEF, 

2007a). A coloração das águas, que tanto chama atenção dos visitantes, é destaque neste 

circuito, conforme observa-se pela Figura 08. 

O Circuito das Águas tem cerca de 5km de extensão, e o tempo para percorrê-lo é de 

aproximadamente quatro horas. A trilha é de fácil acesso, e o grau de dificuldade para percorrer 

é de médio a baixo. A Prainha, local de fácil acesso e muito procurado pelos visitantes, é um 

uma pequena praia fluvial, formada às margens do Rio do Salto. Uma das atrações, o Lago das 

Miragens, também formado pelo Rio do Salto, e tem 15m de largura por 20m de comprimento, 
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e a profundidade é entre 2 e 3 metros. O atrativo tem as águas de coloração avermelhada, como 

as demais do Parque, e, em sua margem esquerda, observa-se um paredão de rocha quartzito, 

de extraordinária beleza cênica (IEF, 2014).  

Como exemplos dos valores estéticos de contemplação, existe o Mirante Lago das 

Miragens, localizado sobre o paredão de Santo Antônio. Neste local de observação, pode-se 

perceber a formação íngreme e as rochas proeminentes sobre o vale. Ainda, o reflexo do sol nas 

águas desse mirante forma desenhos especiais na rocha. Pode-se observar pela Figura 08, uma 

parte da visualização obtida nesse mirante. Ainda, no Mirante Ponte de Pedra, é possível a 

contemplação de um grande túnel erodido pelas águas, como toda a sua imponência. O rio do 

Salto desce pelas formações rochosas até cruzar esta ponte, verdadeiro monumento natural, que 

serve de passagem não somente para as águas, mas de aves e outras espécies. Outro exemplo 

notável é o Mirante Cachoeira dos Macacos, o último trecho do rio do Salto em terras mais 

altas, antes de descer até a pedra quadrada e deixar os limites do PEIB. Como o próprio nome 

diz, avista-se a Cachoeira dos Macacos, cujo volume de água nas épocas de cheia é apreciável, 

assim como o visual da cor das águas. 
 
Figura 08 – À esquerda, coloração das águas, próximo à Prainha e à direita, detalhe lateral do Mirante 
Lago das Miragens 

Fonte: obtida pela autora. 
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5.1.1.2 Circuito Janela do Céu 

 

No Circuito Janela do Céu encontram-se um dos mais procurados atrativos do Parque: 

a Janela do Céu (IEF, 2007a). Conhecida pela vista do céu emoldurada por árvores e vegetação, 

em conjunto com a beleza das águas abaixo, compõe uma das mais lindas paisagens a se 

contemplar. A atração é famosa por proporcionar fotografias incríveis obtidas pelos visitantes, 

e tornou-se o ícone do PEIB, muito disputada pelos turistas para conseguir o melhor ângulo, a 

melhor recordação. Pode ser denominada como trilha circular, no qual pode-se fazer o caminho 

de volta diferente da ida, proporcionando melhores experiências visuais da vegetação, 

formações rochosas e também mais atrativa, pelos níveis de dificuldade ao longo do caminho. 

Pode-se observá-la pela Figura 09 – Janela do Céu. 

A trilha até o atrativo é cansativa, são 16 km de percurso, contando ida e volta (PEIB, 

c2021). O Circuito da Janela do Céu conta com os seguintes atrativos: Pico do Cruzeiro, Gruta 

do Cruzeiro, Pico da Lombada, Gruta dos Três Arcos, Gruta dos Fugitivos, Gruta do Moreiras 

e a Cachoeirinha, finalizando na Janela do Céu. O Pico da Lombada é o ponto mais alto do 

Parque, com 1.784 metros de altitude. Como característica marcante desse circuito pode-se citar 

os três mirantes naturais, valores estéticos de contemplação das belezas naturais da paisagem: 

Mirante da Lombada, Cruzeiro e também a própria Janela do Céu, de exuberante contemplação, 

além das grutas que são localizadas ao longo da trilha para o atrativo principal do circuito (IEF, 

2007a). O Circuito Janela do Céu tem o limite máximo diário estabelecido em 240 (duzentos e 

quarenta) visitantes (MINAS GERAIS, 2019). 

A Janela do Céu pode ser caracterizada também como uma abertura na mata, em formato 

de arco, formada sobre o leito do Rio Vermelho, desaguando em uma queda, a qual proporciona 

a visão do céu, de vales e morros cobertos de vegetação. Do Pico da Lombada, tem-se uma 

visão ampla e panorâmica, abrangendo o pico do Pião, as cidades do entorno do Parque, além 

da Serra da Mantiqueira. A Cachoeirinha, formada pelo segundo desnível do Rio Vermelho, 

tem uma queda d’água de 35m, ganhando forma de chuveiro, por causa dos ventos (IEF, 2014). 

Ao longo da subida da trilha para a Janela, existem grutas de quartzito, que são uma 

atração à parte do PEIB, e apresentam peculiaridades espeleológicas, além de serem abrigo para 

fauna silvestre residente e migratória. A maior gruta em extensão é a Gruta das Bromélias, 

possuindo mais de 3 km de extensão, já mapeados. Porém, essa gruta em específico, não se 

encontra disponível para visitação, pois há riscos de desmoronamentos, devido a ações 

antrópicas (LADEIRA et al., 2007). 
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Figura 09 – Janela do Céu 

Fonte: MACHADO (2013). 

 

5.1.1.3 Circuito do pião 

 

O Circuito do Pião é longo, possui 10 km de extensão, sendo que em muitos trechos há 

subidas. O grau de dificuldade é médio, sendo necessárias cerca de 4 a 6 horas para percorrê-

lo. Esse circuito pode ser visitado junto com a Janela do Céu, pois as trilhas se encontram em 

certo ponto. Os atrativos que estão disponíveis para visitação, em ordem de localização na 

trilha: Gruta do Monjolinho, Cachoeira da Pedra Furada, Poço do Campari, Cachoeira do 

Encanto, Gruta do Pião, Gruta dos Viajantes, Pico do Pião (PEIB, c2021).  

Uma das atrações do Circuito é a Gruta do Pião, a qual tem 150 metros de extensão, 

com uma entrada. A gruta abriga corpos d’água, além de vários túneis, e, no entorno, encontra-

se vegetação típica de matas úmidas, além de árvores de pequeno porte e bromélias, a altitude 

é de 1.653 metros. A Gruta dos Viajantes tem 300 metros de extensão, e possui duas entradas. 

Há um riacho que a atravessa, com vários condutos laterais e tem a vegetação semelhante à do 

Pião. No seu interior, possui um grande salão, com iluminação natural, e formações rochosas 

singulares. Um dos mais elevados da região, o Pico do Peão tem 1.721 metros de altitude. Nele 
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se localizam as ruínas da Capela de Bom Jesus do Pião, sendo importante atrativo histórico-

cultural (IEF, 2007).   

Neste circuito, recentemente foram inauguradas novas atrações: a cachoeira da Pedra 

Furada e do Encanto, e o Poço do Campari. Esses atrativos estão localizados em uma nova 

trilha, com aproximadamente um quilômetro de extensão. Os novos atrativos oferecem o 

serviço de banho de cachoeira, e foram adicionados com a intenção de diminuir o fluxo intenso 

de visitantes na Janela do Céu. A abertura da trilha foi construída por meio de técnicas de 

manejo sustentáveis, evitando possíveis processos de erosão. Este processo de abertura contou 

com a participação de cerca de 50 voluntários da comunidade do entorno (TRILHA..., 2019). 

As novas atrações podem ser observadas na Figura 10 – Cachoeira do Encanto e Figura 11 – 

Poço do Campari. 

 
Figura 10 - Cachoeira do Encanto 

Fonte: Trilha... (2019). 
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Figura 11 – Poço do Campari  

Fonte: Fontana (2019). 
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5.1.2 Conhecimento tradicional e formal, valores educacionais 

 

Nesta seção serão apresentadas informações sobre os serviços classificados como 

sistemas de conhecimento tradicionais e formais, correlacionados com valores educacionais: 

conhecimento tradicional, ciência e pesquisa, além da educação ambiental. Segundo Piacenti, 

Benini e Silva Junior (2005), uma das formas de propagação da educação ambiental é a criação 

de áreas protegidas, as quais também são vistas como aliadas no crescimento do turismo 

ecológico.  

Conforme os dados obtidos na pesquisa acerca dos serviços classificados como 

conhecimento tradicional e formal, valores educacionais, depreende-se que 93% consideraram 

muito importante o serviço de educação ambiental. Já o serviço de ciência e pesquisa, 84% 

responderam que acham muito importante, e o serviço de conhecimento tradicional, 59% 

acreditam ser muito importante também. As informações podem ser visualizadas no Gráfico 05 

– Serviços ecossistêmicos culturais: conhecimento e educação.  

 

 
Gráfico 05 – Serviços ecossistêmicos culturais: conhecimento e educação  

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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Botelho (2006) afirma que a educação ambiental no PEIB e sua localidade de entorno 

tem papel fundamental nos processos de desenvolvimento da atividade turística, no sentido de 

romper com modelos simplesmente economicistas, predominantes no turismo contemporâneo, 

partindo do princípio do estabelecimento de valores éticos de melhoria na qualidade de vida, 

justiça e equidade nas oportunidades, assim como o envolvimento de atores sociais na 

conservação do patrimônio natural do Parque. Segundo Bento e Rodrigues (2015), o Parque 

Estadual do Ibitipoca, por ser caracterizado como unidade de conservação de proteção integral, 

tem como um de seus objetivos a necessidade de programas de educação ambiental, voltados 

para a interpretação e sensibilização dos visitantes. Porém, no plano de manejo ainda não consta 

nenhuma informação específica sobre o assunto.   

As UC têm como objetivo a promoção da educação ambiental, sendo que precisam 

constar no plano de manejo os programas voltados a esse fim. As ações educativas, no entanto, 

não precisam estar restritas ao espaço destinado ao centro de visitantes, sendo que muitas vezes 

os turistas não visitam com frequência este local. Existe, por exemplo, a demanda de que haja 

distribuição de informações nas trilhas, em pontos estratégicos, que realmente promovam a 

interação com o meio, o aprendizado e o incentivo à percepção (BENTO; RODRIGUES, 

2014b). 

O conhecimento tradicional, também denominado popular, tem como uma das 

características a possibilidade de atuar no fornecimento de informações importantes sobre 

aspectos ecológicos e comportamentais das comunidades. Sobre a região onde se insere o PEIB, 

como um exemplo, cita-se o conhecimento popular sobre espécies regionais, o qual 

normalmente depende da localidade e também do nível de contato dos moradores com as 

espécies, tanto vegetais, como animais. No contexto do Parque, tem-se que o conhecimento e a 

percepção tradicionais modificam-se quando comparadas as gerações, principalmente com o 

aumento histórico da degradação ambiental. Ainda, pode-se dizer que o conhecimento 

tradicional implica percepções de situações de maneira diferente para cada indivíduo. O 

conjunto de conhecimentos tradicionais envolve também crenças religiosas, como parte da 

formação e fixação do conhecimento (GEHARA et al., 2014). 

Na vila de Conceição existiu um projeto denominado “Meninas Amigas de Ibitipoca”, 

o qual caracterizava-se como um grupo, que se constituía de meninas e mulheres, com a 

finalidade de conservação da cultura e saberes tradicionais do local. As denominadas 

instrutoras, senhoras já com mais idade, e bastante bagagem de conhecimento popular, 
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transmitiam ensinamentos às mais novas, como artesanato, culinária e cultura tradicionais. Esse 

projeto teve como motivador o fato percebido pelos moradores de que o conhecimento local 

não estava mais sendo valorizado, e a identidade local não estava sendo mantida. Essas 

iniciativas estimulam a realização do empreender turístico com base em cultura e 

conhecimentos locais (BOTELHO, 2006). O grupo não estava mais ativo na data desta 

pesquisa, mas esteve em pauta a volta do projeto, envolvendo adolescentes, avós, na tarefa 

dedicada de ensinamento de “artesanato, bolos, quitutes, chás, tear, fuxico e bordado” (AMAI, 

2020). 

A comunidade do Mogol, povoado localizado próximo ao limite territorial do PEIB, 

teve uma parte de sua antiga área, pertencentes às famílias da comunidade, integrada à área do 

Parque, fazendo assim a sobreposição de saberes comunitários, que passaram a fazer parte 

também dos aspectos culturais da unidade de conservação. Dentre os saberes tradicionais, 

existentes no povoado de Mogol, destaca-se os processos de fiação do algodão, feito pela Dona 

Nela, já com mais idade, que cultiva no próprio quintal os pés de algodão, colhidos e trabalhados 

de maneira artesanal. Esse conhecimento foi transmitido aos seus familiares e outras artesãs da 

comunidade, as quais fazem a tintura do fio com pigmentos naturais, e tecem colchas artesanais 

maravilhosas com seus teares antigos (DOS SANTOS et al., 2012). 

De acordo com Botelho (2006), as atividades turísticas, historicamente, trouxeram 

melhorias à comunidade, porém, o turismo, da maneira em que foi desenvolvido com a criação 

do PEIB, pode ter proporcionado certa hierarquização do conhecimento, subvalorizando o saber 

tradicional local da vila de Conceição. Além desse fato, os empreendimentos desenvolvidos por 

pessoas que vierem de outros locais para se estabelecer na vila, apresentam conhecimento 

técnico mais sofisticado que as maneiras tradicionais dos habitantes originários. No que tange 

às atividades turísticas, o conhecimento técnico se sobrepôs ao popular, pois atende à demanda 

dos turistas de forma mais satisfatória. 

Os processos de valoração ambiental têm ligação com a importância dos saberes 

tradicionais daquela população que convive de forma mais próxima com o meio ambiente 

(MEA, 2005). Porém, apenas 59% dos visitantes designaram como muito importante do serviço 

ecossistêmico cultural de conhecimento tradicional. Tal fato não designa, no entanto, que os 

visitantes não valorizem talvez o conhecimento, de forma mais geral. Conforme Bensusan 

(2006), a escassez de dados ecológicos torna relevante o aumento nas pesquisas científicas, fato 

esse identificado pelos visitantes, pois 84,3% consideraram o serviço cultural de ciência a 

pesquisa como muito importante. 
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O PEIB tem como um de seus objetivos realizar programas de educação ambiental 

(BENTO; RODRIGUES, 2015). E, nesta pesquisa, obteve-se a informação que 93% dos 

visitantes consideraram muito importante a educação ambiental. Relacionando tal fato com 

outras perguntas da pesquisa, ao serem perguntados sobre quais motivos entendem que se 

justifica a criação do Parque, havia uma opção de resposta “Não acho que se deve conservar”, 

porém, ninguém marcou essa opção, denotando que existe algum tipo de consciência coletiva 

em relação à manutenção do PEIB e da preservação da natureza. Pode denotar também um 

resultado de esforços em relação à educação ambiental.  Conforme Bensusan (2006), a escassez 

de dados ecológicos torna relevante o aumento nas pesquisas científicas, fato esse identificado 

pelos visitantes, pois 84,3% consideraram o serviço cultural de ciência a pesquisa como muito 

importante. 
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5.1.3 Valores de inspiração, patrimônio histórico-cultural e diversidade cultural 

 

Conforme os dados obtidos na pesquisa acerca dos serviços classificados como valores 

do patrimônio cultural, diversidade cultural e inspiração, depreende-se que 74% consideraram 

muito importante o serviço de patrimônio histórico e cultural. Também consideram esse nível 

de importância 65% dos entrevistados em relação ao serviço de diversidade cultural e 67% 

acerca do serviço de inspiração para arte e cultura. Pode-se visualizar as informações no Gráfico 

06 – Serviços ecossistêmicos culturais: inspiração, patrimônio e diversidade cultural.  

 
Gráfico 06 – Serviços ecossistêmicos culturais: inspiração, patrimônio e diversidade cultural 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

5.1.3.1 Contexto histórico-cultural e sua relação com o turismo 

 

As características histórico-culturais do PEIB e da Vila de Conceição atrelam-se ao 

estabelecimento do turismo, que avançou rapidamente desde a criação do Parque, tornando-se 

a atividade econômica preponderante na região. A população dedica-se direta e indiretamente 

à prestação dos serviços relacionados ao turismo, influenciando no modo de viver, na cultura e 

costumes do local. Quando o Parque foi criado, a região já não conseguia se manter 

economicamente, possuindo características políticas, sociais e espaciais que não permitiam 

outra atividade, que não fosse o turismo ou agricultura. Dessa forma, todos esses fatores 

culminaram nas mudanças socioculturais e produtivas da região (SOUZA, 2011; DOS 

SANTOS et al., 2012; IEF, 2007). 
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O espaço cultural é parte do patrimônio de qualquer sociedade, sendo importante na 

compreensão da sua formação, assim como faz parte da atividade turística, sustentando-a física 

e socialmente. Este mesmo espaço atende as possibilidades e necessidades produtivas de 

determinado momento histórico, como foi e tem sido o caso de Ibitipoca. O arraial de 

Conceição, considerado a porta de entrada para o PEIB, apresenta-se como destino turístico 

consolidado, sendo um local bastante visitando. Porém, existem reflexões acerca de mudanças 

sociais, espaciais e culturais, percebidas pelos moradores e resultado da apropriação do 

território pelo turismo, transformando a realidade local e construindo um novo modo de vida 

(SOUZA, 2011). O desenvolvimento do turismo na Serra de Ibitipoca, incluindo o PEIB nesse 

contexto, foi acompanhado não somente do aumento do número de visitantes, mas também de 

pessoas que fixariam residência no lugar, inserindo assim o turismo na dinâmica sociocultural 

da região (ALVES, 2014).  

Historicamente, a ocupação colonial da Serra de Ibitipoca data do final do século XVII, 

considerada como um dos primeiros locais de povoação por bandeirantes na área meridional do 

território mineiro. A vila de Conceição já se configurou, inclusive, como rota de contrabando 

de ouro, em vista das proibições régias de abertura de caminhos e derrubada de matas na Serra. 

Como resultado dessas proibições, os habitantes da vila passaram por certo isolamento, tanto 

espacial como cultural, mas que pode também ter refletido na preservação de seus recursos 

naturais (DELGADO, 1962, p. 22 apud BEDIM; TUBALDIBI, 2006; IEF, 2007). Até a vinda 

dos bandeirantes,  

a região de Ibitipoca era habitada por povos indígenas que dali faziam seu território 
de vida desde o período pré-colonial. [...] A primeira referência de Ibitipoca na história 
contextualiza-se na Bandeira do capelão Padre João de Faria Fialho, vigário de 
Taubaté, aproximadamente em 1692. Situada ao sopé da Serra, a vila de Nossa 
Senhora da Conceição de Ibitipoca compreende assim uma das povoações mais 
antigas de Minas. Sua localização estratégica junto à principal via de acesso do litoral 
sul do Brasil às Minas Gerais fez com que o arraial se destacasse como base de apoio 
aos viandantes que perpassavam pela região (BEDIM, 2008, p. 141).  

 

As grutas de Ibitipoca já foram abrigo para indígenas e viajantes que percorriam a região 

em épocas históricas diferentes, como a Gruta dos Viajantes. Ainda, na Gruta dos Fugitivos 

foram descobertas ruínas de um refúgio de escravos, provavelmente de engenhos da região 

(IEF, 2014). Levando em consideração tais situações, a vila de Conceição permaneceu 

vivenciando a agricultura de subsistência, e trocas esporádicas. A região já atraía, desde o início 

do século XIX, viajantes estrangeiros e cientistas, os quais mostravam interesse pela sua 

biodiversidade (BEDIM, 2008). Um desses estudiosos, conhecido por realizar estudos de flora 
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na região de Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi Saint-Hilaire, que escreveu sobre a vila de 

conceição e a região: 

[...]puz-me novamente a caminho. Atravessámos primeiro a villa de Ibitipoca, que 
conhecia mal, e julgava ainda mais insignificante do que realmente é. Fica, como já 
expliquei, situada numa collina e compõe-se de pequena igreja e meia duzia de casas 
que a rodeiam, cuja maioria está abandonada além de algumas outras, igualmente 
miseráveis, construídas na encosta de outra collina. Não espanta, pois, que inutilmente 
haja eu procurado, hontem, nesta pobre aldeia, os gêneros mais necessários à vida. A 
região hoje percorrida é montanhosa e apresenta pastos, nas elevações, bosques, no 
fundo e à encosta dos morros. Quasi que só pastos atravessámos (SAINT-HILAIRE, 
1938, p. 64).  

 

O mesmo estudioso fez declarações também sobre o que hoje é um dos atrativos do 

Parque Estadual de Ibitipoca, o Pico do Pião, sendo denominado da mesma forma desde os dias 

mais antigos: 

[...] partimos todos a cavallo e subimos ao Pião, nome que se dá ao cume menos 
arredondado e mais alto de toda a serra. Deste pico se descortina horizonte mais 
extenso do que o da serra de S. Gabriel. Quando o tempo está claro avistam-se até as 
montanhas dos arredores do Rio de Janeiro. Atraz do Pião, e em grande extensão, 
acha-se a montanha absolutamente cortada a pique. É difícil reprimir uma espécie de 
terror quando, adiantando-se alguém até o limite permitido pela prudência descobre a 
imensa profundidade, espessas florestas escondidas em sombrios valles (SAINT-
HILAIRE, 1938, p. 62). 

 

Antes da criação do PEIB, a elevação serrana, denominada Serra de Ibitipoca, era 

constituída pelas ditas terras devolutas, as quais foram posteriormente incorporadas ao Parque. 

Essas terras eram utilizadas de maneira intensiva pela população local, com a finalidade de 

realizar caça, coleta, recreação, exploração de madeira e pastagens para criação, sendo 

constante a utilização do fogo. À época, as terras não tinham documentos oficiais que 

contivessem a identificação dos donos das terras, logo, eram consideradas devolutas, mesmo 

que utilizadas por toda a comunidade. O território somente chamou atenção do Estado em 

meados de 1950, quando um Padre da Vila de Conceição realizou uma denúncia sobre retirada 

de madeira clandestinamente, fazendo com que o governo notasse a região e se interessasse 

pelos recursos ali presentes (DOS SANTOS et al., 2012). 

Por volta dos anos 1960, o governador de Minas Gerais solicitou a pesquisadores que 

fosse desenvolvido relatório sobre a região da Serra de Ibitipoca, com o objetivo de definir um 

uso para o local, considerado pelo governo como terras devolutas. Sem dar atenção ou 

considerar utilização das terras pela população local e com inspiração nos demais parques 

criados no Brasil, os pesquisadores recomendaram a criação de um parque na Serra, sugerindo 

ainda que fosse vendida parte das terras, com a finalidade de implantação de infraestrutura 



117 
 

 

voltada ao desenvolvimento do turismo. Dessa forma as terras foram incorporadas ao 

patrimônio do IEF e alguns anos mais tarde, em 1973, criado o Parque Estadual do Ibitipoca 

(SOUZA, 2011). 

Em algumas comunidades, as quais tem o turismo como fonte de renda, o pensamento 

coletivo que muitas vezes predomina é aquele de desenvolvimento atrelado exclusivamente à 

obtenção máxima de lucro. Sob essa visão, o turismo pode vir a se tornar atividade 

preponderantemente econômica, sem levar em consideração os aspectos de diversidade 

cultural, valores sociais, e também diversidade ecológica, que são parte intrínseca da atividade 

turística. Conceição de Ibitipoca, comunidade mais estreitamente ligada ao PEIB, viveu muito 

com falta de infraestrutura básica e pobreza, quando ainda não havia a atividade turística, que 

foi gradualmente implantada. Os moradores reconhecem o turismo como meio de 

enfrentamento à pobreza, mas não só em relação a isso, também a infraestrutura da vila 

melhorou historicamente (BOTELHO, 2006). 

De acordo com Souza (2011), o turismo, como um dos serviços relacionados à 

industrialização produtiva, espalhou-se, historicamente, por paisagens naturais terrestres, 

levando impactos positivos e negativos. Em relação ao espaço cultural e ao patrimônio atrelado 

a ele, tem-se que a atividade turística interfere nesses espaços territoriais, produzindo e 

reproduzindo relações sociais e culturais. O turismo desenvolvido com a criação do PEIB teve 

estrutura fornecida pelo Estado no sentido de recepcionar o turista, porém, quando se trata da 

vila de Conceição, o mesmo não aconteceu. Os moradores, então, criaram a Associação de 

Moradores e Amigos de Conceição de Ibitipoca (AMAI), com a finalidade de melhoria conjunta 

da qualidade de vida dos moradores do local, afetados pelo volumoso número de turistas que 

se dirigem para a região.  

Segundo Botelho (2006), ainda sobre a percepção dos moradores da vila acerca do 

desenvolvimento local, a noção de como seria a Ibitipoca ideal, houve as ideias de conciliação 

de conflitos, multiplicidade de valores, de atitudes condizentes com melhorias ambientais, 

parcerias e participação em comunidade. Com base temporal no estudo da autora, apesar de 

existirem tais ideias, não se pode dizer que a comunidade se unia, seja para compartilhar, para 

conservar o ambiente ou exercer a cidadania cultural do desenvolvimento. As pessoas que 

foram entrevistadas por Botelho (2006), são consideradas sujeitos locais representativos, os 

quais acreditam que a participação comunitária, sob quaisquer formas, pode construir 

coletivamente o desenvolvimento, assegurando a conservação do patrimônio cultural da 

comunidade. Da mesma forma, detectou-se que os moradores se direcionam ao 

desenvolvimento comunitário, de valores humanitários e vislumbre de melhoria de vida.  
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Levando em consideração os moradores do entorno do PEIB, a relevância de 

características histórico-culturais e paisagísticas, referentes à comunidade Mogol, é possível de 

ser percebida nas pastagens, no currais, girais de lei, plantações de subsistências, máquinas e 

ferramentas antigas, dentre outros elementos que representam a relação intensa dos moradores, 

seu trabalho, e o meio natural em que se encontram. Existem diversidades culturais e 

ambientais, assim como um sistema técnico-social, o qual compõe-se dos saberes práticos e 

manejos tradicionais, sendo possível também caracterizar forte vínculo com o território e a 

memória (DOS SANTOS et al., 2012). 

O desenvolvimento de atividades turísticas, se forem precedidas de planejamento e 

mantiverem as especificidades locais, podem promover o resgate da cultura histórica, a 

valorização da arte, da gastronomia e do artesanato. Esse reconhecimento desperta o interesse 

da população local no sentido de revitalizar seu próprio trabalho, de enaltecer a matéria-prima 

presente na região, assim como possibilitar um retrato de seus valores, hábitos de vida por meio 

de todas as manifestações culturais possíveis.  No Arraial de Conceição de Ibitipoca há uma 

questão muito relevante: a vivência com pessoas diferentes. Considerado característica inerente 

ao turismo, esse encontro de culturas diferentes promove mudanças em ambas as culturas que 

se relacionam. Tanto turistas como moradores locais contagiam-se com aspectos culturais e 

socioeconômicos muito diversos, experenciando a alteridade. A troca de experiências que 

ocorre dessa forma institui novas identidades, enquanto resgata outras, inspirando processos 

que transformam realidades, assumindo papéis positivos, levando informação, diálogo e 

aproximação de culturas (ALVES, 2014). 

 

5.1.3.2 Festivais, gastronomia e movimentos culturais 

 

A região da Serra de Ibitipoca, na qual está compreendida o PEIB, destaca-se 

sobremaneira por suas características culturais, tanto materiais como imateriais. Como 

exemplos, podem ser citadas construções no estilo barroco, tais como igrejas e fazendas e 

festividades populares. Dentre as peças de artesanato, encontram-se bonecas de cabaça, peças 

de barro, bambu, dentre outros. Também importante, existem os aspectos gastronômicos, como 

cachaças, doces e o pão-de-canela (BENTO; RODRIGUES, 2015). Esta última especialidade, 

o pão-de-canela, é muito famoso na região, feito por moradores, principalmente da vila de 

Conceição, e vendido em lojinhas, na estrada para o Parque, servido como café da manhã em 

pousadas, sendo impossível visitar a região e ir embora sem levar algumas unidades para 

degustar em casa. Fornece energia aos visitantes do PEIB, sendo um ótimo lanche para trilhas. 
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Dentre os locais representativos de cultura no entorno do PEIB, há o Candeias Blues 

Bar, mais conhecido como Bar do Firma. O local, que fica no Caminho da Rancharia, estrada 

de terra a 4km da Vila de Conceição de Ibitipoca, segundo Freitas (2014), é o bar mais legal do 

mundo, ou quase isso. Essa autora compara a decoração do bar, exótica e divertida, a de um 

navio pirada, parecendo um portal para outra época, provocando a imaginação dos visitantes. 

O nome Bar do Firma é devido ao seu antigo proprietário, o Firma, apelido explicado pela frase 

do próprio, ao se apresentar aos clientes novos: “De firrrma boa, firrrrrmeza, sabe?”. O Firma 

sempre se apresentava às pessoas de forma sorridente, simpática e acolhedora, mostrando estar 

de bem com a vida e tranquilo. A decoração do local reúne objetos muito peculiares, como 

capas de disco, latas de leite velhas, flores secas, uma máquina de costura, combinadas com 

quadros de imagens de bandas de rock, com a trilha sonora no mesmo estilo, que compõem um 

cenário único, agradável e aconchegante. As bebidas no bar são servidas de um jeito inusitado: 

garrafas de pinga, penduradas no teto, descem até as mesas dos clientes, para servi-los, se a 

bebida acabar. O sistema de fios e roldanas foi instalado pelo Firma, e é controlado da cozinha. 

A comida servida também é muito especial, são caldos, porções de linguiça mineira, com 

molhos especiais de frutas, porções, tudo preparado no fogão a lenha (FREITAS, 2014). O Bar 

do Firma foi aberto em 1998, e, a atualmente, a filha do antigo proprietário, já falecido, é quem 

comanda o local, mantendo viva a memória história e cultural de Ibitipoca (ZANELLA, 2021). 

Na Figura 12 – Bar do Firma, pode-se ver a faixada principal. 

 
Figura 12 – Bar do Firma 

Fonte: Bar... (2019).  
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Dentre as atividades culturais da Vila de Conceição, encontra-se o Ibitipoca Blues, 

festival que reúne música, cultura e atrai muitos visitantes à Serra. Normalmente, o evento 

acontece em agosto, e é realizado no Ibitilua, o camping que possui belezas naturais, unindo e 

impressionando os artistas e o público. Localizado bem no centro da Vila, o camping recebe 

infraestrutura de palco, som, camarim, iluminação, banheiros, bares, área de alimentação e 

camarote vip. As atrações são sempre prioritariamente compostas de artistas de blues, 

apresentando seleção dos melhores artistas da atualidade. As vagas normalmente são limitadas, 

pois o local não comporta muitas pessoas, e Conceição fica lotada de turistas na época do 

festival, hospedando-se nas pousadas da Vila (IBITIPOCA BLUES, 2016). 

Outra atração cultural do entorno do PEIB é a Comuna de Ibitipoca, definido como um 

projeto socioambiental, de iniciativa privada, a qual se iniciou em 1984, com a intenção de 

adquirir terras no entorno do PEIB, a fim de conservar o cinturão verde. Hoje, a Comuna conta 

com área cerca de quatro vezes maior que o Parque. No local há opções de hospedagem de luxo, 

como o Engenho Lodge, um casarão reformado pelos proprietários. O foco da hospedagem é 

uma experiência focada em princípios da sustentabilidade, resgate da cultura local, com geração 

de empregos por meio do turismo sustentável, sendo que alguns dos produtos oferecidos nas 

refeições são de origem local. Nas dependências da Comuna, há um conjunto de estátuas 

gigantes de ferro, impressionantes, emolduradas numa colina, à qual chega-se após percorrer 

uma trilha de cerca de uma hora. As esculturas pertencem à artista plástica Karen Cusilito, e 

representam religiões, culturas, sentimentos e a diversidade humana. Foram originalmente 

criadas para o Festival Burning Man, nos Estados Unidos, e foram trazidas para Ibitipoca em 

2012, adquiridas pelo proprietário da Comuna. No local, há outras possibilidades de passeios, 

como a trilha até o ponto mais alto, o Garnier, que passa por vegetação nativa, com bromélias, 

pontos de mirante e apreciação estética. Além disso, na propriedade também existem diversas 

cachoeiras e locais para banho. Na comunidade do Mogol, foi realizado um projeto de 

revitalização da hospedagem, na intenção de atrair também turistas para a região. Na 

comunidade existe, inclusive, o Muriqui House, em parceria com o Instituto Muriqui de 

Biodiversidade, o qual é um centro de proteção e preservação do muriqui-do-norte, o maior 

primata das américas (COMUNA..., 2021). 

Conforme já citado, o turismo e a contemplação da paisagem foram considerados um 

dos serviços mais importantes. Relacionando-se à opinião de 74% do visitantes, os quais 

consideram o serviço de patrimônio histórico e cultural muito importante, observa-se que, por 

ter ocorrido transformações na vida social, no arranjo social da comunidade de Conceição, em 

virtude da criação do Parque, da inserção da atividade turística na vivência dessa comunidade 
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por conta da criação do mesmo, tem-se que o Parque Estadual de Ibitipoca tornou-se patrimônio 

cultural da localidade, influenciando aspectos de diversidade cultural. De acordo com Paiva 

(2015), o valor sociocultural dos serviços ecossistêmicos está associado à justiça e equidade no 

acesso, e à importância da identidade cultural e moral das sociedades, em conjunto com valores 

históricos, artísticos e espirituais. 

Continuando com essa ideia, 65% dos visitantes consideraram o serviço de diversidade 

cultural como muito importante no contexto do PEIB. Assim, os SEC comprovam que a cultura 

humana pode sim ser influenciada pelo meio natural, assim como a identidade cultural e social 

podem ser impactados pelos ecossistemas, ou por alterações no mesmo (MEA, 2005). No caso 

de Ibitipoca, desde a criação do Parque, a região teve modificações sociais, políticas e 

socioculturais (SOUZA, 2011; DOS SANTOS et al., 2012; IEF, 2007).  

De acordo com Dos Santos et al., (2012), fazem parte das diversidades culturais e 

ambientais os saberes práticos, manejos tradicionais, assim como o vínculo memorial e com o 

território. Acrescentando ao fato da importância dos aspectos históricos e culturais do Parque, 

seu entorno e no Circuito Turístico Serras de Ibitipoca, houve respondentes, moradores da 

região, que acompanharam a criação do ecoturismo na região (RESP. 254). Ainda, como parte 

da memória território cultural, um dos respondentes declarou que o Parque faz parte de suas 

“melhores memórias de infância” (RESP. 280). Atrelado a esses fatos, os autores Joly et al. 

(2019), destacam que a valoração econômica deve vir acompanhada de análises da etnociência, 

baseando-se em experiências pessoais e depoimentos. 
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5.1.4 Valores espirituais e religiosos 

 

Os serviços classificados como valores espirituais e religiosos também fizeram parte da 

pesquisa, obtendo-se dados indicando que 39% dos entrevistados consideram o serviço de 

valores religiosos e conexões espirituais como muito importantes no PEIB, e a presença de 

lugares sagrados, 40% disseram que também são muito importantes. As informações podem ser 

visualizadas no Gráfico 07 - Serviços ecossistêmicos culturais: valores espirituais e religiosos. 

Conclui-se, com base nas observações da pesquisa, que esses serviços são os menos expressivos 

no contexto do Parque. 

 
Gráfico 07 – Serviços ecossistêmicos culturais: valores espirituais e religiosos  

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

No Parque Estadual de Ibitipoca existem locais representativos de valores espirituais e 

religiosos, associando os elementos naturais com as culturas e tradições da população. No 

Cruzeiro, com vista panorâmica para as belezas cênicas, é realizada a reza do terço a cada ano, 

no dia 03 de maio. Em formato de cântico, o terço conta com a participação da comunidade 

local. No Pico do Pião encontram-se as ruínas da capela do Senhor Bom Jesus da Serra, também 

chamada de Bom Jesus do Pião, onde até hoje são realizadas celebrações pela própria 

comunidade. O Lago das Miragens representa uma lenda local indígena: conta-se que, há muito 

tempo, dois guerreiros travaram uma luta pelo amor de uma jovem, que já possuía um preferido. 

Porém, ele morreu na luta, e ela suicidou-se neste lago, sendo que se pode observar a miragem 

do casal de mãos dadas (BENTO; RODRIGUES, 2015). 
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A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Ibitipoca, localizada na vila com o 

mesmo nome, a qual foi construída por volta de 1700, marca a religiosidade, e também a história 

da região (IEF, 2014). A população rural do aglomerado de Ibitipoca desenvolveu formas de 

apropriação e uso dos recursos naturais na forma de atividades rurais de subsistência, que 

produziam modos próprios de organização social, ritos de consagração dos territórios, 

simbologias e mitos. Alguns marcos localizados na paisagem natural da Serra, como o Paredão 

de Santo Antônio, o Morro do Cruzeiro e o Pico do Pião, ainda possuem o significado de lugares 

sagrados, considerados alteres naturais, onde os moradores ainda se reúnem para práticas e 

celebrações religiosas tradicionais (BEDIM; TUBALDIBI, 2006). Na Figura 13, pode-se 

observar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Ibitipoca. 

 
Figura 13 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Ibitipoca 

Fonte: Costa (2016). 

 

Nos anos 1940, a capela de Bom Jesus do Pião, a qual localizava-se no Pico do Pião na 

Serra do Ibitipoca, o qual é atualmente território do PEIB, foi atingida por um dos muitos raios 

que costumam cair na região, e ficou destruída desde então. Moradores da comunidade de 

Mogol, no entorno do Parque, fizeram o transporte da imagem de Bom Jesus, em procissão, 

para a sede da localidade, e ali construíram uma ermida, a fim de abrigar o santo. Mesmo assim, 

os moradores locais ainda têm o costume de fazer procissão até o Pico do Pião, anualmente, 

prestando graças à ruína da capela. O local possui marcante significado religioso, simbólico e 

identitário para a população local, sendo as ruínas símbolo da religiosidade e da cultura, ainda 

presentes nesta comunidade do entorno do PEIB (DOS SANTOS et al., 2012). 
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Ainda, em relação à comunidade do Mogol, do entorno do PEIB, tem-se informações 

sobre datas de festividades religiosas e culturais importantes, como a de Nossa Senhora dos 

Remédios e Bom Jesus do Pião, realizadas em julho ou agosto. No município de Santa Rita de 

Ibitipoca, existe a festa da padroeira, em maio, e também o Congado, em outubro. Em Bom 

Jesus do Vermelho, distrito de Santa Rita, a festa mais tradicional é a do Senhor Bom Jesus, 

que acontece em julho, no segundo final de semana, sendo tradição de mais de 50 anos. No 

povoado de Moreiras, há a Festa de São Sebastião, em agosto, sendo parte das celebrações a 

missa e a procissão. E uma festividade curiosa, a Festa de Santo Antônio, realizada em Várzea 

de Santo Antônio, em junho, em que se ergue uma fogueira de quase 20 metros de altura, 

atraindo visitantes de toda a região (IEF, 2007). Pode-se visualizar parte da comunidade de 

Mogol pela Figura 14, localizada no centro do povoado. 

 
Figura 14 - Igreja de Nossa Senhora dos Remédios 

Fonte: Valle (2019). 

 

No entorno do PEIB, a dedicação dos moradores à atividade turística é quase integral, 

principalmente em finais de semana e feriados. Nestes dias de maior fluxo de turistas, no 

entanto, existem modificações nos costumes sociais dos moradores, reduzindo a quantidade de 

tempo disponível para realização das práticas culturais. Ainda, tais períodos de atividade mais 

intensa coincidem com as datas de celebrações religiosas tradicionais, concluindo-se que o foco 

em aspectos simplesmente econômicos do turismo exerce influência sobre a religiosidade e 

espiritualidade local. Nesse sentido, algumas manifestações religiosas, que eram tradicionais 

no local, como a festa da Semana Santa, agora ocorrem muito raramente (ALVES, 2014; IEF, 

2007). 
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5.2 ANÁLISE DE DADOS E ESTIMATIVAS DE VALOR 

 

Nesta parte, serão apresentadas as informações obtidas por meio dos questionários 

aplicados, acerca de: opiniões em relação ao Parque, informações socioeconômicas, disposição 

a pagar, e informações sobre a viagem. Ainda, serão desenvolvidas as estimativas de valor do 

Parque Estadual do Ibitipoca. 

 

5.2.1 Opinião geral dos visitantes sobre o PEIB 

 

Sobre este tema, foi abordado no questionário a frequência de visitação, percepção da 

importância e dos motivos para conservação. Dentre os respondentes, a maioria visitou o Parque 

poucas vezes, apenas uma ou duas visitas. O Gráfico 08 – Frequência de visitas e a Tabela 05 

– Dados quantitativos das visitas ao PEIB, exibem os dados obtidos. Algumas observações dos 

entrevistados, na opção aberta “outros”, são interessantes de destacar, como um dos 

respondentes que afirmou já ter morado dentro do PEIB, e outro, que faz parte da história de 

Ibitipoca: 
Desde o seu início. Sou de Lima Duarte e meus avós de Santana do Garambéu. Desde 
criança subo e desço essa serra. Vi o turismo crescer com Parque, sempre acompanhei 
o desenvolvimento do Ecoturismo aqui de perto (RESP. 254). 
 
 

 
Gráfico 08 – Frequência de visitas 

Fonte: elaborado pela autora. 
 
 
 



126 
 

 

Tabela 05 – Dados quantitativos das visitas ao PEIB 
Quantas vezes já visitou o Parque? 

 Visitantes Porcentagem 
Poucas vezes, de 1 a 2 vezes 220 51,5 

Tantas vezes que já perdeu a conta 106 24,8 
Algumas vezes, de 3 a 6 vezes 78 18,3 
Várias vezes, mais de 6 vezes 20 4,7 

Outros 3 0,7 
Total 427 100,0 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

Acerca da resposta dos visitantes sobre a pergunta “Qual grau de importância você 

confere ao Parque?”, a grande maioria considera o PEIB muito importante. Essas opiniões 

podem ser demonstradas no Gráfico 09 – Grau de Importância do PEIB e na Tabela 06 – Dados 

Quantitativos sobre a importância do PEIB. Ainda, na opção de resposta aberta, um dos 

visitantes declarou: “Muito importante. O parque faz parte das minhas melhores memórias de 

infância” (RESP. 280). 

 

 
Gráfico 09 – Grau de Importância do PEIB 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 06 - Dados quantitativos sobre a importância do PEIB 
Qual grau de importância você confere ao parque? 

 Visitantes Porcentagem 
Muito importante 395 92,5 

Importante 28 6,6 
Pouco importante 3 0,7 

Outros 1 0,2 
Total 427 100,0 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

A importância das áreas protegidas, sua biodiversidade e ecossistemas (CAMPANILI; 

SCHÄFFER, 2010), assim como as mudanças em relação à consciência de valorização dos 

biomas (DRUMMOND; FRANCO; OLIVEIRA, 2011), podem ser demonstradas no fato de 

que a grande maioria (92,5%) dos entrevistados desta pesquisa consideraram o PEIB muito 

importante. Ainda, de acordo com Daly e Farley (2004) essa importância pode ser entendida 

também como o reconhecimento da utilidade das funções ecossistêmicas do Parque, tornando-

as possíveis de serem apontadas como serviços ecossistêmicos, pois, segundo MEA (2005a), os 

serviços ecossistêmicos são os benefícios que o homem obtém dos ecossistemas. 

Ao serem perguntados sobre quais motivos entendem que se justifica a manutenção do 

Parque, assim como a preservação e conservação de sua biodiversidade, o motivo mais 

escolhido foi a proteção de plantas e animais, seguido da garantia de que futuras gerações 

possam conhecer o PEIB. Ambas as afirmações podem ser observadas no Gráfico 10 – Motivos 

para conservar e na Tabela 07 – Dados quantitativos sobre os motivos para conservar o PEIB. 

Havia uma opção de resposta “Não acho que se deve conservar”, porém, ninguém marcou essa 

opção. Especialmente no tema abordado nessa pergunta houve muitas declarações na opção 

aberta “Outros”:  
Concordo com mais de uma opção, acho que deve conversar para a proteção das 
plantas e dos animais, poder vê-lo futuramente e que futuras gerações possam 
conhecer esse parque que ele esteja tão lindo quanto hoje (RESP. 32). 

  
Tabela 07 - Dados quantitativos sobre os motivos para conservar o PEIB 

Por que motivo você acha que se deve conservar o Parque? 
 Visitantes Porcentagem 

Proteger plantas e animais 204 47,8 
Garantir que as futuras gerações possam conhecê-lo 165 38,6 

Outros 36 8,4 
Para as pessoas visitarem 11 2,6 

Ter a opção de poder vê-lo no futuro 11 2,6 
Total 427 100,0 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 10 - Motivos para conservar 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
. 

Cerca de 36 visitantes informaram que mais de uma opção oferecida caberia nesta 

resposta. Houve um respondente que afirmou: “Minas tem muitas riquezas que são finitas. Se 

a gente não cuidar dos nossos parques, não haverá mais refúgios para a biodiversidade.” (RESP. 

35), apresentando sua prórpia percepção sobre a conservação do PEIB. Outra pessoa afirmou 

que “O parque é importante tanto para o turismo quanto para a proteção ambiental” (RESP. 40). 

Mais uma declaração indica que deve-se manter o Parque “Para preservar a biodiversidade 

presente, para promover bem estar a todas as espécies incluindo o ser humano para essa geração 

e as futuras.” (RESP. 125). Dois dos entrevistados fizeram afirmações sobre a importância 

geológica do Parque de Ibitipoca: “Além de todas [opções] acima, é um lugar com potencial 

geocientífico” (RESP. 233), e “Proteção da biodiversidade, da geodiversidade e do patrimônio 

cultural das comunidades, permitindo sua conservação por meio do turismo” (RESP. 237). 

Ainda, uma das pessoas fez observação sobre a preservação do bioma: “Preservação do bioma 

Mata Atlântica (fauna e flora) e equilíbrio dos ciclos naturais.” (RESP. 242). 

Na pergunta sobre os motivos para se conservar o PEIB, pode-se realizar uma associação 

entre as opções e os valores dos serviços ambientais, definidos por Seroa da Motta (2011; 2006) 

quais sejam, proteger plantas e animais, associada ao valor de uso direto ou indireto, e além de 

proteger para as pessoas visitarem e terem a opção de poder vê-lo no futuro, o qual pode ser 

associado ao valor de não uso ou de existência. A opção garantir que as futuras gerações possam 

conhecê-lo, além de se relacionar com o valor de existência, também está atrelada ao conceito 
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de desenvolvimento sustentável (CAVALCANTI, 2004; 2010; PEARCE, 1993). Ainda, por 

análise estatística neste estudo, descobriu-se que o motivo pelo qual os visitantes acreditam que 

se deve conservar depende da importância do Parque percebida por eles. 

Iniciando-se as inferências sobre os resultados obtidos, realizou-se análise binomial das 

seguintes variáveis qualitativas: Conservação, que corresponde à pergunta “Por que motivo 

você acha que se deve conservar o Parque?”, variável Vezes, representando “Quantas vezes já 

visitou o Parque?”. A Tabela 08 – Tabela de contingência variável Conservação e Vezes, 

demonstra a distribuição conjunta das frequências observadas das variáveis indicadas, 

acompanhada das proporções segundo os totais da variável Vezes.  

A partir dessa tabela pode-se observar que as proporções da quantidade de visitas ao 

Parque encontram-se próximas das marginais (Coluna Total), logo, conclui-se que as variáveis 

Conservação e Vezes parecem não ser associadas. A fim de confirmar tal afirmação, executou-

se o Teste exato de Fisher com p-valor 0,403, pelo qual aceita-se H0. Assim, há evidência 

suficiente para concluir que as variáveis Conservação e Vezes são independentes, ou seja, o 

motivo pelo qual os respondentes entendem que se deve conservar o Parque não depende do 

número de visitas, e vice-versa. Executado o teste de Cramer, indica-se V = 0,09, mostrando 

associação fraca entre as variáveis. 

 
 
Tabela. 08 – Tabela de contingência variável Conservação e Vezes 

 
Vezes 

Total Poucas vezes, 
de 1 a 2 vezes 

Algumas vezes, 
de 3 a 6 vezes 

Várias vezes, 
mais de 6 vezes 

Tantas vezes 
que já perdeu 

a conta 
Outros 

C
on

se
rv

aç
ão

 

Para as pessoas 
visitarem 6(2,7%) 2(2,6%) 1(5%) 2(1,9%) 0 11(2,6%) 

Proteger plantas e 
animais 105(47,7%) 40(51,3%) 11(55%) 47(44,3%) 1(33%) 204(47,8%) 

Opção de poder vê-lo 
no futuro 6(2,7%) 2(2,6%) 0 3(2,8%) 0 11(2,6%) 

Garantir que as futuras 
gerações possam 

conhecê-lo 
90(40,9%) 23(29,5%) 5(25%) 46(43,4%) 1(33%) 165(38,6%) 

Outros 13(5,9%) 11(14,1%) 3(15%) 8(7,5%) 1(33%) 36(8,4%) 

Total 220(100%) 78(100%) 20(100%) 106(100%) 3(100%) 427 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Seguindo com a análise inferencial dos dados, realizou-se a análise binomial da variável 

Conservação em relação a outra: Importância, que correspode à seguinte pergunta: “Qual grau 

de importância você confere ao Parque?”. A Tabela 09 – Tabela de contingência variável 

Conservação e Importância, demonstra a distribuição conjunta das frequências observadas das 

variáveis indicadas, assim como as proporções segundo os totais da variável Importância. A 

partir dessa tabela pode-se observar que as proporções da variável Importância encontram-se 

um pouco divergentes das marginais (Coluna Total), logo, pode ser que as variáveis 

Conservação e Importância estejam associadas. Com o objetivo de verificar tal afirmação, 

realizou-se Teste exato de Fisher com p-valor 0,05, pelo qual rejeita-se H0. Assim, há evidência 

suficiente para concluir que as variáveis Conservação e Importância são dependentes, ou seja, 

o motivo pelo qual os visitantes acreditam que se deve conservar depende da importância do 

Parque percebida por eles. Executado o teste de Cramer, indica-se V = 0,1503, mostrando 

associação forte entre as variáveis. 

 
Tabela. 09 – Tabela de contingência variável Conservação e Importância 

 
Importância 

Total Muito 
importante Importante 

Pouco 
importante Outro 

C
on

se
rv

aç
ão

 

Para as pessoas visitarem 10(2,5%) 0 1(33,3%) 0 11(2,6%) 
Proteger plantas e animais 191(48,4%) 11(39,3%) 2(66,7%) 0 204(47,8%) 

Ter a opção de poder vê-lo no 
futuro 9(2,3%) 2(7,1%) 0 0 11(2,6%) 

Garantir que as futuras gerações 
possam conhecê-lo 151(38,2%) 14(50,0%) 0 0 165(38,6%) 

Outros 34(8,6%) 1(3,6%) 0 1(100,0%) 36(8,4%) 
Total 395(100,0%) 28(100,0%) 3(100,0%) 1(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 
Continuando, realizou-se a análise das variáveis qualitativas ordinais Vezes e 

Importância. A Tabela 10 – Tabela de contingência variável Vezes e Importância, apresenta a 

distribuição conjunta das frequências observadas e proporções de acordo com os totais de 

Importância. Interpretando-se a tabela, as proporções da variável Dispostos são um pouco 

divergentes das marginais, logo, parece que estão associadas. Para verificar tal afirmação, 

executou-se o teste exato de Fisher, obtendo-se p-valor 0,391, pelo qual aceita-se H0. Assim, há 

evidência suficiente para concluir que as variáveis Vezes e Importância são independentes, ou 

seja, a importância conferida ao Parque não depende do número de visitas. Executado o teste 

de Cramer, indica-se V = 0,136, mostrando associação moderada entre as variáveis. A 

correlação de Spearman (ρ) e de Kendall-b (τ) mostraram que há correlação negativa e 
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insignificante entre Vezes e Importância (ρ = -0,050; τ = -0,047), ou seja, o número de visitas 

dos entrevistados relaciona-se de maneira insignificante com a importância conferida ao 

Parque. 

 
Tabela 10 – Tabela de contingência variável Vezes e Importância 

 
Importância 

Total Muito 
importante Importante Pouco 

importante Outro 

V
ez

es
 

Poucas vezes, de 1 a 2 vezes 200(50,6%) 18(64,3) 2(66,7%) 0 220(51,5%) 
Algumas vezes, de 3 a 6 vezes 75(19,0%) 3(10,7%) 0 0 78(18,3%) 
Várias vezes, mais de 6 vezes 18(4,6%) 1(3,6%) 0 1(100,0%)) 20(4,7%) 

Tantas vezes que já perdeu a conta 99(25,1%) 6(21,4%) 1(33,3%) 0 106(24,8%) 
Outros 3(0,8%) 0 0 0 3(0,7%) 

Total 395(100,0) 28(100,0%) 3(100,0%) 1(100,0%) 427(100,0%) 
Fonte: elaborada pela autora.  
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5.2.2 Informações socioeconômicas sobre os visitantes do PEIB 

 

Foram coletadas informações socioeconômicas sobre os visitantes, sendo elas: faixa 

salarial, escolaridade e faixa etária. Cerca de 44% dos entrevistados encontram-se na faixa 

salarial compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) salários-mínimos. Desse percentual, 22,7% 

recebem de 2 (dois) a 4 (quatro), e 21,5% recebem de 1 (um) a 2 (dois) salários. Foi considerado 

como base nesta pergunta o valor de R$ 1.045, o qual, de acordo com a  Lei nº 14.013 (BRASIL, 

2020), passou a vigorar como salário-mínimo nacional a partir de fevereiro de 2020. A média 

salarial obtida foi de R$ 3.426,84, com desvio padrão de R$ 3.159,74. Dentre os respondentes, 

7 não quiseram informar a renda mensal e 15 informaram que não possuem renda. A Tabela 11 

– Dados quantitativos sobre faixa salarial dos visitantes do PEIB e o Gráfico 11 – Faixa Salarial, 

demonstram os dados obtidos na pesquisa.  

Com o objetivo de realizar análise inferencial da variável acima, executou-se teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, concluindo-se que a distribuição é diferente da normal (p = 

0,000), porém, sem valores atípicos. Utilizando-se estimativa pontual 𝑥𝑥� = R$ 3.426,84, com 

95% de confiança, pode-se concluir que a média salarial da população (µ) de visitantes do PEIB 

encontra-se entre R$ 3.126,29 e R$ 3.727,39.  

 

 
Tabela 11 – Dados quantitativos sobre faixa salarial dos visitantes do PEIB 

Qual a sua faixa salarial? 
 Visitantes Porcentagem 

De 02 a 04 salários mínimos 97 22,7 
De 01 a 02 salários mínimos 92 21,5 
De 04 a 06 salários mínimos 53 12,4 
De meio a 01 salário mínimo 52 12,2 

até meio salário mínimo 37 8,7 
De 06 a 08 salários mínimos 27 6,3 
De 08 a 10 salários mínimos 24 5,6 

Acima de 10 salários mínimos 23 5,4 
Outros 22 5,2 
Total 427 100,0 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Gráfico 11 - Faixa Salarial 

Fonte: elaborado pela autora. 
 
 

Em relação ao grau de escolaridade dos visitantes, obteve-se a informação de que a 

maioria deles, 64,9%, possui nível de escolaridade mais elevado, sendo 42,9% com ensino 

superior e 22% com especialização. Uma das visitantes informou, inclusive, que é “Doutora em 

Linguística com pesquisa atrelada ao parque, na área de Linguística. Pesquisei a influência do 

turismo na fala do nativo de Ibitipoca.” A Tabela 12 – Dados quantitativos sobre a escolaridade 

dos visitantes do PEIB e o Gráfico 12 – Escolaridade ilustram as afirmações e fornecem dados 

extras. 

 
Tabela 12 – Dados quantitativos sobre a escolaridade dos visitantes do PEIB 

Qual o seu grau de escolaridade? 
 Visitantes Porcentagem 

Ensino Superior 183 42,9 
Especialização 94 22,0 

Ensino médio (2º Grau) 65 15,2 
Mestrado 53 12,4 

Doutorado 20 4,7 
N/R 5 1,2 

Até a 8ª Série (fundamental completo) 3 0,7 
Até a 4ª Série (fundamental incompleto) 2 0,5 

Outro 2 0,5 
Total 427 100,0 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 12 - Escolaridade 

Fonte: elaborado pela autora. 
 
 
 

A fim de realizar a análise das variáveis qualitativas ordinais Escolaridade e 

Importância. A Tabela 13 – Tabela de contingência variável Escolaridade e Importância, 

apresenta a distribuição conjunta das frequências observadas e proporções de acordo com os 

totais de Importância. Interpretando-se a tabela, as proporções da variável Importância são 

semelhantes às marginais, dessa forma, parece que não estão associadas. Para verificar tal 

afirmação, executou-se o teste exato de Fisher, sendo p-valor 0,055, pelo qual aceita-se H0. 

Assim, há evidência suficiente para concluir que as variáveis Esolaridade e Importância são 

independentes, ou seja, a importância conferida ao Parque não depende do nível de escolaridade 

dos entrevistados. Executado o teste de Cramer, indica-se V = 0,150, mostrando associação 

moderada entre as variáveis. A correlação de Spearman (ρ) e de Kendall-b (τ) mostraram que 

há correlação negativa e insignificante entre Esolaridade e Importância (ρ = -0,045; τ = -0,041), 

ou seja, o nível de escolaridade dos entrevistados relaciona-se de maneira insignificante com a 

importância conferida ao Parque. 
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Tabela 13 – Tabela de contingência variável Escolaridade e Importância 

 
Importância 

Total Muito 
importante Importante Pouco 

importante Outro 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 

N/R 3 (0,8%) 2(7,1%) 0 0 5(1,2%) 
Fundamental incompleto 2(0,5%) 0 0 0 2(0,5%) 
Fundamental completo 2(0,5%) 1(3,6%) 0 0 3(0,7%) 
Ensino médio (2º Grau) 60(15,2%) 4(14,3%) 0 1(100,0%) 65(15,2%) 

Ensino Superior 170(43,0%) 12(42,9%) 1(33,3%) 0 183(42,9%) 
Especialização 88(22,3%) 5(17,9%) 1(33,3%) 0 94(22,0%) 

Mestrado 51(12,9%) 1(3,6%) 1(33,3%) 0 53(12,4%) 
Doutorado 18(4,6%) 2(7,1%) 0 0 20(4,7%) 

Outro 1(0,3%) 1(3,6%) 0 0 2(0,5%) 
Total 395(100,0%) 28(100,0%) 3(100,0%) 1(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
De forma a realizar mais análises de variáveis qualitativas, obteve-se a Tabela 14 – 

Tabela de contingência variável Conservação e Escolaridade, apresentando a distribuição 

conjunta das frequências observadas e proporções segundo os totais da variável Conservação. 

Por meio da observação da tabela, percebe-se que as proporções desta variável são diferentes 

das marginais (Coluna Total), logo, parece que as variáveis não estão associadas. A fim de 

verificar tal afirmação, executou-se o teste exato de Fisher com p-valor 0,025, pelo qual rejeita-

se H0. Assim, há evidência suficiente para concluir que as variáveis Conservação e Escolaridade 

são dependentes, ou seja, os motivos pelos quais os visitantes acreditam que se deve conservar 

o PEIB dependem do nível de escolaridade. Realizou-se o teste de Cramer, indica-se V = 0,178, 

mostrando associação forte entre as variáveis. 

 
Tabela 14 – Tabela de contingência variável Conservação e Escolaridade 

 

Conservação 

Total Para as 
pessoas 

visitarem 

Proteger 
plantas e 
animais 

Ter a opção 
de poder vê-
lo no futuro 

Garantir que 
as futuras 
gerações 
possam 

conhecê-lo 

Outros 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 

N/R 0 1(0,5%) 1(9,1%) 3(1,8%) 0 5(1,2%) 
Fundamental 
incompleto 1(9,1%) 0 0 1(0,6%) 0 2(0,5%) 

Fundamental 
completo 0 1(0,5%) 0 2(1,2%) 0 3(0,7%) 

Ensino médio 4(36,4%) 28(13,7%) 3(27,3%) 23(13,9%) 7(19,4%) 65(15,2%) 
Ensino Superior 2(18,2%) 99(48,5%) 1(9,1%) 68(41,2%) 13(36,1%) 183(42,9%) 
Especialização 2(18,2%) 39(19,1%) 2(18,2%) 45(27,3%) 6(16,7%) 94(22,0%) 

Mestrado 1(9,1%) 24(11,8%) 2(18,2%) 18(10,9%) 8(22,2%) 53(12,4%) 
Doutorado 1(9,1%) 10(4,9%) 2(18,2%) 5(3,0%) 2(5,6%) 20(4,7%) 

Outro 0 2(1,0%) 0 0 0 2(0,5%) 
Total 11(100,0%) 204(100,0%) 11(100,0%) 165(100,0%) 36(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os resultados obtidos no que tange à faixa etária dos entrevistados indicam que 71,9% 

encontram-se na idade de 18 a 39 anos. Desse total, 39,8% tem entre 18 e 29, e 32,1% têm entre 

30 e 39 anos. Pode-se considerar os visitantes como jovens, em sua maioria. A Tabela 15 – 

Dados quantitativos sobre a idade dos visitantes do PEIB e o Gráfico 13 – Faixa etária 

demonstram os dados obtidos na pesquisa.  

 

 
Tabela 15 – Dados quantitativos sobre a idade dos visitantes do PEIB 

Qual a sua faixa etária? 
 Frequência Porcentagem 
de 18 a 29 anos 170 39,8 
de 30 a 39 anos 137 32,1 
de 40 a 49 anos 65 15,2 
de 50 a 59 anos 39 9,1 
de 60 a 79 anos 11 2,6 
N/R 5 1,2 
Total 427 100,0 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

Gráfico 13 – Faixa etária 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.2.3 Informações sobre a viagem 

 

Com o objetivo de avaliar informações sobre o custo de viagem dos visitantes do Parque 

Estadual do Ibitipoca, foi realizada a seguinte pergunta: “Na visita que você fez ao Parque, qual 

a sua estimativa de custos totais por dia de viagem?”, representando a variável Custos. Foi 

informado que deveriam ser estimados os custos individuais, por pessoa. Incluindo gastos com 

transporte, alimentação, hospedagem, revisão mecânica, entrada no Parque, dentre outros 

gastos. Dentre os respondentes, a maioria (53,6%) gastou entre R$50,00 e R$200,00, sendo que 

23,9% gastou entre R$50,00 e R$100,00 e 15,2% gastaram entre R$101,00 e R$200,00. A 

Tabela 16 – Dados quantitativos dos gastos dos visitantes do PEIB e o Gráfico 14 – Gastos da 

viagem, exibem os dados obtidos. A média dos gastos com a viagem obtida foi de R$ 194,58, 

com desvio padrão de R$ 137,43 e mediana de R$ 175,50. 

 
Tabela 16 – Dados quantitativos dos gastos dos visitantes do PEIB 

Qual a sua estimativa de custos totais por dia de viagem? 

 Visitantes Porcentagem Porcentagem 
acumulativa 

de R$50,00 a R$100,00 102 23,9 23,9 
de R$101,00 a R$150,00 65 15,2 39,1 
de R$151,00 a R$200,00 62 14,5 53,6 
de R$251,00 a R$300,00 35 8,2 61,8 
de R$201,00 a R$250,00 34 8,0 69,8 

Menos de R$50,00 32 7,5 77,3 
de R$451,00 a R$500,00 21 4,9 82,2 
de R$301,00 a R$350,00 18 4,2 86,4 
de R$401,00 a R$450,00 18 4,2 90,6 
de R$351,00 a R$400,00 15 3,5 94,1 

Acima de R$500,00 por dia 13 3,0 97,2 
Outros 12 2,8 100,0 
Total 427 100,0  

Fonte: elaborada pela autora. 

 
A fim de realizar análise inferencial da variável Custos, executou-se teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, concluindo-se que a distribuição é diferente da normal (p = 

0,000), porém, sem valores atípicos. Utilizando-se estimativa pontual 𝑥𝑥� = R$ 194,58, com 95% 

de confiança, pode-se dizer que a média de gastos com a viagem da população (µ) de visitantes 

do PEIB encontra-se entre R$181,32 e R$207,84. A fim de realizar comparações com estudos 

anteriores,  considerou-se Piacenti, Benini e Silva Junior (2005), os quais afirmam que a média 

de valor individual é pelo menos R$284,75. Porém, acredita-se que seja um valor relativamente 

elevado. Logo, realizou-se teste t de hipótese para a média, detectando um valor incomum, ou 

seja, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação dos autores (p = 0,000). 
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Gráfico 14 - Gastos da viagem 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

 

 

Outra pergunta relativa à viagem dos visitantes foi: “Quantos dias ficou na cidade para 

visitar o Parque?”, com resposta de preenchimento livre. Algumas respostas continham a 

informação de que as pessoas são moradores da cidade, outras que já visitaram muitas vezes, e 

ainda houve respostas com números grandes, com mais de 10 dígitos, representando outliers da 

variável Dias. Na efetivação da análise estatística, essas respostas, que representam 8,2% do 

total de entrevistados, foram desconsideradas, tanto por representarm valores atípicos, ou por 

não informarem sobre a viagem realizada. A Tabela 17 – Dados quantitativos dos dias de 

viagem ao PEIB e o Gráfico 15 – Histograma: dias de viagem, exibem os dados obtidos. 

Observando essas figuras, pode-se concluir que praticamente todos os visitantes (94,6%) 

tiveram a duração da viagem entre 1 e 6 dias, sendo que 76,6% foi entre 2 a 6 dias. A média de 

duração da viagem é de 2,7 dias, com desvio padrão de 1,7 dias.  
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Com o objetivo de realizar análise inferencial da variável acima, executou-se teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, concluindo-se que a distribuição é diferente da normal (p = 

0,000). Utilizando-se estimativa pontual X� = 2,7 dias, com 95% de confiança, pode-se concluir 

que a média de duração da viagem da população (µ) de visitantes do PEIB encontra-se entre 

2,54 e 2,87 dias. Para executar comparações com estudos anteriores, considerou-se Ladeira et 

al. (2007), os quais afirmam que maioria das visitas tem duração de pelo menos 3 dias, mas 

acredita-se que o valor seja um pouco menor. Assim, realizou-se teste t de hipótese para a 

média, detectando que há evidência suficiente para rejeitar a afirmação dos autores (p = 0,000). 

 

 
Tabela 17 – Dados quantitativos dos dias de viagem ao PEIB 

Quantos dias ficou na cidade para visitar o Parque? 
Dias de viagem Visitantes Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

1 59 13,8 15,1 15,1 
2 a 6 312 73,1 79,6 94,6 

7 a 11 17 4,0 4,3 99,0 
12 a 16 2 0,5 0,5 99,5 
22 a 26 1 0,2 0,3 99,7 
27 a 31 1 0,2 0,3 100,0 

Total 392 91,8 100,0  
Fonte: elaborada pela autora. 

 
 
 
 

Gráfico 15 – Histograma: dias de viagem 

Fonte: elaborada pela autora. 
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A fim de obter mais informações sobre a viagem dos visitantes, havia a pergunta: “Qual 

a sua cidade e estado de origem?”, representando a variável Distância. Provavelmente por ser 

uma UC de nível estadual, a maior parte das pessoas que visitam o Parque vem de Minas Gerais 

(84,3%), seguida pelo Rio de Janeiro (10,3%). A maioria dos visitantes (57,6%) vem de Juiz 

de Fora, Barbacena e Belo Horizonte. Por meio do Gráfico 16 – Estados de origem dos 

visitantes do PEIB, pode-se visualizar a diversidade de culturas e origens que visitam o Parque.  

A distância das referidas cidades até o PEIB foi determinada, com o objetivo de saber o quanto 

de espaço foi percorrido para realizar a visita. Houve 8 respondentes que indicaram apenas o 

estado de origem.  No Gráfico 17 – Histograma: distância percorrida pelos visitantes e Tabela 

18 – Dados quantitativos da distância percorrida na viagem ao PEIB, observa-se que a maior 

parte dos visitantes (64,9%), percorreu até 200 km a fim de realizar a visita ao Parque. A média 

de distância percorrida foi de 198,23 km, com desvio padrão de 284,09 km.  
 

Gráfico 16 – Estados de origem dos visitantes do PEIB 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Tabela 18 – Dados quantitativos da distância percorrida na viagem ao PEIB 
Qual sua cidade e estado de origem? 

Distância percorrida (km) Visitantes Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 
4,0 12 2,8 2,9 2,9 

4,1 a 200,0 260 60,9 62,1 64,9 
200,1 a 396,0 120 28,1 28,6 93,6 
396,1 a 592,0 18 4,2 4,3 97,9 
788,1 a 984,0 1 0,2 0,2 98,1 

984,1 a 1180,0 4 0,9 1,0 99,0 
2356,1 a 2552,0 3 0,7 0,7 99,8 

2748,1+ 1 0,2 0,2 100,0 
Total 419 98,1 100,0  

Fonte: elaborada pela autora. 
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Gráfico 17 – Histograma: distância percorrida pelos visitantes 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Com o objetivo de realizar análise inferencial da variável Distância, executou-se teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk, concluindo-se que a distribuição é diferente da normal (p = 

0,000). Utilizando-se estimativa pontual 𝑥𝑥� = 198,23 km, com 95% de confiança, pode-se 

concluir que a distância média percorrida pela população (µ) de visitantes do PEIB encontra-se 

entre 170,95 e 225,52 km. Executou-se teste de correlação de Spearman (ρ) e Kendall-b (τ), 

com a intenção de verificar se existe algum tipo de relação entre a variável Distância e Custos, 

mostrando que a correlação é insignificante (ρ = 0,082; τ = 0,063), assim como entre Dias e 

Custos (ρ = 0,103; τ = 0,083), Salário e Dias (ρ = 0,115; τ = 0,090) e entre Salário e Custos (ρ 

= 0,152; τ = 0,115), a qual aproxima-se da correlação fraca. Já entre as variáveis Salário e 

Distância (ρ = 0,251; τ = 0,189) e Distância e Dias (ρ = 0,256; τ = 0,202), a correlação é fraca. 

Logo, os custos incorridos pelos visitantes na viagem ao PEIB correlacionam-se de maneira 

insignificante com a distância percorrida até o Parque, a quantidade de dias da viagem e com a 

renda mensal dos entrevistados. A distância percorrida correlaciona-se com o salário mensal 

dos visitantes e com a duração da viagem, mesmo que de maneira fraca. 

Outra variável que representa as informações sobre a viagem é o tempo desde a última 

visita: “Quando foi sua última visita ao Parque?”, correspondendo à variável Visita. Dentre os 

respondentes, a maior parte deles (63,9%) visitou o Parque há pouco tempo, num período de 

até 2 anos, sendo que 33,7% visitaram há menos e um ano e 29,7% de 1 a 2 anos atrás. Na 

Tabela 19 – Dados quantitativos sobre a última visita ao PEIB Gráfico 18 – Tempo desde a 

última visita e, observa-se tais descrições.  
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Tabela 19 - Dados quantitativos sobre a última visita ao PEIB 

Quando foi sua última visita ao Parque 

Última visita Visitantes Porcentual Porcentagem 
acumulativa 

Há menos de um ano 144 33,7 33,7 
de 1 a 2 anos atrás 127 29,7 63,5 
Há mais de 3 anos 96 22,5 85,9 
de 2 a 3 anos atrás 58 13,6 99,5 

Outros 2 ,5 100,0 
Total 427 100,0  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

Gráfico 18 - Tempo desde a última visita 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

De forma a realizar mais análises de variáveis qualitativas, obteve-se a Tabela 20 – 

Tabela de contingência variável Conservação e Visita, apresentando a distribuição conjunta das 

frequências observadas e proporções segundo os totais da variável Visita. Por meio da 

observação da tabela, percebe-se que as proporções da variável Conservação são semelhantes 

às marginais (Coluna Total), logo, parece que as variáveis não estão associadas. A fim de 

verificar tal afirmação, executou-se o teste exato de Fisher com p-valor 0,983, pelo qual aceita-

se H0. Assim, há evidência suficiente para concluir que as variáveis Conservação e Visita são 

independentes, ou seja, os motivos pelos quais os visitantes acreditam que se deve conservar o 

PEIB não dependem da última visita realizada. Realizou-se o teste de Cramer, indica-se V = 

0,057, mostrando associação fraca entre as variáveis. 
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Tabela 20 - Tabela de contingência variável Conservação e Visita 

 
Visita 

Total Há menos de 
um ano 

de 1 a 2 anos 
atrás 

de 2 a 3 
anos atrás 

Há mais de 
3 anos Outros 

C
on

se
rv

aç
ão

 

Para as pessoas 
visitarem 4(2,8%) 4(3,1%) 1(1,7%) 2(2,1%) 0 11(2,6%) 

Proteger plantas e 
animais 66(45,8%) 64(50,4%) 27(46,6%) 46(47,9%) 1(50,0%) 204(47,8%) 

Ter a opção de 
poder vê-lo no 

futuro 
3(2,1%) 3(2,4%) 1(1,7%) 4(4,2%) 0 11(2,6%) 

Garantir que as 
futuras gerações 

possam conhecê-lo 
59(41,0%) 46(36,2%) 26(44,8%) 33(34,4%) 1(50,0%) 165(38,6%) 

Outros 12(8,3%) 10(7,9%) 3(5,2%) 11(11,5%) 0 36(8,4%) 
Total 144(100,0%) 127(100,0%) 58(100,0%) 96(100,0%) 2(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

 

Continuando, realizou-se a análise das variáveis qualitativas ordinais Visita e 

Importância. A Tabela 21 – Tabela de contingência variável Visita e Importância, apresenta a 

distribuição conjunta das frequências observadas e proporções de acordo com os totais de 

Importância. Interpretando-se a tabela, as proporções da variável Importância são semelhantes 

às marginais, dessa forma, parece que não estão associadas. Para verificar tal afirmação, 

executou-se o teste exato de Fisher, sendo p-valor 0,395, pelo qual aceita-se H0. Assim, há 

evidência suficiente para concluir que as variáveis Visita e Importância são independentes, ou 

seja, a importância conferida ao Parque não depende da última visita realizada. Executado o 

teste de Cramer, indica-se V = 0,098, mostrando associação moderada entre as variáveis. A 

correlação de Spearman (ρ) e de Kendall-b (τ) mostraram que há correlação positiva e 

insignificante entre Visita e Importância (ρ = 0,027; τ = 0,025).  
 

Tabela 21 - Tabela de contingência variável Visita e Importância 

 
Importância 

Total Muito 
importante Importante Pouco 

importante Outro 

V
is

ita
 

Há menos de um ano 135(34,2%) 8(28,6%) 1(33,3%) 0 144(33,7%) 
de 1 a 2 anos atrás 116(29,4%) 9(32,1%) 2(66,7%) 0 127(29,7%) 
de 2 a 3 anos atrás 54(13,7%) 4(14,3%) 0 0 58(13,6%) 
Há mais de 3 anos 89(22,5%) 6(21,4%) 0 1(100,0%) 96(22,5%) 

Outros 1(0,3%) 1(3,6%) 0 0 2(0,5%) 
Total 395(100,0%) 28(100,0%) 3(100,0%) 1(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborada pela autora. 
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5.2.4 Disposição a pagar 

 

A fim de avaliar a disposição a pagar dos visitantes para conservação e manutenção da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos do Parque Estadual do Ibitipoca, realizou-se, 

primeiramente, o seguinte questionamento: "Em uma situação hipotética, você estaria disposto 

a contribuir com algum valor pela manutenção e preservação do Parque de Ibitipoca?”, 

seguindo Hanemann (1994), o qual recomenda não utilizar termos abstratos ou generalizações. 

Conforme observa-se no Gráfico 19 – Disposição a pagar, uma grande parte dos entrevistados 

respondeu que contribuiria para a preservação do PEIB. Em termos quantitativos, 328 (78,8%) 

visitantes responderam que estariam dispostos a pagar algum valor para a conservação do PEIB, 

e 99 (23,2%) visitantes responderam que não contribuiriam em tal situação hipotética.  

 
Gráfico 19 – Disposição a pagar 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Realizando inferências sobre os resultados obtidos, realizou-se análise binomial das 

seguintes variáveis qualitativas: Conservação e  Dispostos, a qual representa a pergunta “Em 

uma situação hipotética, você estaria disposto a contribuir com algum valor pela manutenção e 

preservação do Parque de Ibitipoca?”. A Tabela 22 – Tabela de contingência variável 

Conservação e Dispostos, demonstra a distribuição conjunta das frequências observadas das 

variáveis indicadas, acompanhada das proporções segundo os totais da variável Dispostos.  

Sim
76.8%

Não
23.2%

Você estaria disposto a contribuir com algum valor pela 
manutenção e preservação do Parque de Ibitipoca?

Porcentagem de visitantes
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Tabela. 22 – Tabela de contingência variável Conservação e Dispostos 

 Dispostos Total Não Sim 

C
on

se
rv

aç
ão

 Para as pessoas visitarem 3(3,0%) 8(2,4%) 11(2,6%) 
Proteger plantas e animais 38(38,4%) 166(50,6%) 204(47,8%) 

Ter a opção de poder vê-lo no futuro 3(3,0%) 8(2,4%) 11(2,6%) 
Garantir que as futuras gerações possam 

conhecê-lo 48(48,5%) 117(35,7%) 165(38,6%) 

Outros 7(7,1%) 29(8,8%) 36(8,4%) 
Total 99(100,0%) 328(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

A partir da tabela mostrada acima, pode-se observar que as proporções da variável 

Dispostos encontram-se próximas das marginais (Coluna Total), logo, conclui-se que as 

variáveis Conservação e Dispostos parecem não ser associadas. A fim de averiguar tal 

afirmação, executou-se o teste exato de Fisher com p-valor 0,166, pelo qual aceita-se H0. Logo, 

há evidência suficiente para concluir que as variáveis Conservação e Dispostos são 

independentes, ou seja, a disposição a pagar não depende dos os motivos pelos quais os 

visitantes acreditam que se deve conservar o PEIB. Executado o teste de Cramer, indica-se V = 

0,12, mostrando associação moderada entre as variáveis.  

Continuando com a análise inferencial dos dados, realizou-se a análise binomial da 

variável Dispostos em relação a Importância. A Tabela 23 – Tabela de contingência variável 

Importância e Dispostos, demonstra a distribuição conjunta das frequências observadas das 

variáveis indicadas, assim como as proporções segundo os totais da variável Dispostos. Pode-

se observar na tabela que as proporções da variável Dispostos encontram-se um pouco 

divergentes das marginais (Coluna Total), logo, pode ser que as variáveis estejam associadas. 

A fim de verificar tal afirmação, realizou-se o teste exato de Fisher com p-valor 0,000001, pelo 

qual rejeita-se H0. Assim, há evidência suficiente para concluir que as variáveis Importância e 

Dispostos são dependentes, ou seja, a disposição ou não a pagar depende do nível de 

importância atribuído pelo visitante ao Parque. Executado o teste de Cramer, indica-se V = 

0,269, mostrando associação muito forte entre as variáveis.  

 
Tabela 23 – Tabela de contingência variável Importância e Dispostos 

 Dispostos Total Não Sim 

Im
po

rtâ
nc

ia
 Muito importante 79(79,8%) 316(96,3%) 395(92,5%) 

Importante 17(17,2%) 11(3,4%) 28(6,6%) 
Pouco importante 2(2,0%) 1(0,3%) 3(0,7%) 

Outro 1(1,0%) 0 1(0,2%) 
Total 99(100,0%) 328(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborado pela autora. 



146 
 

 

 

Como continuidade, realizou-se mais uma análise, das variáveis qualitativas Vezes e 

Dispostos. A Tabela 24 – Tabela de contingência variável Vezes e Dispostos, apresenta a 

distribuição conjunta das frequências observadas das variáveis indicadas, e proporções segundo 

os totais da variável Dispostos. Essa tabela pode ser interpretada de forma a mostrar que as 

proporções da variável Dispostos são semelhantes às marginais (Coluna Total), logo, parece 

que as variáveis não estão associadas. Para verificar tal afirmação, realizou-se teste exato de 

Fisher com p-valor 0,04, pelo qual rejeita-se H0. Assim, há evidência suficiente para concluir 

que as variáveis Vezes e Dispostos são dependentes, ou seja, a disposição a pagar depende da 

quantidade de visitas ao Parque. Executado o teste de Cramer, indica-se V = 0,144, mostrando 

associação moderada entre as variáveis.  

 

 
Tabela 24 – Tabela de contingência variável Vezes e Dispostos 

 Dispostos Total Não Sim 

V
ez

es
 

Poucas vezes, de 1 a 2 vezes 59(59,6%) 161(49,1%) 220(51,5%) 
Algumas vezes, de 3 a 6 vezes 9(9,1%) 69(21,0%) 78(18,3%) 
Várias vezes, mais de 6 vezes 3(3,0%) 17(5,2%) 20(4,7%) 

Tantas vezes que já perdeu a conta 27(27,3%) 79(24,1%) 106(24,8%) 
Outros 1(1,0%) 2(0,6%) 3(0,7%) 

Total 99(100,0%) 328(100,0%) 427(100,0%) 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

De forma a realizar mais análises de variáveis qualitativas, obteve-se a Tabela 25 – 

Tabela de contingência variável Escolaridade e Dispostos, apresentando a distribuição conjunta 

das frequências observadas e proporções segundo os totais da variável Dispostos. Por meio da 

observação da tabela, percebe-se que as proporções da variável Dispostos são semelhantes às 

marginais (Coluna Total), logo, parece que as variáveis não estão associadas. A fim de verificar 

tal afirmação, executou-se o teste exato de Fisher com p-valor 0,02, pelo qual rejeita-se H0. 

Assim, há evidência suficiente para concluir que as variáveis Escolaridade e Dispostos são 

dependentes, ou seja, a disposição ou não a pagar depende do nível de escolaridade dos 

visitantes. Realizou-se o teste de Cramer, indica-se V = 0,246, mostrando associação forte entre 

as variáveis. 
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Tabela 25 – Tabela de contingência variável Escolaridade e Dispostos 

 Dispostos Total Não Sim 

Es
co

la
rid

ad
e 

N/R 5(5,1%) 0 5(1,2%) 
Até a 4ª Série (fundamental incompleto) 1(1,0%) 1(0,3%) 2(0,5%) 
Até a 8ª Série (fundamental completo) 2(2,0%) 1(0,3%) 3(0,7%) 

Ensino médio (2º Grau) 12(12,1%) 53(16,2%) 65(15,2%) 
Ensino Superior 38(38,4%) 145(44,2%) 183(42,9%) 
Especialização 25(25,3%) 69(21,0%) 94(22,0%) 

Mestrado 9(9,1%) 44(13,4%) 53(12,4%) 
Doutorado 7(7,1%) 13(4,0%) 20(4,7%) 

Outro 0 2(0,6%) 2(0,5%) 
Total 99(100,0%) 328(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Como continuidade às inferências sobre os dados, realizou-se a análise binomial da 

tabela Tabela 26 – Tabela de contingência variável Visita e Dispostos, apresentando a 

distribuição conjunta das frequências observadas e proporções segundo os totais da variável 

Dispostos. Por meio da observação da tabela, percebe-se que as proporções da variável 

Dispostos são semelhantes às marginais (Coluna Total), logo, parece que as variáveis não estão 

associadas. A fim de verificar tal afirmação, executou-se o teste exato de Fisher com p-valor 

0,393, pelo qual aceita-se H0. Assim, há evidência suficiente para concluir que as variáveis 

Visita e Dispostos são independentes, ou seja, a disposição ou não a pagar não depende da 

última visita ao Parque pelos entrevistados. Realizou-se o teste de Cramer, indica-se V = 0,090, 

mostrando associação fraca entre as variáveis. 

 

 

 
Tabela 26 - Tabela de contingência variável Visita e Dispostos 

 
Dispostos 

Total 
Não Sim 

V
is

ita
 

Há menos de um ano 36(36,4%) 108(32,9%) 144(33,7%) 
de 1 a 2 anos atrás 26(26,3%) 101(30,8%) 127(29,7%) 
de 2 a 3 anos atrás 17(17,2%) 41(12,5%) 58(13,6%) 
Há mais de 3 anos 19(19,2%) 77(23,5%) 96(22,5%) 

Outros 1(1,0%) 1(0,3%) 2(0,5%) 
Total 99(100,0%) 328(100,0%) 427(100,0%) 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Aos visitantes que responderam “Não” à pergunta “Em uma situação hipotética, você 

estaria disposto a contribuir com algum valor pela manutenção e preservação do Parque de 

Ibitipoca?”, foi direcionado outra, a fim de identificar os motivos pelos quais não gostaria de 

contribuir. Muitos dos entrevistados, 44,4%, responderam que não pagariam para conservar o 

Parque por motivos econômicos. Pode-se observar os demais motivos na Tabela 27 - Dados 

quantitativos sobre os motivos da não disposição a pagar e o Gráfico 20 – Motivos da Não 

Disposição a pagar. 

 
Tabela 27 – Dados quantitativos sobre os motivos da não disposição a pagar 

Você não estaria disposto a pagar por qual motivo? 
 Visitantes Porcentagem 

Por motivos econômicos 44 44,4 
Não acredita que pagando o Parque será conservado 27 27,3 

Não acredita no Governo/IEF 21 21,2 
Já contribui para alguma instituição de preservação ambiental 6 6,1 

Não tem a intenção de visitar o Parque novamente 1 1,0 
Total 99 100,0 

Fonte: elaborado pela autora. 
 
 
 

 

 
Gráfico 20 – Motivos da Não Disposição a pagar 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Mais especificamente nesta pergunta, a opção aberta “Outros”, foi indicada como uma 

forma de complemento das demais opções, sendo livre para os entrevistados responderem ou 

não. Uma das respostas obtidas foi: 
Por que esse é o segundo parque que tem a maior renda do país [...]. Será que ele em 
algum momento vai precisar mesmo de ajuda financeira? A comunidade sempre ajuda 
o Parque, mas o Parque faz o que!? Por exemplo diz que não tem obrigação de apagar 
fogo que não esteja na sua área de amortecimento. [...] Será que o "Parque" precisa 
mesmo de ajuda e merece de fato essa ajuda!? NÃO MESMO (RESP. 254). 
 

Alguns entrevistados manifestaram opinião de existe uma responsabilidade do Estado 

perante a manutenção do Parque: “Por ser o Estado o responsável pelo Parque. Por ser um dos 

Parques mais visitados e por ser um Parque que faz com que o Estado arrecade uma grande 

quantia de dinheiro só pela cobrança de ingressos” (RESP. 04), e também “Responsabilidade 

do Governo destinar parte da arrecadação de impostos para esse fim.” (RESP. 124), ou “Creio 

que a responsabilidade é inteira do governo. Responsabilidade da proteção da [..] 

biodiversidade do parque.” (RESP. 188). Ainda:  
Por ser um Parque Estadual, acho injusto pedir ajuda aos moradores de Ibitipoca 
principalmente, com uma contribuição financeira. Apesar de algumas situações já 
acontece isso, de nós moradores ter que fazer “vaquinha” para ajudar em algo que o 
estado/IEF não quis bancar o gasto. (RESP. 258). 
 

Outro visitante teve a interpretação de alguma espécie de terceirização: “Conforme 

SNUC, é dever das UC de proteção integral a posse e o domínio público, logo é 

responsabilidade do órgão gestor. Sou contrário à terceirização de áreas protegidas” (RESP. 

237). Um dos respondentes vislumbrou ainda as demais unidades de conservação: “Por ser 

papel das polícias públicas. Posso pagar pra visitação que é um valor que é revertido para o 

parque. Mas para a sua manutenção, acho inválido, pois muitas outras UC precisam de apoio. 

Deve ter uma política que englobe todas com suas demandas específicas” (RESP. 242). Outro, 

fez ainda observações sobre compensações ambientais: “O governo de MG recebe receitas da 

compensação ambiental de empreendimentos que causam elevados impactos ambientais. Este 

dinheiro da compensação deve ser destinado para as UCs!” (RESP. 346). Dentre os visitantes 

entrevistados, 7 foram de opinião que a entrada cobrada no Parque já é um tipo de contribuição, 

utilizando-se de frases parecidas com esta: “Contribuímos com o pagamento da taxa de entrada 

para turistas” (RESP. 371). 

Às pessoas que responderam “Sim” à pergunta “Em uma situação hipotética, você 

estaria disposto a contribuir com algum valor pela manutenção e preservação do Parque de 

Ibitipoca?”, foi direcionada outra pergunta, diretamente relacionada ao método de valoração 

contingente e na qual o mesmo será baseado: “Em uma situação hipotética, qual porcentagem 

máxima do seu salário você estaria disposto a contribuir para preservar o Parque?”. Foi 
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disponibilizado aos respondentes uma ferramenta chamada barra deslizante, a qual foi utilizada 

para que informassem o valor da referida porcentagem. Também havia a opção de preencher 

em um espaço para digitação livre. O intervalo fixo determinado das porcentagens foi de 1% a 

100%. Os valores apresentados pelos respondentes em porcentagem podem ser visualizados 

por meio da Tabela 28 – Dados quantitativos DAP individual em porcentagem: tabela de 

frequências e o Gráfico 21 – Ogiva DAP Individual em porcentagem. 

 
Tabela 28 – Dados quantitativos DAP individual em porcentagem: tabela de frequências 

Disposição a pagar individual dos visitantes do PEIB (em%) 
DAP Individual (%) Visitantes Porcentagem Porcentagem acumulativa 

0 93 21,8 21,8 
1,00 a 12,50 299 70,0 91,8 
12,51 a 25,00 21 4,9 96,7 
26,00 a 37,50 7 1,6 98,4 
37,51 a 50,00 4 ,9 99,3 
51,00 a 62,50 1 ,2 99,5 

87,51 a 100,00 2 ,5 100,0 
Total 427 100,0  

Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Gráfico 21 – Ogiva DAP Individual em porcentagem 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os valores em porcentagem resultantes foram transformados em valores monetários, 

com base na média salarial dos respondentes, obtendo-se assim o valor em reais da DAP 

individual dos visitantes. Dessa forma, a análise exploratória de dados demonstrou que a 

disposição a pagar média (DAPM) obtida foi de R$ 147,25, com desvio padrão de R$ 258,04 

em relação à média. A mediana encontrada foi de R$ 62,70. Continuando a análise, com o 

objetivo de obter o valor real da DAPM dos visitantes do Parque de Ibitipoca, construiu-se o 

Gráfico 22 – DAP Individual: outliers, em formato box-splot, determinando os outliers da DAP 

Individual. Observou-se um total de 43 valores atípicos, localizados no intervalo entre 

R$391,88 e R$1.881,00. Optou-se, nesta pesquisa, por não considerar os valores atípicos na 

obtenção do valor real da DAPM, levando em consideração o fato de ter sido realizada uma 

pesquisa no formato online, podem ocorrer muitos erros de digitação, assim como falta de 

conhecimento ou habilidade nas ferramentas aplicadas. Dessa forma, reduziu-se, para efeito de 

cálculos e comparações relacionadas à DAP Individual, o número de respondentes para 384. 

 
Gráfico 22 – DAP Individual: outliers  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Após o tratamento dos valores atípicos, obteve-se a Tabela 29 – Dados quantitativos 

DAP individual: tabela de frequências e o Gráfico 23 – Ogiva DAP Individual. Por meio da 

linha de tendência do gráfico, observa-se que, à medida que se aumenta os valores, a quantidade 

relativa de visitantes diminui, ou seja, os mesmos não se dispuseram a pagar valores muito altos 

para conservar o Parque. A média (𝑥𝑥�) calculada para o valor de disposição a pagar individual 

dos visitantes entrevistados do PEIB foi de R$78,18, com desvio padrão de R$94,84 e mediana 

R$47,03. Observa-se que a maior parte (73,2%) dos valores de DAP Individual situam-se na 

faixa de até R$100,00, sendo 22,7% dispostos a pagar até R$50,00 e 22,9% de 50,01 até 

R$100,00. 

 
Tabela 29 – Dados quantitativos DAP individual: tabela de frequências 

Disposição a pagar individual dos visitantes do PEIB 

DAP Individual Visitantes Porcentagem Porcentagem 
acumulativa 

0 106 27,6 27,6 
0,01 a 50,00 87 22,7 50,3 

50,01 a 100,00 88 22,9 73,2 
100,01 a 150,00 22 5,7 78,9 
150,01 a 200,00 38 9,9 88,8 
200,01 a 250,00 6 1,6 90,4 
250,01 a 300,00 12 3,1 93,5 
300,01 a 350,00 16 4,2 97,7 
mais de 350,01 9 2,3 100,0 

Total 384 100,0  
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Gráfico 23 – Ogiva DAP Individual 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Iniciando-se a análise inferencial da variável DAP Individual, executou-se teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, concluindo-se que a distribuição é diferente da normal. 

Utilizando-se estimativa pontual �̅�𝑥 = R$78,18, com 95% de confiança, pode-se dizer que a 

disposição a pagar média da população (µ) de visitantes do PEIB encontra-se entre R$68,67 e 

R$87,70. A fim de realizar comparações com estudos anteriores em outros parques, considerou-

se Leão, Souza e Pasa (2018), os quais afirmam que a DAP média individual é pelo menos 

R$1,00. Também Farias et al. (2018), que encontraram R$11,53, Silva Melo, Guedes e Souza 

(2016), cujo valor obtido foi R$12,97 e Resende et al. (2014) afirmam o valor de R$7,16 para 

a DAP. Porém, acredita-se que sejam valores relativamente pequenos. Logo, realizou-se teste t 

de hipótese para a média, detectando valores incomuns, ou seja, há evidência suficiente para 

rejeitar a afirmação dos autores (p = 0,000). 

Com a intenção de verificar se existe algum tipo de relação entre a variável DAP e Dias, 

executou-se teste de correlação de Spearman (ρ) e Kendall-b, mostrando que a correlação é 

insignificante entre DAP e Dias (ρ = -0,004; τ = -0,001). Com os mesmos testes, para DAP e 

Salário, obteve-se correlação positiva, de fraca a moderada, entre as variáveis (ρ = 0,306; τ = 

0,247). Realizando os testes para DAP e Custos, tem-se correlação significativa, sendo fraca ou 

insignificante (ρ = 0,110; τ = 0,081). Analisando DAP e Distância, conclui-se que a correlação 

é insignificante entre as variáveis (ρ = 0,040; τ = 0,030). Entre a DAP e Vezes, a correlação 

também é insignificante (ρ = 0,034; τ = 0,028). Sobre DAP e Importância, existe correlação 

negativa, significativa e fraca entre essas variáveis (ρ = -0,203; τ = -0,173). Fazendo análise de 

DAP e Escolaridade, tem-se que a correlação é insignificante (ρ = 0,080; τ = 0,063), assim 

como entre DAP e Visita (ρ = 0,003; τ = 0,003). Acerca das variáveis DAP e Conservação, 

existe associação fraca entre as variáveis (η = 0,051), assim como entre DAP e Idade (η = 

0,188). A Tabela 30 – Correlações e associações entre Variáveis e a Tabela 31 – Disposição a 

pagar: relações com demais variáveis, apresentam um resumo das variáveis deste estudo, assim 

como os resultados dos testes estatísticos utilizados.  
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Tabela 30 – Correlações e associações entre Variáveis  
Variáveis analisadas Teste Valor Resultado/interpretação 

Variáveis qualitativas 

Conservação e 
Vezes 

Fisher (p) 0,403 Independentes 
Cramer (V) 0,09 Associação fraca 

Conservação e 
Importância 

Fisher (p) 0,05 Dependentes 
Cramer (V) 0,1503 Associação forte 

Vezes e 
Importância 

Fisher (p) 0,391 Independentes 
Cramer (V) 0,136 Associação moderada 

Spearman (ρ) -0,050 Correlação insignificante Kendall-b (τ) -0,047 

Conservação e Visita Fisher (p) 0,983 Independentes 
Cramer (V) 0,057 Associação fraca 

Visita e Importância 

Fisher (p) 0,395 Independentes 
Cramer (V) 0,098 Associação moderada 

Spearman (ρ) 0,027 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,025 

Escolaridade e 
Importância 

Fisher (p) 0,055 Independentes 
Cramer (V) 0,150 Associação moderada 

Spearman (ρ) -0,045 Correlação insignificante Kendall-b (τ) -0,041 
Conservação e 
Escolaridade 

Fisher (p) 0,025 Dependentes 
Cramer (V) 0,178 Associação forte 

Variáveis quantitativas 

DAP 
teste t (p) 0,000 Média menor que R$284,75 

Shapiro-Wilk (p) 0,000 distribuição ≠ normal 
Estimativa (µ) 𝑥𝑥� = R$78,18 R$68,67>µ>R$87,70 

Custos 
teste t (p) 0,000 Média menor que R$ 284,75 

Shapiro-Wilk (p) 0,000 distribuição ≠ normal 
Estimativa (µ) 𝑥𝑥� = R$ 194,58 R$181,32 >µ> R$207,84 

Dias 
teste t (p) 0,000 Média menor que 3 dias 

Shapiro-Wilk (p) 0,000 distribuição ≠ normal 
Estimativa (µ) 𝑥𝑥� = 2,7 dias 2,54 >µ>2,87 dias  

Distância Shapiro-Wilk (p) 0,000 distribuição ≠ normal 
Estimativa (µ) 𝑥𝑥� = 198,23 km, 170,95>µ>225,52 km 

Salário Shapiro-Wilk (p) 0,000 distribuição ≠ normal 
Estimativa (µ) 𝑥𝑥� = R$ 3.426,84 R$3.126,29 >µ> R$3.727,39 

Distância e Custos Spearman (ρ) 0,082 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,063 

Distância e Dias Spearman (ρ) 0,256 Correlação fraca Kendall-b (τ) 0,202 

Dias e Custos Spearman (ρ) 0,103 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,083 

Salário e Dias Spearman (ρ) 0,115 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,090 

Salário e Custos Spearman (ρ) 0,152 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,115 

Salário e Distância Spearman (ρ) 0,251 Correlação fraca Kendall-b (τ) 0,189 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 31 – Disposição a pagar: relações com demais variáveis 
Conservação e 

Dispostos 
Fisher (p) 0,166 Independentes 

Cramer (V) 0,120 Associação moderada 
Importância e 

Dispostos 
Fisher (p) 0,000001 Dependentes 

Cramer (V) 0,269 Associação muito forte 

Vezes e Dispostos Fisher (p) 0,04 Dependentes 
Cramer (V) 0,144 Associação moderada 

Escolaridade e 
Dispostos 

Fisher (p) 0,020 Dependentes 
Cramer (V) 0,246 Associação forte 

Visita e Dispostos Fisher (p) 0,393 Independentes 
Cramer (V) 0,246 Associação fraca 

DAP 

Dias Spearman (ρ) -0,004 Correlação insignificante Kendall-b (τ) -0,001 

Salário Spearman (ρ) 0,306 Correlação moderada 
Kendall-b (τ) 0,247 Correlação fraca 

Custos Spearman (ρ) 0,110 Correlação fraca 
Kendall-b (τ) 0,081 Correlação insignificante 

Distância Spearman (ρ) 0,040 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,030 

Vezes Spearman (ρ) 0,034 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,028 

Importância Spearman (ρ) -0,203 Correlação fraca Kendall-b (τ) -0,173 

Escolaridade Spearman (ρ) 0,080 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,063 

Visita Spearman (ρ) 0,003 Correlação insignificante Kendall-b (τ) 0,003 
Conservação Coeficiente (η) 0,051 Associação fraca 

Idade Coeficiente (η) 0,188 Associação fraca 
Fonte: elaborada pela autora. 
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5.2.5 O valor dos serviços ecossistêmicos culturais do PEIB 

 

Este estudo buscou realizar a valoração dos Serviços Ecossistêmicos Culturais do 

Parque Estadual do Ibitipoca, fazendo a descrição de tais serviços e utilizando o Método de 

Custo de Viagem e o da Valoração Contingente, por meio de questionários e análises 

estatísticas. Os dados aqui obtidos buscaram preencher a lacuna de informações econômicas 

sobre o PEIB, além de servirem como base de análise dos visitantes do Parque, assim como 

promover e divulgar o quanto o mesmo representa no desenvolvimento sustentável da região. 

Dada a importância do Parque, detectada nessa pesquisa, é necessário, de acordo com 

Seroa da Motta (2011), descobrir quanto valem os recursos ambientais. Os critérios de 

valoração exigem que seja realizada alguma avaliação não-econômica, e, por isso, realizou-se 

a descrição dos serviços ecossistêmicos culturais antes de valorá-los economicamente. 

Executando a valoração dos serviços ecossistêmicos culturais, obteve-se a informação de que 

grande parte dos entrevistados respondeu que contribuiria para a preservação do PEIB. Esse 

dado, obtido pelo questionário em resposta tipo sim/não, obedece a recomendação de Pearce 

(1993) sobre minimização de vieses. O valor médio da disposição a pagar individual obtido foi 

de R$78,18, sendo que, conforme observações com base em elaboração de gráficos, os mesmos 

não se dispuseram a pagar valores muito altos para conservar o Parque. Continuando sobre a 

valoração dos serviços, obteve-se o valor de R$ 194,58, como média de gastos diários com a 

viagem ao PEIB (Custos), o qual foi comparado com o obtido por Piacenti, Benini e Silva Junior 

(2005), R$284,75, sendo detectado evidências suficientes para dizer que o valor dos autores é 

incomum, e um pouco elevado. 

Segundo Mota e Bursztyn (2013), o valor de determinado serviço deriva de preferências 

das pessoas, envolvendo diversos fatores, como aprendizagem e introspecção. As variáveis que 

podem vir a influenciar a DAP são Dias, Salário, Distância e Custos, aquelas que podem exercer 

influência sobre Custos, seriam Dias, Salário, Distância. Buscando correlações por meio de 

testes estatísticos, obteve-se que o valor da DAP tem correlação com a faixa salarial (Salário) 

e com os custos totais da viagem. O valor dos custos tem correlação com a duração da viagem 

(Dias) e com a distância percorrida (Distância). Ainda, a distância percorrida correlaciona-se 

com o salário mensal dos visitantes e com a duração da viagem. Uma das variáveis em estudo 

foi a duração da viagem, obtida como uma média de dois dias e meio (𝑥𝑥� = 2,7 dias). Em 

comparação com Ladeira et al. (2007), o qual detectou a viagem de pelo menos 3 dias, há 

evidências para afirmar que essa quantidade de dias é um pouco menor.  A média salarial dos 

entrevistados foi de R$ 3.159,74, e a distância média percorrida foi de 198,23 km. 
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Em resumo, o valor da disposição a pagar individual dos visitantes para preservação do 

Parque Estadual do Ibitipoca correlaciona-se com a faixa salarial dos respondentes, sendo que 

quanto maior o salário, maior a disposição a pagar. A DAP também tem correlação com os 

custos totais incorridos na viagem de visita, e com a importância do PEIB, percebida pelos 

visitantes. Além disso, a disposição a pagar associa-se com os motivos pelos quais os visitantes 

entendem ser importante conservar o Parque, assim como relaciona-se com a faixa etária dos 

entrevistados.  

Conforme já explanado, o valor dos serviços ecossistêmicos culturais do PEIB, 

utilizando o Método da Valoração Contingente, foi calculado com base em Oliveira Junior et 

al. (2012) e Seroa da Motta (1997). Sendo o valor da Disposição a Pagar Média (DAPM), obtida 

nesta pesquisa, R$78,18, a quantidade média anual de visitantes do PEIB nos últimos 5 anos, 

91.916 (NVA) e a área do Parque, 1.488,7 ha, tem-se o valor estimado dos serviços 

ecossistêmicos culturais do Parque Estadual do Ibitipoca: R$ 10.697.787.600,46, por meio do 

Método da Valoração Contingente. A título de comparação, mostra-se o valor obtido utilizando-

se como parâmetro estatístico a mediana, ao invés da média: R$ 6.435.366.472,88. 

Utilizando o Método do Custo de Viagem, com base em Fritsch (2011), Oliveira Júnior 

(2016) et al. e Seroa da Motta (1997), calculou-se o valor dos serviços ecossistêmicos culturais 

do PEIB. Considerou-se com o valor do custo total de viagem por dia individual, R$ 194,58, 

multiplicado pela média de dias de viagem, 2,7 dias, obtendo R$ 525,37 (CTV). Utilizou-se a 

quantidade média anual de visitantes do PEIB nos últimos 5 anos, 91.916 (NVA). Assim, tem-

se o valor estimado dos serviços ecossistêmicos recreativos do Parque Estadual do Ibitipoca, 

por meio do Método do Custo de Viagem: R$ 48.289.541,26. A fim de promover uma 

comparação, mostra-se o valor obtido utilizando-se como parâmetro estatístico a mediana, ao 

invés da média: R$ 43.554.396,60. Por meio do Método do Custo de Viagem, calculou-se 

apenas o valor recreativo. Em comparação, utilizou-se o Método da Valoração Contingente para 

estimar o valor da totalidade dos serviços ecossistêmicos culturais. 

A fim de realizar comparações, Piacenti, Benini e Silva Junior (2005) obtiveram o valor 

de R$ 6.868.341.271,66, representando a disposição a pagar total dos visitantes do PEIB, 

utilizando o Método do Custo de Viagem. Leão, Souza e Pasa (2018), ao estudarem o Parque 

Municipal Lagoa Encantada, no MT, obtiveram o valor de uso recreacional da UC também 

utilizando dois métodos. Pelo Custo de Viagem, o valor total estimado foi de R$ 589.489,60, e 

por meio da Valoração Contingente, R$ 572.320,00. Farias et al. (2018), estudando o Parque 

Ecológico do Rio Cocó, verificaram uma DAP mensal de R$44.194,49, utilizando o Método da 

Valoração Contingente. Resende et al. (2014) realizaram estudo no Parque Nacional da Serra 
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do Cipó, em MG, encontrando R$716.000,00 como sendo o valor dos benefícios fornecidos, 

também com o mesmo método. Segundo Gazoni et al. (2006), em estudo desenvolvido no 

Parque Estadual de Iatúnas, ES, o valor anual de utilidade recreativa estimado foi R$ 

116.010.963,30. Moraes et al. (2014), obtiveram R$82,2 milhões como o valor recreativo do 

Parque Saint´Hilaire, em Porto Alegre. 

Continuando com comparações dos valores obtidos neste trabalho, aponta-se estudos 

que utilizaram métodos diferentes, que não o da Valoração Contingente ou Custo de Viagem. 

A partir da metodologia desenvolvida por Costanza et al. (1997), os autores Barcelos, Ferreira 

e Caniargo (2018) obtiveram o valor mínimo de uso e existência do Parque Estadual da Serra 

dos Martírios, no PA, como sendo de R$101.008.218,10 ao ano. Com esta mesma metodologia, 

Barcelos (2020) estimou o valor ambiental das principais funções ecossistêmicas do Parque 

Estadual da Serra do Ouro Branco, em MG, chegando ao montante de R$3.819.303.061,08 por 

ano. Com o método denominado Referendum com Bidding Games, Silva e Lima (2004) 

determinaram o valor econômico total do Parque Chico Mendes como sendo de R$ 

23.946.380,00. 

Cada método aplicado nesta pesquisa pode apresentar limitações na capacidade de obter 

valores, associada ao grau de sofisticação metodológica e de dados, das hipóteses sobre o 

comportamento do consumidor, assim como aos efeitos do consumo ambiental relacionado a 

outros setores da economia (SEROA DA MOTTA, 1997; 2006). Na minha pesquisa, 44,4%, 

responderam que não pagariam para conservar o Parque por motivos econômicos. Um dos 

respondentes questionou se o PEIB necessitaria realmente de algum valor de contribuição, 

outros dizendo que o Estado seria o responsável por pagar. Esse pode representar um dos vieses 

estimativos do método de valoração contingente: o viés estratégico, segundo Seroa da Motta 

(2006). Outros respondentes informaram que já pagam a taxa de visitação, o que pode ser 

considerado o viés hipotético (SEROA DA MOTTA, 2006). 

Em relação às limitações da pesquisa como um todo, houve a pergunta “Quantos dias 

ficou na cidade para visitar o Parque?”, que resultou em algumas respostas não condizentes 

com a intenção do estudo, que tiveram que ser excluídas. Essas repostas podem ser resultado 

de uma má formulação da pergunta, que poderia ter sido elaborada de forma a representar a 

última viagem realizada pelo visitante ao Parque. Ainda, acerca da pergunta sobre a DAP dos 

entrevistados, houve a ocorrência de valores atípicos, os quais tiveram que ser excluídos, pois, 

levando em consideração o fato de ter sido realizada uma pesquisa no formato online, podem 

ocorrer muitos erros de digitação, assim como falta de conhecimento ou habilidade nas 

ferramentas aplicadas. Outra limitação em relação a esta pergunta, foi a não inclusão da opção 
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de frequência de contribuição de cada entrevistado: se a mesma seria anual, ou mensal. Poderia 

ter sido incluída essa informação, a fim de realizar melhor os cáculos de valoração.  

Como outras limitações e dificuldades deste trabalho, aponta-se que a pandemia de 

covid-19 não permitiu que os questionários fossem aplicados presencialmente. Ainda, uma das 

perguntas do estudo, “Quantas vezes já visitou o Parque” não foi muito bem formulada, 

impedindo que fosse utilizado o Método de Custo de Viagem para cálculo do valor econômico 

total do PEIB, sendo calculado apenas o valor dos serviços recreativos por meio desse método. 

A pergunta deveria ter sido elaborada de forma a permitir apenas respostas quantitativas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas relações entre o meio ambiente e as atividades econômicas de produção e consumo, 

observa-se que a natureza presta serviços ecossistêmicos, como ar, água e solo, além de insumos 

para a produção, e recebe do sistema, em troca, resíduos provenientes desse consumo. Pode-se 

afirmar que essa relação entre sociedade de consumo e natureza, em que da natureza proveem 

serviços essenciais, e a sociedade devolve apenas resíduos, é extremamente injusta. Recebemos 

benefícios e retornamos coisas inúteis. Seria mais justo que os seres humanos retornassem à 

natureza, pelo menos, algo no nível do que ela oferece, ou, quem sabe, até mais. 

As unidades de conservação são as provedoras de serviços ecossistêmicos em muitos 

locais e contextos. A importância de gerir bem e proteger esses espaços da melhor forma 

possível passa pela realização de estudos de valoração econômica e não-econômica dos 

ecossistemas. Quando se analisam as decisões políticas, econômicas e sociais, não é fácil 

encontrar aquelas que levam em conta o real valor dos serviços ecossistêmicos, sendo na 

maioria das vezes, subestimados. Com a realização de cálculos de valoração, é possível mostrar 

o quanto interagem humanos e ambiente, construindo assim políticas assertivas de proteção da 

natureza. 

Considerando todas essas questões, o objetivo principal desta pesquisa foi realizar um 

estudo de valoração econômica ambiental dos Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC) do 

Parque Estadual do Ibitipoca, obtendo a estimativa de R$ 10.697.787.600,46. Foi calculado 

também o valor estimado dos serviços ecossistêmicos recreativos R$ 48.289.541,26, o qual 

representa uma parte dos serviços culturais. Na obtenção desses dados, foi utilizado a 

disposição a pagar, por meio de questionários. Descobriu-se, após a realização de testes 

estatísticos, algumas informações sobre os visitantes do PEIB. Assim, houve evidências 

suficientes para apontar que o motivo pelo qual os visitantes acreditam que se deve conservar 

depende da importância do Parque percebida por eles e do nível de escolaridade.  Ainda, a 

disposição ou não a pagar depende do nível de importância atribuído pelo visitante ao Parque, 

da quantidade de visitas e da escolaridade. Em relação aos custos de viagem, evidenciou-se que 

se correlacionam de maneira insignificante com a distância percorrida até o Parque, a 

quantidade de dias que permanecem lá e com a renda mensal dos entrevistados. Por outro lado, 

a distância percorrida correlaciona-se com o salário mensal dos visitantes e com a duração da 

viagem. 
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Acerca dos objetivos específicos dessa pesquisa, os quais suportam o objetivo geral, 

realizou-se a caracterização dos SEC fornecidos pelo Parque, e conclui-se que, dentre os 

serviços de maior expressão do PEIB, os de recreação e turismo são os que predominam, em 

termos de opinião dos entrevistados. Outros serviços mais relevantes, descritos nesta pesquisa, 

são os de contemplação da beleza natural da paisagem, educação ambiental, benefícios à saúde 

mental e física e ciência e pesquisa. As características histórico-culturais do entorno do Parque 

de Ibitipoca, principalmente da Vila de Conceição, a comunidade mais próxima, envolvem o 

desenvolvimento sustentável local em conjunto com a história do Parque, desde sua criação. O 

PEIB influencia profundamente a região na cultura, costumes e modo de viver. Com a 

apresentação de tais informações, tem-se que os objetivos propostos neste trabalho foram 

alcançados. 

Por fim, apresenta-se sugestões de continuidade desse trabalho, abrindo possibilidades 

de aprofundamento. Em termos de comparações, poderia ser realizado estudo mais completo 

comparando a média das disposições a pagar com a mediana, dado a importância deste último 

parâmetro estatístico. Futuramente, seria possível fazer estudo de valoração dos outros serviços, 

que não os culturais, como os de provisão, suporte e regulação. Ainda, desenvolver uma 

valoração não econômica dos serviços ecossistêmicos culturais oferecidos pelo PEIB, pois 

existem bases culturais muito diversas, e expressar os serviços culturais apenas por meio de 

valores puramente monetários é tarefa deveras complexa, não representando todos os atores 

envolvidos. Outra sugestão seria realizar um estudo de percepção do valor do Parque com foco 

nos moradores das comunidades do entorno. Destaca-se que a gestão dos serviços 

ecossistêmicos deve ser participativa, fazer parte da cultura, integrando instituições e o 

conhecimento local. 
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APÊNDICE A 

Questionário aplicado aos visitantes do PEIB 
 

Valoração Parque Estadual do Ibitipoca 

(Apresentação) 

Seja bem-vindo ou bem-vinda! 

Meu nome é Camila Magri Bertolin, e este questionário faz parte da minha pesquisa, que tem 

o objetivo de obter a percepção de valor do Parque Estadual do Ibitipoca, localizado em Minas 

Gerais, realizando estudo de valoração dos serviços ecossistêmicos culturais do Parque. 

Ao final da pesquisa, pretendo mostrar quanto vale o Parque, baseado na opinião dos 

entrevistados. 

Sou mestranda em Sustentabilidade pela Universidade Federal de Ouro Preto, e sou orientanda 

do Prof. Dr. Arnaldo Freitas de Oliveira Júnior. 

*Obrigatório 
 
Termo de consentimento 
  
1. Por gentileza, leia o termo de consentimento livre e esclarecido e marque abaixo se 
concorda ou não: * 
Marcar apenas uma opção. 
 
� Concordo com o termo de consentimento livre e esclarecido, descrito acima.  
� Não concordo com o termo de consentimento livre e esclarecido, descrito acima. 
 
 
Opiniões em relação ao Parque (Seção 01) 
 
  
2. Você já visitou o Parque Estadual do Ibitipoca? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Sim (Pular para a pergunta 3) 
� Não (Finalizar questionário) 

 
 
3. Quantas vezes já visitou o Parque? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Poucas vezes, de 1 a 2 vezes  
� Algumas vezes, de 3 a 6 vezes  
� Várias vezes, mais de 6 vezes  
� Tantas vezes que já perdeu a conta  
� Outro: 
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4. Qual grau de importância você confere ao Parque? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Muito importante  
� Importante  
� Pouco importante  
� Não é importante 
� Outro:      

 
Percepção em relação aos serviços ecossistêmicos (Seção 02) 
 
  
5. Com base no que você observou no Parque de Ibitipoca durante sua visita, qual 
importância você atribui aos Serviços Ecossistêmicos Culturais listados abaixo? * 
São serviços relativos à pluralidade cultural. Marcar apenas uma opção por linha. 
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6. Por que motivo você acha que se deve conservar o Parque? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Para as pessoas visitarem  
� Proteger plantas e animais 
� Ter a opção de poder vê-lo no futuro 
� Garantir que as futuras gerações possam conhece-lo  
� Não acho que se deve conservar 
� Outro: 

 
 
Disposição a pagar (Seção 03) 
 
 
7. Em uma situação hipotética, você estaria disposto a contribuir com algum valor pela 
manutenção e preservação do Parque de Ibitipoca? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Sim Pular para a pergunta 8 
� Não Pular para a pergunta 9 

 
 
8. Em uma situação hipotética, qual porcentagem máxima do seu salário você estaria 
disposto contribuir para preservar o Parque? * 
Utilize a barra para determinar os valores, ou a caixa ao lado para preencher. 

Pular para a pergunta 10 
 
 
9. Você não estaria disposto a pagar por qual motivo? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Por motivos econômicos 
� Não tem a intenção de visitar o Parque  
� Não acredita no Governo/IEF 
� Não acredita que pagando o Parque será conservado 
� Já contribui para alguma instituição de preservação ambiental  
� Outro: 

 
 
Informações sobre a viagem (Seção 04) 
 
10. Na visita que você fez ao Parque, qual a sua estimativa de custos totais por dia de 
viagem? * 
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Custos individuais, por pessoa. Custos exclusivos com a visita ao Parque. Incluindo 
transporte, alimentação, entrada no Parque, revisão mecânica, hospedagem, dentre outros. 
 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Menos de R$50,00 
� de R$50,00 a R$100,00 
� de R$101,00 a R$150,00  
� de R$151,00 a R$200,00  
� de R$201,00 a R$250,00  
� de R$251,00 a R$300,00  
� de R$301,00 a R$350,00  
� de R$351,00 a R$400,00  
� de R$401,00 a R$450,00  
� de R$451,00 a R$500,00 
� Acima de R$500,00 por dia  
� Outro: 

 
11. Quantos dias ficou na cidade para visitar o Parque? * 
(Resposta aberta) 
 
 
12. Qual a sua cidade e estado de origem? * 
(Resposta aberta) 
 
 
13. Quando foi sua última visita ao Parque? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Há menos de um ano  
� de 1 a 2 anos atrás 
� de 2 a 3 anos atrás  
� Há mais de 3 anos 
� Outro:      

 
 
Informações Socioeconômicas (Seção 05) 
 
 
14. Qual a sua faixa etária? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� até 18 anos 
� de 18 a 29 anos 
� de 30 a 39 anos 
� de 40 a 49 anos 
� de 50 a 59 anos 
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� 60 a 79 anos  
� mais de 80 anos 

 
 
15. Qual a sua faixa salarial? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� até meio salário mínimo 
� de meio a 01 salário mínimo  
� De 01 a 02 salários mínimos 
� De 02 a 04 salários mínimos 
� De 04 a 06 salários mínimos 
� De 06 a 08 salários mínimos 
� De 08 a 10 salários mínimos  
� Acima de 10 salários mínimos  
� Outro: 

  
 
16. Qual o seu grau de escolaridade? * 
Marcar apenas uma opção. 
 

� Sem instrução 
� Até a 4ª Série (fundamental incompleto)  
� Até a 8ª Série (fundamental completo)  
� Ensino médio (2º Grau) 
� Ensino Superior  
� Especialização  
� Mestrado  
� Doutorado  
� Outro: 

 
 
17. Qual é a sua profissão? * 
(Resposta aberta) 
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A transformação dos recursos ambientais possibilitou ganhos

significativos em relação ao bem-estar humano e ao desenvolvimento

econômico de certas regiões do planeta. Todavia, a degradação

ambiental causa perdas econômicas, ameaçando o próprio

desenvolvimento. Os danos que ocorreram estão diminuindo a

capacidade dos ecossistemas naturais de fornecer bens e serviços,

gerando custos e outras graves consequências (KOSMUS; RENNER;

ULLRICH, 2012). 

Os serviços ecossistêmicos não tem sido tratados com a devida

importância pelos responsáveis na tomada de decisões. Tanto os

benefícios relacionados à conservação, como os custos associados à

degradação, estão sendo excluídos das políticas econômicas e dos

mercados. Quando os serviços ecossistêmicos são subestimados, significa

que não foram consideradas todas as informações na tomada de

decisões, causando prejuízo às metas de desenvolvimento sustentável.

Garantir a incorporação desses serviços ao planejamento e projetos do

desenvolvimento pode ser considerado fundamental e importante

(KOSMUS; RENNER; ULLRICH, 2012).

Assim, busca-se, neste relatório, responder a alguns questionamentos:

quais Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC) são provisionados pelo

Parque Estadual do Ibitipoca? Qual o valor estimado desses serviços?

     

INTRODUÇÃO
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IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS
PROTEGIDAS

As áreas protegidas são consideradas provedoras de ampla

proteção do capital natural de determinada região, constituindo os

ativos do desenvolvimento econômico e do bem-estar-humano.

Em relação aos serviços ecossistêmicos fornecidos, são diversas as

finalidades de se realizar uma avaliação econômica dos mesmos,

como conseguir apoio político na conservação, tomar decisões

sobre o planejamento e gestão, resolver conflitos, firmar alianças e

arrecadar fundos para a conservação. Estudos desse modo podem

ajudar a avaliar modelos de gestão, a comparar e pesar as

diferentes opções no processo de planejamento regional, além de

fazer a ligação entre o conhecimento ecológico e as preocupações

econômicas e políticas. Ainda, avaliações completas e bem

elaboradas podem auxiliar na identificação de fundos necessários

à gestão efetiva das áreas protegidas atraindo financiamento de

doadores, pagamento por serviços ambientais, bioprospecção,

mercados de carbono, dentre outros (TEEB, 2010).

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POSSUEM RELEVANTE
PAPEL NA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
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O  Q U E  S Ã O  S E R V I Ç O S
E C O S S I S T Ê M I C O S ?
Os serviços ecossistêmicos podem ser definidos como
“os benefícios que o homem obtém desses
ecossistemas.” (MEA, 2005, tradução nossa). Esses
serviços caracterizam-se por serem de fornecimento
gratuito, e os seres humanos, mesmo com todo o
aparato tecnológico, dependem essencialmente do
fluxo contínuo dos serviços oferecidos pela natureza.
Assim, apresenta-se as definições e classificação de
serviços ecossistêmicos encontradas em literatura
(MEA, 2005):

Provisão
São aqueles que geram produtos diretamente obtidos
dos ecossistemas, ou seja, materiais e substâncias
derivadas de recursos naturais.

Regulação
Benefícios recebidos por meio da regulação dos
processos do ecossistema, ou seja, a manutenção das
funções ecossistêmicas.

Culturais
Benefícios imateriais que a sociedade obtém do meio
natural por meio do desenvolvimento de interações
com os ecossistemas. Abrangem recreação e turismo,
arte, cultura, contemplação, apreciação estética,
espiritualidade, desenvolvimento cognitivo e geração de
conhecimento formal e tradicional.

6 5

Suporte
São os que sustentam as funções ecossistêmicas, sendo
necessários à produção de todos os outros serviços
ecossistêmicos.



A economia ambiental insere abordagens econômicas
no sistema ecológico. A valoração econômica
ambiental pode ser visualizada como avanço além da
fronteira da ciência econômica, na tentativa de medir o
que se acredita ser imensurável. Apresenta-se a
iniciativa de utilizar a valoração como meio de se
auferir se o desenvolvimento é sustentável ou não.
Dessa forma, obtém-se a noção econômica de
externalidades negativas geradas (CAVALCANTI, 2004). 

O processo de valoração econômica pode ser definido
como a ação de atribuir valor monetário aos serviços
ecossistêmicos e bens relacionados. Tem como
objetivo quantificar os benefícios promovidos pelos
ecossistemas e como mudanças nos mesmos
impactam sobre o bem-estar dos seres humanos
(KOSMUS; RENNER; ULRICH, 2012).

Segundo Paiva (2015), o valor sociocultural dos
serviços ecossistêmicos associa-se à justiça,
equidade no acesso e distribuição equitativa dos
recursos naturais. Ao mensurar a dimensão de valor,
os indivíduos apresentam suas preferências como
membros de determinada comunidade, além de
expressar opiniões como indivíduos isoladamente. O
valor sociocultural associa-se com o papel
importante da identidade cultural e moral. Tem
ligação com valores espirituais, históricos, artísticos e  
educacionais de determinadas comunidades. Estes
serviços não precisam estar necessariamente ligados
ao bem-estar material.

O processo de valoração
econômica pode ser definido
como a ação de atribuir valor
monetário aos serviços
ecossistêmicos e bens
relacionados.

O QUE É
VALORAR?
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FIGURA 1

Cachoeira da Pedra
Furada. Parque
Estadual do Ibitipoca.
Foto: Clarice Silva
(FONTANA, 2019).



METODOLOGIA
Foram estudados apenas os Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC), pois

Young et al. (2015) afirmam que os serviços oferecidos pela UC devem ser

analisados de maneira separada. Primeiro, realizou-se levantamento dos

serviços ecossistêmicos prestados pelo Parque Estadual do Ibitipoca (PEIB).

Após, foi executado o estudo da valoração monetária.

Empregou-se o Método de Valoração Contingente (MVC) e o
Método do Custo de Viagem (CV). Segundo Seroa da Motta
(1997), o MVC estima valores de disposição a pagar (DAP),
realizando-se pesquisas em campo com questionários, obtendo-
se valores monetários que expressem quanto os indivíduos
estariam dispostos a pagar a fim de conservar o ambiente,
baseada em cenários hipotéticos. O CV estima o custo de
visitação ao local de recreação, também por meio de
questionários, com base na distância, número de visitas, custos
da viagem e outras informações socioeconômicas.

01. Método.

O instrumento de pesquisa escolhido foi o questionário.

02. Instrumento

Utilizou-se a ferramenta SurveyMonkey, com o objetivo
de realização da pesquisa online. 

03. Ferramenta
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INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Cerca de 44% dos entrevistados
encontram-se na faixa salarial
compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro)
salários-mínimos. Desse percentual,
22,7% recebem de 2 (dois) a 4 (quatro), e
21,5% recebem de 1 (um) a 2 (dois)
salários. 

Em relação ao grau de escolaridade dos
visitantes, obteve-se a informação de que
a maioria deles, 64,9%, possui nível de
escolaridade mais elevado, sendo 42,9%
com ensino superior e 22% com
especialização. 

No que tange a faixa etária dos
entrevistados indicam que 71,9%
encontram-se na idade de 18 a 39 anos.
Desse total, 39,8% tem entre 18 e 29, e
32,1% têm entre 30 e 39 anos.

OPINIÕES SOBRE O PARQUE

Dentre os respondentes, a maioria
(51,52%) visitou o Parque poucas vezes,
apenas uma ou duas visitas, e a grande
maioria (92,51%) considera o PEIB muito
importante. 

Ao serem perguntados sobre quais
motivos entendem que se justifica a
manutenção do Parque, assim como a
preservação e conservação de sua
biodiversidade, o motivo mais escolhido
foi a proteção de plantas e animais
(47,8%), seguido da garantia de que
futuras gerações possam conhecer o
PEIB (38,6%).

SOBRE A VIAGEM

A maioria (53,6%) gastou entre R$50,00 e
R$200,00, sendo que 23,9% gastou entre
R$50,00 e R$100,00 e 15,2% gastaram
entre R$101,00 e R$200,00, por dia de
viagem. 

Muitos (94,6%) tiveram a duração da
viagem entre 1 e 6 dias, sendo que 76,6%
foi entre 2 a 6 dias.

Provavelmente por ser uma UC de nível
estadual, a maior parte das pessoas que
visitam o Parque vem de Minas Gerais
(84,3%), seguida pelo Rio de Janeiro
(10,3%). Observou-se que a maior parte
(64,9%), percorreu até 200 km a fim de
realizar a visita. 

Dentre os respondentes, a maior parte
deles (63,9%) visitou o Parque há pouco
tempo, num período de até 2 anos,
sendo que 33,7% visitaram há menos e
um ano e 29,7% de 1 a 2 anos atrás.

PERFIL DOS VISITANTES
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DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS
CULTURAIS 

O Parque Estadual do Ibitipoca, pelo

que foi analisado no contexto desta

pesquisa, pode ser apontado como

provedor de serviços ecossistêmicos

culturais. Segundo classificação do

MEA (2005), são considerados

serviços ecossistêmicos culturais: os

valores do patrimônio cultural, a

diversidade cultural, valores

espirituais e religiosos, inspiração,

sistemas de conhecimento

tradicionais e formais, valores

educacionais, valores estéticos,

recreação e turismo. Tais serviços,

presentes no PEIB, estão

demonstrados nos gráficos de 01 a

04, elencados em ordem de

importância.

FIGURA 2

Cachoeira do
Encanto. Foto:

Rodrigo Paranhos
(FONTANA, 2019).

10



GRÁFICO 1

Serviços
ecossistêmicos
culturais: recreação
e turismo

11

RECREAÇÃO, TURISMO E BELEZA CÊNICA

CONHECIMENTO TRADICIONAL E
FORMAL, VALORES EDUCACIONAIS

GRÁFICO 2

Serviços ecossistêmicos
culturais: conhecimento e

educação 

dos visitantes
consideraram muito
importante o serviço
de contemplação da

beleza natural da
paisagem.

93% 

dos visitantes
consideraram muito
importante o serviço

de educação
ambiental

93% 
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GRÁFICO 3

Serviços ecossistêmicos
culturais: inspiração,
patrimônio e diversidade
cultural 

VALORES DE INSPIRAÇÃO, PATRIMÔNIO HISTÓRICO-
CULTURAL E DIVERSIDADE CULTURAL

VALORES ESPIRITUAIS E RELIGIOSOS

GRÁFICO 4

Serviços ecossistêmicos
culturais: valores

espirituais e religiosos 

93,
% 

 dos visitantes
consideraram muito
importante o serviço

de patrimônio
histórico e cultural

74% 

 dos visitantes
consideraram muito

importante a
presença de lugares

sagrados

40% 



VALOR DOS SERVIÇOS

ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS

Método da Valoração Contingente

R$78,18
DAP

INDIVIDUAL

MÉDIA

Em resumo, o valor da disposição a pagar individual dos visitantes para preservação do
Parque Estadual do Ibitipoca correlaciona-se com a faixa salarial dos respondentes, sendo
que quanto maior o salário, maior a disposição a pagar. A DAP também tem correlação com
os custos totais incorridos na viagem de visita, e com a importância do PEIB, percebida pelos
visitantes. Além disso, a disposição a pagar associa-se com os motivos pelos quais os
visitantes entendem ser importante conservar o Parque, assim como relaciona-se com a faixa
etária dos entrevistados. 

R$ 10,7
BILHÕES

VALORAÇÃO DOS SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS

Conforme já explanado, este estudo utilizou dois métodos: Valoração Contingente e
Custo de Viagem. Cada um gerou um resultado distinto, os quais serão aqui
apresentados. 

dos valores de DAP Individual
situam-se na faixa de até R$100,00

73,2%

Após o tratamento dos dados, obteve-se
Dados quantitativos sobre a Disposição
a Pagar (DAP) individual. A média
calculada para o valor de disposição a
pagar individual dos visitantes
entrevistados do PEIB foi de R$78,18.
Observou-se que a maior parte (73,2%)
dos valores de DAP Individual situam-se
na faixa de até R$100,00.

Valoração contingente

Dessa forma, tem-se o valor estimado dos serviços ecossistêmicos culturais do
Parque Estadual do Ibitipoca: R$ 10.697.787.600,46, por meio do Método da Valoração
Contingente. 
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R$194,58 MÉDIA GASTOS

INDIVIDUAIS

dos visitantes gastou entre R$50,00 e
R$200,00, individualmente, por dia

de viagem

53,6%

VALORAÇÃO DOS SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS

Método do Custo de Viagem

Obteve-se também dados quantitativos dos gastos dos visitantes do PEIB. A média
dos gastos com a viagem obtida foi de R$ 194,58, por dia de viagem. Dentre os
respondentes, a maioria (53,6%) gastou entre R$50,00 e R$200,00, sendo que 23,9%
gastou entre R$50,00 e R$100,00 e 15,2% gastaram entre R$101,00 e R$200,00. 

E o valor estimado dos serviços ecossistêmicos recreativos do Parque Estadual do
Ibitipoca, por meio do Método do Custo de Viagem foi de R$ 48.289.541,26,
representando parte dos serviços culturais. 

R$ 48,2
MILHÕES

VALOR DOS SERVIÇOS

ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS:

RECREAÇÃO

Método do Custo de Viagem
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Dentre os serviços de maior expressão do PEIB, os

de recreação e turismo são os que predominam,

em termos de opinião dos entrevistados. 

Método do Custo de Vigem: R$ 48.289.541,26

Método da Valoração Contingente: R$ 10.697.787.600,46

A pandemia de Covid-19 impediu a aplicação presencial dos

questionários.

Futuramente, realizar estudo de valoração dos outros serviços,

que não os culturais, como os de provisão, suporte e regulação.

Ainda, seria possível realizar uma valoração não econômica dos

SEC oferecidos pelo PEIB.

As unidades de conservação são as provedoras de
serviços ecossistêmicos em muitos locais e contextos. A
importância de gerir bem e proteger esses espaços da
melhor forma possível passa pela realização de estudos
de valoração econômica e não-econômica dos
ecossistemas.

CONCLUSÃO

01.
02.
03.

Principais serviços culturais

Valor dos serviços

Limitações e sugestões
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