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RESUMO 
 

 

SILVEIRA, Vanessa Cotta. “VALORAÇÃO ECONÔMICA E PERCEPÇÃO 

AMBIENTAL DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL 

CACHOEIRA DAS ANDORINHAS – Sub-Bacia do Rio das Velhas - MG”. OURO 

PRETO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, 2011. NÚMERO DE 

PÁGINAS 154. 

A valoração econômica é um importante critério que subsidia a tomada de decisões na 

definição de políticas ambientais sobre o gerenciamento de recursos naturais e, é nesse 

sentido que se verificou a necessidade de valorar a Área de Proteção Ambiental da 

Cachoeira das Andorinhas, uma importante Unidade de Conservação do município de 

Ouro Preto-MG. Com 18.700 hectares, um dos seus principais atributos é abrigar a 

nascente do Rio das Velhas, contribuinte da bacia do São Francisco. Nesse trabalho optou-

se por definir como área de estudo a sub-bacia do Rio das Velhas, em que a APA/CA está 

inserida. Dessa forma, o universo de estudo foram os distritos de Ouro Preto e Itabirito que 

compõem tal sub-bacia, sendo eles: distrito sede de Ouro Preto, Cachoeira do Campo, 

Amarantina, São Bartolomeu, Rodrigo Silva, Glaura, Santo Antônio do Leite, e os distritos 

de Itabirito, Acuruí e São Gonçalo do Monte. Apesar da relevância, o ativo ambiental 

possui áreas antropizadas e vem sofrendo várias degradações, além de ainda não ter o 

respaldo necessário dos órgãos gestores para o seu efetivo manejo. Nesse sentido, torna-se 

importante a adoção de medidas do poder público e da sociedade civil para a preservação 

do referido ativo. A disposição a pagar pela conservação e pela manutenção deste ativo, 

além de indicar as preferências dos indivíduos, possibilita verificar o grau de 

conscientização da sociedade em relação aos recursos naturais. Os resultados encontrados 

demonstram que os entrevistados, de forma geral, têm conhecimentos acerca do meio 

ambiente e entendem que as atitudes humanas podem influenciar o ambiente em que 

vivem. Por meio da abordagem de Hanemann obteve-se uma disposição a pagar (DAP) 

mensal por habitante dos distritos de Itabirito e Ouro Preto que estão inseridos na sub-bacia 

do Rio das Velhas. A DAP encontrada para a APA Cachoeira das Andorinhas foi de 

R$15,43. O valor econômico para o ativo foi de R$10.398.030,12, que representa os 

benefícios anuais fornecidos pela APA e percebidos pela sociedade dos distritos 

influenciados por ela. Ressalta-se que a obtenção desse valor para o referido ativo 

ambiental evidencia não só a sua importância, como também o fato de que este é 

reconhecido pelas populações de seu entorno que está consciente de que a manutenção e a 

conservação de recursos naturais têm impactos diretos sobre o bem-estar social. 

Palavras-chave: APA Cachoeira das Andorinhas, método de valoração contingente, 

disposição a pagar, percepção ambiental 
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ABSTRACT 

SILVEIRA, Vanessa Cotta. “ECONOMIC VALUATION AND ENVIRONMENTAL  

PERCEPTION OF THE STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA 

CACHOEIRA DAS ANDORINHAS - Sub-Basin of Rio das Velhas, MG”. OURO 

PRETO: FEDERAL UNIVERSITY OF OURO PRETO, 2011. NUMBER OF PAGES 154. 

The economic valuation is an important criterion that supports the decision-making in 

environmental policy-making about managing natural resources. Accordingly, it was 

realized the necessity to value the Environmental Protection Area Cachoeira das 

Andorinhas, an important Unit Conservation of Ouro Preto-MG. With 18,700 hectares, one 

of its main attributes is to refuse the source of the Rio das Velhas, a tributary of the São 

Francisco. In this work we chose to define as the study area, the sub-basin of the Rio das 

Velhas, in the EPA /CA is inserted. Thus, the universe of the study were the districts of 

Ouro Preto and Itabirito that comprise such a sub-basin, namely: the principal district of 

Ouro Preto, Cachoeira do Campo, Amarantina, São Bartholomeu, Rodrigo Silva, Glaura, 

Santo Antônio do Leite, and the districts of Itabirito Acuruí and São Goncalo do Monte. 

Despite the relevance of the environmental asset, it has disturbed areas and has suffered 

much degradation, and still not having the necessary support of management agencies for 

their effective management. In this sense, it is important to adopt measures of government 

and civil society for the preservation of that asset. The WTP for the preservation and 

maintenance of this asset, besides indicating the preferences of individuals, allows verify 

the degree of awareness of society in relation to natural resources. The results show that 

respondents, in general, the community have a knowledgeable about the environment and 

understand that human attitudes can influence the environment in which they live. Through 

the approach of Hanemann obtained a willingness to pay (WTP) per capita of the districts 

of Itabirito and Ouro Preto that are inserted in the sub-basin of the Rio das Velhas. The 

DAP found for EPA Cachoeira das Andorinhas was R $ 15.43. The economic value of the 

assets was R $ 10,398,030.12, which represents the annual benefits provided by APA and 

perceived by society in the districts affected by it. It is emphasized that the achievement of 

value for the environmental asset that reveals not only its importance but also the fact that 

this is recognized by people in their environment that is aware that the maintenance and 

conservation of natural resources have direct impacts on social welfare. 

Key-words: Environmental Protection Area Cachoeira das Andorinhas, contingent 

valuation, willingness to pay, environmental perception 
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1 - INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, o homem sempre se utilizou dos recursos naturais e 

gerou resíduos com baixo nível de preocupação, em virtude dos recursos serem 

abundantes e a natureza depurar os despejos realizados. (BRAGA, ABADALLAH e 

OLIVEIRA, 2005). Porém, mais recentemente, surgiu a necessidade de conciliar 

variáveis econômicas e a questão ambiental com o intuito de tornar possível um 

relacionamento entre as necessidades humanas e as disponibilidades ambientais 

(FINCO, 2001). As interações existentes entre o homem e o meio ambiente se 

acentuam cada vez mais em uma perspectiva utilitária, voltada para a exploração 

econômica. Nesse contexto, uma crise ambiental se instaura no mundo 

contemporâneo na medida em que se dispõe de recursos ambientais limitados, em 

contraposição a uma sociedade cada vez mais consumista (SOUSA e MOTA, 2006). 

Em função da necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico sem 

comprometimento do uso eficiente dos recursos naturais, surgiu, em 1987, o conceito 

de desenvolvimento sustentável, em que a inter-relação das atividades econômicas, o 

meio ambiente e o bem-estar social, tanto para as gerações presentes quanto para as 

futuras, constituem o tripé desse novo paradigma (SOUSA e MOTA, 2006). Nessa 

perspectiva, limites são criados ao crescimento econômico, dada a atual tecnologia 

de absorção de impactos sobre os sistemas naturais (ERF, 2010). 

A nova ótica de desenvolvimento é importante, pois alerta sobre a 

necessidade de garantir e direcionar políticas públicas coerentes com a gestão de 

ativos ambientais. Isto suscita que é essencial a determinação de valores econômicos 

aos recursos naturais existentes e das funções que os mesmos desempenham para a 

promoção do bem-estar social (SOUSA e MOTA, 2006). 

O ramo da economia que aborda a valoração ambiental, para determinação de 

valores aos ativos ambientais, é a Economia Ambiental. Esse ramo trata dos efeitos 

da atividade econômica sobre o meio ambiente, da importância dos recursos naturais 

para a economia e da forma pela qual devem ser reguladas as atividades econômicas, 

tendo em vista um equilíbrio entre objetivos ambientais, econômicos e sociais 

(COSTA, 2005). 
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 Os preços são os indicadores que orientam o comportamento dos 

consumidores, de empresas, dos governos. Se aos recursos naturais, antes vistos 

como bens livres, e agora reconhecidos como escassos, forem atribuídos valores 

capazes de refletir sua efetiva escassez, sua preservação será mais provável (COSTA, 

2005). 

Os métodos de valoração econômica do meio ambiente são parte do 

arcabouço teórico da microeconomia do bem-estar e são necessários na determinação 

dos custos e benefícios sociais quando as decisões de investimentos públicos afetam 

o consumo da população e, portanto, seu nível de bem-estar. A escolha de um ou 

outro método de valoração econômica depende do seu objetivo, das hipóteses 

consideradas, da disponibilidade de dados e do conhecimento científico a respeito da 

dinâmica ecológica do objeto em questão (DUBEUX, 1998). 

Um dos métodos mais utilizados dentro da Economia do Meio Ambiente é o 

Método de Valoração de Contingente (MVC), que procura mensurar monetariamente 

o nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação na quantidade ou 

qualidade ambiental de um recurso natural. Com o uso desse método são feitas 

pesquisas amostrais com a finalidade de identificar as preferências de uma pessoa 

com relação a bens que não são comercializados no mercado comum. A vantagem 

desse método é poder valorar bens públicos e ambientais, visto que estes têm como 

característica a ausência de um mercado, ou seja, são considerados bens não 

transacionáveis no mercado real. Além disso, é o único método capaz de captar o 

valor de existência de um bem, já que este valor não se revela por 

complementaridade ou por substituição a um bem privado (MATTOS, 2006). 

Destaca-se ainda, por ser o método mais aplicado dentre mais de dois mil trabalhos 

publicados envolvendo métodos de valoração (MOTTA, 1997). 

Outra área tema de pesquisas atuais com enfoque na gestão ambiental é a 

percepção ambiental, que vem colaborar para a consciência e prática de ações 

individuais e coletivas. O estudo da percepção ambiental é relevante para que se 

possa compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, suas satisfações e insatisfações e julgamentos e condutas (PACHECO e 

SILVA, 2007). 
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A percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se 

está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. Através da percepção e 

interpretação ambiental pode-se atribuir valores e importâncias diferenciadas para a 

natureza (FAGGIONATO apud FERNANDES et al 2003). 

O grau de percepção ambiental da realidade, dos fatos e acontecimentos, 

situações ou eventos são variáveis entre os atores perceptivos, principalmente, em 

função do seu estado psicológico, envolvimento pessoal, valorização e importância 

atribuídas à questão em foco e do nível de conhecimento a cerca da natureza. Este 

nível de percepção conduz a um nível de conscientização ecológica que realça a 

responsabilidade de conservação da natureza, como requisito de manutenção da 

sobrevivência humana. Ou seja, o grau de percepção e o nível de conscientização 

ambiental podem ser considerados como pré-requisito para uma efetiva conservação 

da natureza. Estes referenciais sociais são fundamentais para a estruturação de 

projetos de educação ambiental e de subsídios para o planejamento quanto à 

utilização dos recursos naturais e de atividades relacionadas à conservação ambiental 

(CUNHA e LEITE, 2009).  

Inseridas no contexto dos ativos naturais, é inegável os benefícios gerados por 

uma Unidade de Conservação (UC). A preservação de uma reserva ambiental 

beneficia diretamente todos os que dela se utilizam como área de recreação ou lazer 

e, indiretamente, moradias e empresas nos arredores próximos à área protegida, com 

um possível aumento dos valores dos terrenos (PUGAS, 2006). 

As Unidades de Conservação são uma das ferramentas de preservação e 

conservação dos recursos ambientais cujo objetivo fundamental é adequar o 

desenvolvimento socioeconômico com a manutenção da qualidade do meio ambiente 

e do equilíbrio ecológico, buscando a sustentabilidade ambiental e a geração de 

serviços ambientais. Também possui objetivos como os de conservar a diversidade 

biológica, desenvolver pesquisa científica e permitir a visitação com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais (BRASIL, 2000). 

As áreas protegidas oferecem uma variedade de benefícios, desde aqueles que 

podem ser valorados em mercados formais, até os considerados intangíveis, que 
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requerem a aplicação de técnicas para estimação dos seus valores. Dessa forma, 

considerando os benefícios socioambientais que as UCs representam para a 

promoção e incremento da melhoria do bem-estar da sociedade, estudos de valoração 

econômica com vistas a quantificá-los são importantes para subsidiar o processo de 

gestão das políticas públicas ambientais (SOUSA e MOTA, 2006), citando como 

exemplo, a sua utilização em análises econômico-financeiras conduzidas para 

subsidiar investimentos em empreendimentos que visem o manejo sustentável de 

recursos naturais, eco-turismo e implantação de unidades de conservação (MAY et  

al, 2000). 

Dentro desse contexto, emerge a importância para a realização da pesquisa do 

presente trabalho, que consiste em desenvolver indicadores que reflitam a percepção 

ambiental da população inserida na sub-bacia do alto Rio das Velhas e, incorporar 

esses indicadores para se obter um valor econômico para a APA/CA por meio da 

disposição a pagar de tal população. 

Neste estudo selecionou-se a sub-bacia do Rio das Velhas em que a APA/CA 

se insere como universo de planejamento e gestão. Isso se justifica pelo fato de que 

estudos que contemplam sub-bacias hidrográficas como universo são importantes, 

pois a mesma contém o conceito de informações físicas, biológicas, sócioeconômica 

e inclusive cultural das populações que ali se estabelecem (POLETE, 1997). Assim, 

tendo-se a bacia como unidade de gestão, é possível indiretamente gerenciar toda 

uma cadeia de recursos ambientais e atividades humanas, já que os recursos naturais 

dessa unidade ecossistêmica estão interligados (LEAL, 1998). Dessa forma, foram 

selecionados distritos que estão inseridos na sub-bacia do Rio das Velhas como 

universo do presente estudo. Os oito distritos selecionados foram: distrito sede de 

Ouro Preto, Cachoeira do Campo, Amarantina, São Bartolomeu, Rodrigo Silva, 

Glaura, Santo Antônio do Leite, que pertencem ao município de Ouro Preto; e os 

distritos do município de Itabirito, Acuruí e São Gonçalo do Monte. 

Somando a isso, a APA/CA encontra-se inserida em áreas designadas como 

prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira, sendo considerada como 

de “importância biológica extrema” (área 232) para o bioma da Mata Atlântica, e 

para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais (área C10), indicações estas 

que corroboram a singularidade e importância ambiental da região (IEF/UFV, 2005). 
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Apesar da relevância ecológica e cultural da região e de ser considerada área 

de preservação desde 1989, a APA/CA vem sofrendo uma avançada ameaça à sua 

integridade pela pressão antrópica e com o avançado processo de urbanização e 

ocupação do solo e, ainda, com a dificuldade de frear os processos de degradação 

existentes, marcados pela ineficiente fiscalização, controle e gestão das unidades de 

conservação do mosaico da APA Cachoeira das Andorinhas. Percebe-se, ainda, que a 

região é calcada por diferentes interesses de uso do solo, o que dificulta o processo 

de gestão da APA e de seus recursos (SCALCO, 2009). Há também relatos de 

queimadas, extração de candeia (Eremanthus erythropappus) e, principalmente, 

extração de quartzito (pedra-de-ouro-preto), que provoca grande perda da 

biodiversidade da área, além do impacto ao meio físico, com o assoreamento e o 

desencadeamento de processos erosivos, afetando a dinâmica dos recursos hídricos 

da região (ROCHELLE e MESSIAS, 2003).  

Observa-se, portanto, um conflito entre a necessidade de conservação dos 

recursos naturais da APA/CA e o desenvolvimento de atividades tradicionais pela 

comunidade local, o que requer ações co-participativas, por meio dos instrumentos 

de gestão compartilhada do mosaico de unidades de conservação nos limites e no 

entorno da APA (SCALCO, 2009). 

Dessa forma, torna-se relevante gerar um valor econômico para a APA/CA, 

com o intuito de auxiliar na implementação de incentivos que possam contribuir para 

adoção de esforços governamentais mais eficazes para proteger os recursos naturais 

desta UC. O referido valor monetário da UC poderia ser utilizado na avaliação da 

viabilidade econômica de projetos públicos, ou privados, voltados para a exploração 

sustentável das potencialidades ao ecoturismo da região (CIRINO, 2005). Com a 

minimização dos problemas ambientais e a valorização dos serviços ecológicos 

prestados pelos bens ambientais, a valoração pode auxiliar em um manejo apropriado 

e mais adequado da APA Cachoeira das Andorinhas, como justificativa econômica 

para o planejamento e tomada de decisões, fortalecendo argumentos para a 

preservação da riqueza representada pela diversidade biológica do local. 

Os indicadores de percepção ambiental também foram fundamentais para 

visualizar a relação entre a percepção dos entrevistados e a sua disposição a pagar 

pela preservação da APA/CA. Os estudos de percepção ambiental subsidiaram o 
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conhecimento do perfil ambiental dos moradores da região. Também, as pesquisas de 

percepção ambiental podem ser consideradas pré-requisitos imprescindíveis para se 

promover maior conscientização ambiental da população e a efetiva preservação 

ambiental dessa unidade de conservação (MACEDO et al., 2010). 

Diante do exposto, o presente trabalho visou valorar a APA/CA, por meio da 

disposição a pagar dos indivíduos pelos serviços fornecidos pelo referido ativo 

incluindo a percepção ambiental como variável explicativa a ser avaliada. Ao final da 

pesquisa, supunha-se que os habitantes da região de estudo estariam dispostos a 

pagar uma quantia monetária significativa para conservar a qualidade ambiental da 

APA/CA, considerando-se que esta área protegida apresenta um importante 

patrimônio natural. 

1.1 - Justificativa 

Conforme Mattos (2008), o procedimento de avaliação monetária dos 

recursos naturais surge com o objetivo de mostrar o valor econômico de um certo 

tipo de ambiente e o prejuízo irrecuperável que sua destruição pode causar. Porém, o 

mercado não tem conseguido valorar corretamente os bens naturais, e com isso o 

meio ambiente não é bem preservado. Sendo assim, a quantificação do valor 

econômico de um recurso ambiental em um nível inferior ao que seria correto, faz 

com que não ocorra a devida preocupação por parte da comunidade, com a utilização 

sustentável desses bens, o que não contribui para a preservação do meio ambiente. 

Cabe também ressaltar que a valoração ambiental tem sido empregada em 

termos práticos. Segundo Silva (2003b), os valores estimados por trabalhos 

empíricos para bens e serviços ambientais tem sido utilizados, principalmente, de três 

maneiras: quantificação monetária de benefícios, para a análise de custo–benefício de 

projetos de conservação e melhoria de ativos ambientais; referência na determinação 

de multas ou compensações para danos ou melhorias ambientais; e definição de 

tarifas para o uso de um bem ou serviço ambiental. 

A partir de um valor monetário para os recursos naturais é possível adotar 

políticas específicas para proteger o meio ambiente como: taxação, aumento de 

impostos, multas e indenizações ou decisões de não degradar a natureza; análises 

econômico-financeiras conduzidas para subsidiar investimentos em 
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empreendimentos visando o manejo sustentável de recursos naturais, eco-turismo e 

implantação de unidades de conservação e uso indireto; fortalecimento de 

argumentos para a preservação da riqueza representada pela diversidade biológica; 

justificava para a transferência de recursos financeiros visando compensar os 

benefícios globais obtidos pelos investimentos nacionais voltados à conservação da 

biodiversidade; elaboração de critérios a serem definidos como parte de uma política 

de recuperação de danos sofridos com a degradação dos recursos naturais causados 

por atores econômicos; investimento em educação ambiental para as comunidades 

que vivem em torno de áreas protegidas (FALCO, 2010). 

A visão das comunidades é essencial para a caracterização dos problemas 

ambientais, o auxílio de propostas, a eficácia de atividades de educação ambiental e 

lazer em parques, por exemplo. A partir da informação de como a população 

visualiza as questões relacionadas ao meio ambiente, as possibilidades de projetos e 

políticas se tornam mais eficientes, justamente porque serão esses estudos estarão 

adequados à realidade de cada comunidade (RISSO, 2008). Dessa forma, é 

importante esse trabalho incorporar a visão da população inserida no universo de 

estudo no que se refere aos recursos naturais do entorno de onde habitam. 

Dessa forma, torna-se relevante gerar um valor econômico para a APA da 

Cachoeira das Andorinhas, com o intuito de fornecer aos órgãos e entidades públicos 

responsáveis por tal ativo, subsídios para a elaboração e execução de políticas 

públicas ambientais voltadas para conservação e melhoria do recurso ambiental em 

análise. No mesmo sentido, o referido valor poderia ser utilizado na avaliação da 

viabilidade econômica de projetos públicos, ou privados, voltados para a exploração 

sustentável das potencialidades turísticas da APA/CA.  

A valoração ambiental poderá ser um subsídio para propostas de se repassar 

para as organizações responsabilidades pelo futuro do meio ambiente global, 

introduzindo esta responsabilidade em mecanismos políticos e de mercado. Ainda 

que os métodos de avaliação econômica do meio ambiente sejam pouco aplicados, 

não significa que sua aplicação não seja necessária, pelo contrário, ela responde por 

uma emergência social, ao se tratar com responsabilidade os recursos naturais 

(SILVA, 2003b). Os estudos de percepção ambiental incorporados à valoração 

também são importantes porque podem auxiliar na elaboração de benefícios para o 
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planejamento municipal, já que mostram como a população percebe e indica ações de 

conservação e outras atividades para o APA/CA. Isto é fundamental para a criação de 

políticas públicas do município voltadas para o meio ambiente, pois o órgão gestor 

poderá traçar planos de ação (ambiental, social e econômica) com base em resultados 

gerados pelo presente estudo. Com os valores encontrados, o município terá 

parâmetros econômicos para viabilizar e reavaliar, por exemplo, o repasse de verbas 

voltadas para a preservação e melhoria da APA/CA. 

1.2 - Objetivo geral 

O objetivo geral é desenvolver indicadores que reflitam a percepção 

ambiental da população inserida na sub-bacia do alto Rio das Velhas e, incorporar 

esses indicadores, na obtenção de um valor econômico para a APA/CA por meio da 

disposição a pagar. 

1.3 - Objetivos específicos 

 Analisar as características socioeconômicas dos moradores da área de 

influência da APA/CA. 

 Avaliar a percepção ambiental das populações envolvidas na área da 

APA/CA quanto à importância e ao atual estado de conservação do ativo 

ambiental analisado.  

 Propor indicadores de percepção ambiental. 

 Identificar se há uma relação entre percepção ambiental e disposição a pagar 

pela preservação dos recursos ambientais da APA/CA. 

 Identificar os fatores que podem afetar a variação da disponibilidade a pagar 

pela preservação da APA dos moradores da área de influência deste estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este tópico trata inicialmente dos principais conceitos e instrumentos da 

gestão ambiental no contexto do presente estudo. Apresenta-se também, aspectos 

relevantes sobre a percepção ambiental. Por fim, são apresentados conceitos da teoria 

econômica com enfoque no meio ambiente. 

2.1 – A Gestão do Meio Ambiente 

Até a década de 60, os problemas ambientais eram um tema restrito a 

pequenos grupos de ecologistas pois eram preocupações consideradas próprias de 

visionários e idealistas, e não faziam parte dos problemas concretos da sociedade. No 

inicio tinha-se apenas uma percepção dos efeitos ambientais localizados de 

determinadas atividades, mas a partir dos anos 60, a emergência do movimento 

ambientalista e o choque do petróleo, fizeram do meio ambiente em geral um tema 

de importância política, econômica e social (ANDREOLI, 2010). 

Um dos marcos para o suscitar da consciência ecológica mundial foi a 

Conferência sobre Biosfera, organizada pela UNESCO e realizada em Paris em 1968, 

assim como a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 

Estocolmo, na Suécia, em 1972, como medida para tentar controlar a degradação 

ambiental, surgindo assim a proposta  de sustentabilidade. O objetivo da primeira 

conferência da ONU sobre o meio ambiente foi conscientizar os países participantes 

sobre a importância de se promover a limpeza do ar nos grandes centros urbanos, dos 

rios nas bacias hidrográficas e combate à poluição marinha (BARBIERE, 2004). 

A Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland 

BRUNDTLAND, 1987), em seu relatório de 1987, cujo título conhecido 

mundialmente por “Nosso Futuro Comum”, realçou a importância da proteção do 

ambiente na realização do desenvolvimento sustentável. De acordo com este 

Relatório, as organizações precisam ter a consciência de que deve existir um objetivo 

comum e não conflito entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. 

O conceito de sustentabilidade, que foi consolidado na Rio-92, no Rio de 

Janeiro, constitui-se em promover um modelo de desenvolvimento que garanta o uso 

sustentável dos recursos naturais,  preservando a biodiversidade e assim, freando a 

degradação do meio ambiente. Os documentos resultantes deste encontro foram a 
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Carta da Terra (também chamada de Declaração do Rio constituída de 27 princípios 

básicos, que visam estabelecer acordos internacionais que respeitem os interesses de 

todos e que protejam a integridade do sistema global de ecologia e desenvolvimento) 

e a Agenda 21, que constitui num plano de ação global com o objetivo de colocar em 

prática programas que visam controlar o processo de degradação ambiental 

(BOLDRIN et al, 2010). 

Dessa forma, passou-se ao entendimento de que a proteção do meio ambiente 

é importante para a economia e melhoria do bem-estar social. Portanto, um 

desenvolvimento visando a esses objetivos inclui, necessariamente, o futuro da 

sociedade em suas preocupações. 

Como qualquer recurso escasso, o ambiente, local ou global, requer uma 

gestão que vise à compatibilização entre a disponibilidade e as demandas de seus 

bens. Em locais em que se acha indicada a sua escassez ou limitações, a gestão do 

ambiente já se tornou tarefa importante e inadiável (LANNA, 1996).  

A gestão ambiental é um processo de articulação das ações dos diferentes 

agentes sociais que, em um dado espaço e com base em princípios e diretrizes 

previamente definidos interagem para garantir a adequação dos meios de exploração 

dos recursos ambientais − naturais, econômicos e socioculturais às especificidades do 

meio ambiente (LANNA, 1995). 

No processo de gestão ambiental as variáveis, tais como o estabelecimento de 

políticas, planejamento, plano de ação, alocação de recursos, determinação de 

responsabilidades, decisão, coordenação, controle, entre outros, são levadas em 

consideração visando principalmente ao desenvolvimento sustentável. Uma decisão 

ambiental, em seus diversos níveis, envolve variáveis complexas e alternativas de 

ação nem sempre de fácil aceitação (TEIXEIRA et al, 2005). 

Segundo Leal (1998), a gestão ambiental tem como objetivo compatibilizar e 

otimizar os múltiplos usos do meio ambiente e seus recursos, em harmonia com as 

vocações naturais dos ecossistemas. É necessário haver abordagem integrada desses 

usos, pois, pela interdependência dos componentes dos ecossistemas, os fenômenos 

ambientais são interligados. 
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Souza (2000) define a “Gestão ambiental como o conjunto de procedimentos 

que visam à conciliação entre desenvolvimento e qualidade ambiental” que deve ser 

oriundo das potencialidades de manejo dos recursos naturais, dos interesses e 

necessidades da população que, preferivelmente, precisa ser informada quanto a 

conceitos básicos dos mecanismos da natureza. 

No Brasil, os instrumentos de gestão ambiental pública são compostos, entre 

outros, por instrumentos de comando e controle, econômicos, de auto-regulação e 

macropolíticas com interface ambiental, ou seja, por regras e padrões que devem ser 

seguidos, atribuindo-se penalidades aos que não os cumprem. A Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81) prevê três categorias de instrumentos de 

gestão ambiental pública: regulatórios e punitivos, composto por regras e padrões a 

serem seguidos, atribuindo penalidades aos que não as cumpri; de mercado ou 

incentivos econômicos;  e de informação. (NEUMANN e LOCH 2000). 

Tendo como enfoque os instrumentos mercadológicos ou econômicos citados 

anteriormente, pode-se descrever que o crescimento da economia tem se baseado na 

premissa de utilização indiscriminada dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis. Nessa concepção, a criação de riqueza resulta do processo de dominação 

e transformação da natureza, criando valores mensurados monetariamente que 

impulsionam o crescimento econômico. Entretanto, muitos recursos naturais, por 

serem considerados “bens livres”, não são comercializados no mercado e, portanto, 

não têm seu valor expresso em moeda, ou seja, não têm preço. Como conseqüência, 

não são incluídos na contabilização dos agentes econômicos públicos ou privados e 

no cálculo da Renda Nacional. Como resultado, as tradicionais medidas de 

crescimento econômico falham em dois aspectos cruciais. De um lado, subestimam o 

valor da produção porque não incluem o valor monetário dos recursos naturais que 

não têm preço de mercado, mas foram incorporados aos bens e serviços, e de outro 

lado, não incluem a depreciação do capital natural representado pela apropriação dos 

recursos naturais. Com o agravamento dos danos ambientais, polarizado pela 

escassez de alguns recursos naturais não renováveis, como o petróleo, e pelo 

agravamento da poluição, provocada pelas atividades produtivas urbanas e pela 

agricultura, a questão ambiental ganhou importância mundial. 
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Atribuir importância econômica aos recursos naturais, não somente pela sua 

escassez relativa, mas pela necessidade de preservá-los, e incorporar à sua avaliação 

critérios não monetários que, entretanto, expressem a importância econômica do 

meio ambiente, é um dos desafios a ser enfrentado para atingir o desenvolvimento 

sustentável (MACEDO, 2002). Dessa forma, a economia do meio ambiente se 

consolida como um importante ramo teórico que subsidia da gestão ambiental. 

Além dos instrumentos de gestão, para Camargo et al. (2002), as iniciativas 

legais visando à melhoria do gerenciamento da biodiversidade na natureza também 

passaram a ocorrer a partir da aprovação da lei que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), no ano de 2000. 

Para Duarte (2004), qualquer programa de gestão ambiental somente logrará 

êxito se houver participação efetiva da comunidade, que deve ser orientada por 

profissionais da área do meio ambiente e encontrar respaldo científico e técnico de 

entidades ambientais. 

Assim, a percepção ambiental apresenta-se também como um instrumento 

importante que deve ser utilizado de forma a identificar os aspectos positivos e 

negativos do homem em relação à natureza, já que aborda a relação que a sociedade 

tem com seu meio natural e como ela está se relacionando com este meio (PALMA, 

2005). O estudo da percepção ambiental é fundamental para que se compreendam as 

inter-relações entre o Homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações, 

julgamentos e condutas. 

Dessa forma, infere-se que a gestão ambiental eficaz necessita ser 

multidisciplinar para combinar vários conhecimentos em busca de soluções factíveis. 

O processo de decisão deve estar associado à definição de diretrizes gerais e à 

adoção de um processo de planejamento que estabeleça as fases necessárias à 

implantação de planos, programas, projetos e políticas públicas (PHILIPPI JR et al, 

2004). 

No presente estudo, foi importante a abordagem mais detalhada a respeito de 

dois mecanismos que podem ser norteadores da gestão ambiental: a Bacia 

Hidrográfica e Unidades de Conservação. Esses dois conteúdos serão abordados nos 

itens seguintes. 
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2.2 – Bens públicos  

Segundo Friedman (2002), bens públicos são aqueles que apresentam pelo 

menos uma, ou freqüentemente ambas, das duas seguintes características: não-

rivalidade no consumo e não-exclusividade. Não rivalidade significa que o custo 

marginal de prover o bem para um consumidor adicional é zero qualquer nível de 

produção. Isto significa que, mesmo depois de adquirido por um consumidor 

qualquer, continua disponível aos demais consumidores.  Um exemplo de bem 

público não-rival seria um sinal transmitido por uma emissora de televisão, já que o 

custo marginal de um consumidor adicional é zero, assim como este ultimo não 

diminuiria a disponibilidade e a qualidade de tal sinal para os demais consumidores. 

Não-exclusividade significa que os indivíduos não podem ser excluídos do consumo 

do bem. Em outras palavras, o bem não excludente é aquele se encontra disponível 

mesmo para aqueles que não pagaram por ele, e dessa forma torna-se impossível 

restringir o consumo individual de alguém, mesmo que ele não se disponha a pagar 

pelo uso do bem em questão.  Quando um bem é simultaneamente não-rival é não-

exclusível, ele é classificado como um bem público puro, do qual se podem citar 

como exemplos: a defesa nacional, os ativos ambientais a iluminação pública. 

Dessa forma, um bem público pode ser aproveitado por inúmeros indivíduos 

ao mesmo tempo (não-rivalidade) e uma vez que um bem público esteja disponível, 

negar seu acesso a um consumidor é proibitivamente dispendioso (não-exclusão). No 

outro extremo, tem-se o bem privado puro que obedece aos princípios de exclusão e 

rivalidade, que tendem a ser eficientemente produzidos pelos mercados (MOTTA, 

1997). 

No caso de bens públicos já existentes não há possibilidade de transacioná-los 

no mercado devido aos motivos citados anteriormente. Diante disto, estes bens não 

possuem preço de mercado que possa balizar a quantificação de seu valor em termos 

econômicos, e orientar o processo de negociação social que envolve sua produção e 

consumo. No entanto, bens públicos como eqüidade social e amenidades ambientais 

assumem valores expressivos para a sociedade. Eles devem ser produzidos ou 

protegidos, e cabe ao poder público esta função, já que raramente é assumida pela 

iniciativa privada, a não ser quando associada a campanhas de promoção da imagem 

de um produto ou empresa (LANNA, 1996). 
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É possível produzir bens públicos de forma eficiente. Porém, como os 

indivíduos estão consumindo o recurso e podem não revelar suas verdadeiras 

preferências, isso implica em uma produção ineficiente dos bens públicos. Na 

verdade, o fato de o indivíduo desconhecer o custo de produção de um bem que não 

lhe é cobrado diretamente é um incentivo para que ele subestime o valor do bem e 

procure utilizá-lo além da sua necessidade ou sem qualquer preocupação em limitar 

seu consumo e o governo não possui uma medida dos benefícios que a oferta de 

determinado bem público geraria para uma sociedade (COSTA, 2005).  

De acordo com Friedman (2002), para os bens privados pode-se delimitar 

claramente o direito individual de uso, pois eles são rivais e exclusíveis. O mesmo 

não pode ser feito para bens públicos puros e impuros, pois esses não atendem ao 

principio da exclusão. Esses tipos de bens apresentam direitos de propriedade 

coletivos e permitem o aparecimento dos “caronas” que são os principais 

responsáveis pelo não-funcionamento do mercado para a provisão de bens desse tipo. 

Na impossibilidade de eliminar o não-pagador da utilização do bem, elimina-se a 

expectativa dos empresários obterem retornos financeiros na provisão de bens dessa 

natureza e, portanto, a oferta torna-se insuficiente. Também, não se define uma 

demanda, já que os indivíduos não revelam as suas verdadeiras preferências e, dessa 

forma, não há como se formar um mercado em essa situação. O mercado falhando ou 

não existindo para os bens públicos puros, e impuros, cabe ao governo a provisão 

desses bens (GRIFFITH e NARDELI, 1999; FRIEDMAN, 2002).  

Da mesma forma que o nível eficiente de provisão de um bem privado (onde 

há o máximo bem-estar social) ocorre no ponto em que os benefícios sociais 

marginais de tal atividade, medidos pela curva de demanda do mercado, igualam-se 

aos custos sociais marginais, representados pela oferta de mercado, esse princípio se 

aplica também aos bens públicos. O problema é que, para tais bens, não existe uma 

curva de demanda de mercado definida, já que os indivíduos não revelam as suas 

verdadeiras preferências à pagar um preço pela aquisição desses bens, já que se 

sentem estimulados a atuar como “caronas”. Dessa forma, o governo não possui uma 

medida dos benefícios que a oferta de determinado bem publico geraria para uma 

sociedade (PINDYCK e RUBINFELD, 1999). 
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Friedman (2002) mencionou que não existe um mecanismo perfeito que possa 

ser utilizado pelo governo para determinar o nível eficiente de produção de um bem 

público. Como forma de solucionar a referida complicação, Mitchell e Carson (1989) 

enfatizaram que existem métodos e procedimentos que procuram auxiliar os 

administradores públicos na estimação de tais benefícios. Esses métodos serão mais 

eficazes na determinação do nível ótimo de produção de um bem público quanto 

mais perto das verdadeiras preferências dos consumidores forem as suas estimativas.  

Segundo Motta (1997), o uso dos recursos ambientais assemelha-se muito ao 

uso dos bens públicos. Dessa forma, como os ativos ambientais se enquadram na 

categoria de bens públicos, a sua preservação torna-se uma função do Estado, dado a 

incapacidade do mercado para provisionar bens dessa natureza. 

Visando auxiliar o governo na determinação do nível ótimo de 

disponibilidade e qualidade dos recursos ambientais é que foram desenvolvidos 

conceitos, métodos e técnicas, cujo objetivo é calcular os valores econômicos de 

ativos ambientais que são bens públicos. No que tange a gestão de recursos 

ambientais, que está ligada diretamente ao presente trabalho, enquadra-se a valoração 

ambiental (MICHELL e CARSON, 1989). 

 

2.3 – Unidades de Conservação 

Um dos mecanismos mais tradicionais utilizados no mundo para a 

conservação da biodiversidade é o estabelecimento de um sistema representativo de 

unidades de conservação, geralmente na forma de parques e reservas, acrescidos de 

áreas sob outras categorias de manejo, protegendo frações de ecossistemas naturais 

sem a interferência do homem (FONSECA, 1999). 

As Unidades de Conservação (UCs) representam um importante instrumento 

para a conservação ambiental em todo o mundo; estima-se que cerca de 5% da terra 

esteja protegida sob a forma de áreas legalmente constituídas (MARQUES e NUCCI, 

2007).  

Com o propósito de se obter cooperação internacional nas áreas de 

conservação da natureza, em 1948 foi criada a atual UICN (União Internacional para 

a Conservação da Natureza), órgão vinculado a ONU (Organização das Nações 
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Unidas), que tem como objetivo promover ações científicas visando a conservação 

da natureza e que passou a desempenhar um papel fundamental para o 

desenvolvimento da filosofia de áreas naturais protegidas, atuando também no 

assessoramento para o planejamento e manejo destas áreas em nível mundial 

(MARQUES e NUCCI, 2007).  

Uma importante revisão do sistema brasileiro de unidades de conservação 

teve início em 1988. Em 2000, depois de mais de dez anos de discussões, 

deliberações e aperfeiçoamento pelo governo e pelo público em geral, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC foi legalmente estabelecido (Lei 

9.985, 18 de julho de 2000) (SILVA, 2005). 

O SNUC define e regulamenta as categorias de unidades de conservação nas 

instâncias federal, estadual e municipal, separando-as em dois grupos: de proteção 

integral, com a conservação da biodiversidade como principal objetivo, e áreas de 

uso sustentável, que permitem várias formas de utilização dos recursos naturais, com 

a proteção da biodiversidade como um objetivo secundário (BRASIL, 2000). 

Em 2006, o Brasil possuía um total de 705 UCs cadastradas no Ministério do 

Meio Ambiente, havendo um equilíbrio entre o número de UCs de Proteção Integral 

(48%) e de Uso Sustentável (52%), porém em termos de áreas existe um predomínio 

mais significativo de áreas de Uso Sustentável, que ocupam 59% da área total das 

UCs brasileiras (MARQUES e NUCCI, 2007). 

O SNUC ainda subdivide as duas categorias de unidades de conservação: (1) 

unidades de proteção integral: reservas biológicas (Ia), estações ecológicas (Ia), 

monumentos naturais (III) e refúgios de vida silvestre (III); e (2) unidades de uso 

sustentável: inclui as áreas de proteção ambiental (UICN, categoria V), áreas de 

relevante interesse ecológico (IV), floresta nacional (VI), reservas extrativistas (VI), 

reservas de fauna (VI), reservas de desenvolvimento sustentável (VI) e reservas 

particulares do patrimônio natural (RPPNs) (IV) (SILVA, 2005). 

Abordando mais especificamente as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

essas pertencem ao grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentado, que têm 

por objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, de modo a assegurar o 
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bem-estar das populações que nela vivem, resguardando e incrementando as 

condições ecológicas locais, bem como mantendo paisagens e atributos culturais 

relevantes, buscando-se a criação e manutenção de um meio sustentável para o ser 

humano e demais espécies em conjunto indissolúvel. (BRASIL, 2006) 

A Área de Proteção Ambiental é uma área  constituída por terras públicas ou 

privadas, em geral extensa, com 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. As condições para a realização de 

pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público das APAs são 

estabelecidas pelo órgão gestor da unidade e, nas áreas sob propriedade privada, cabe 

ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação. As APAs devem 

dispor de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e da população residente. (BRASIL, 2006) 

Porém, a implementação efetiva e a gestão de muitas Unidades de 

Conservação no Brasil deixam a desejar, não cumprindo com a sua função 

conservacionista (TERBORGH e SCHIK, 2002). Esta situação é uma realidade de 

muitas UCs brasileiras que apresentam sérias dificuldades quanto ao alcance de seus 

objetivos. Muitas desta UCs não possuem as condições mínimas para cumprir o seu 

papel, enfrentando problemas que vão desde a falta de pessoal e estrutura mínima até 

a falta de delimitação da área (MARQUES e NUCCI, 2007). 

O estado de Minas Gerais possui Unidades de Conservação federais, 

estaduais, municipais, tanto de direito público quanto privados. Dados de Rezende et 

al. (2010) demonstram que, considerando somente as UCs federais e estaduais, essas 

ocupam 3.492.958ha o que corresponde a 5,94% do território mineiro. As Unidades 

de Conservação federais são 16, distribuídas entre 8 parques, 4 áreas de proteção 

ambiental (APA), 3 florestas nacionais, 1 estação ecológica e 1 reserva biológica. Já 

o Sistema Estadual de Áreas Protegidas (SEAP) de MG é atualmente composto por 

74 unidades de conservação, sendo que, 56 UCs estão incluídas nas categorias do 

grupo de proteção integral, ocupando 517.489ha, e 18 UCs estão incluídas nas 

categorias do grupo de uso sustentável, ocupando 1.897.569ha. A soma destes 

valores é equivalente a 2.415.058ha, mas aproximadamente 19.284ha estão ocupados 
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por sobreposições, especialmente de parques e refúgios de vida silvestre dentro de 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs), fazendo com que a área total efetivamente 

ocupada pelas UC estaduais em MG seja 2.395.774ha (REZENDE et al., 2010).  

Diante dessa situação, torna-se necessário o entendimento, por parte dos 

planejadores e tomadores de decisão, de toda gama de benefícios que as áreas 

protegidas podem prover ao bem-estar da sociedade, a fim de garantir e justificar a 

preservação destas áreas, e também de auxiliar nas diretrizes de um manejo que 

garanta a sustentabilidade das mesmas. 

2.4 - A Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento 

Segundo Lanna (1995), as ações da gestão ambiental são orientadas pela 

Política Ambiental − instrumento legal que oferece um conjunto consistente de 

princípios doutrinários que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no 

que concerne à regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e 

conservação do ambiente. Em uma gestão ambientalmente adequada do espaço, 

citam-se alguns dos instrumentos de uso mais comuns, como: Avaliação de Impacto 

Ambiental; Zoneamento Ambiental e Gerenciamento de Bacia Hidrográfica. 

Analisando-se especificamente a bacia hidrográfica, pode-se dizer que o seu 

gerenciamento como unidade de planejamento já é de aceitação mundial, uma vez 

que se constitui num sistema natural bem delimitado geograficamente, onde 

fenômenos e interações podem ser integrados. Além disso, constitui-se uma unidade 

espacial de fácil reconhecimento e caracterização, considerando que “não há 

qualquer área de terra, por menor que seja, que não se integre a uma bacia 

hidrográfica e, quando o problema central é água, a solução deve estar 

estreitamente ligada ao seu manejo e manutenção” (SANTOS, 2004). 

Barrella (2001) define a bacia hidrográfica como um conjunto de terras 

drenadas por um rio e seus afluentes, formadas nas regiões mais altas do relevo por 

divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando 

os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol 

freático. 

Segundo Polete (1997), o estudo da bacia hidrográfica é importante pois  

contempla o conceito de integração na ciência ambiental. Seu uso e aplicação para 
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estudos de problemas ambientais são fundamentais pois esta contém o conceito de 

informações físicas, biológicas, sócioeconômica e inclusive cultural das populações 

que ali se estabelecem. Na realidade, a solução de inúmeros problemas de pressão 

ambiental deve estar no cuidado, no entendimento e na manutenção das bacias 

hidrográficas. 

A bacia hidrográfica representa uma unidade natural, cujo elemento 

integrador está representado por leitos fluviais ou por canais de drenagem naturais. 

Embora constitua um sistema natural cujo referencial é a água, não é um sistema 

ambiental fechado, pois, como todo ecossistema, ela se relaciona com vários outros 

componentes naturais: relevo; solos; subsolo, flora e fauna e com componentes 

sociais como atividades econômicas e político-administrativas (ROSS e DEL 

PRETTE, 1998). 

Sendo assim, a bacia hidrográfica como unidade de recorte espacial do 

planejamento constitui-se como um elemento fundamental do manejo e gestão 

ambiental dos recursos naturais, por integrar diversos componentes, essenciais para a 

sustentação e manutenção da vida (ARAÚJO e PINESE, 2010). Leal (1998) também 

defende a bacia como unidade de gestão, pois, ao se gerenciar a os recursos hídricos 

é possível indiretamente gerenciar toda uma cadeia de recursos ambientais e 

atividades humanas, já que os recursos naturais de uma unidade ecossistêmica estão 

interligados. 

Pesquisadores têm procurado estudar as sub-bacias já que a subdivisão de 

uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes (sub-bacias) permite a 

pontuação de problemas difusos, tornando mais fácil a identificação de focos de 

degradação de recursos naturais, da natureza dos processos de degradação ambiental 

instalados e o grau de comprometimento da produção sustentada existente 

(FERNANDES e SILVA, 1994). 

As sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso d‟água principal 

e, para definir sua área, os autores utilizam-se de diferentes unidades de medida. Para 

Faustino (1996), as sub-bacias possuem áreas maiores que 100 km² e menores que 

700 km². Para Rocha (1997), apud MARTINS et al., (2005), são áreas entre 20.000 

ha e 30.000 ha (200 km
2 

a 300 km
2
). Santana (2003) descreve que as bacias podem 
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ser desmembradas em um número qualquer de sub-bacias, dependendo do ponto de 

saída considerado ao longo do seu eixo-tronco ou canal coletor. Cada bacia 

hidrográfica interliga-se com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em 

relação à última, uma sub-bacia. Portanto, os termos bacia e sub-bacias hidrográficas 

são relativos (FERNANDES e SILVA, 1994). 

Os principais componentes das bacias hidrográficas - solo, água, vegetação e 

fauna - coexistem em permanente e dinâmica interação respondendo às interferências 

naturais e aquelas de natureza antrópica, afetando os ecossistemas como um todo. 

Com toda a interação existente, podem-se determinar, com razoável consistência, 

prioridades nas intervenções técnicas para correção e mitigação de impactos 

ambientais negativos que ocorram nas bacia/sub-bacias hidrográficas 

(FERNANDES, 2011).  

Por isso, as bacias e sub-bacias hidrográficas vêm se consolidando como 

compartimentos geográficos coerentes para planejamento integrado do uso e 

ocupação dos espaços rurais e urbanos tendo. Essa consolidação tem em vista o 

desenvolvimento sustentado nos quais se compatibilizam as atividades econômicas 

com a qualidade ambiental. 

Entender a bacia hidrográfica como um elemento fundamental do 

planejamento, manejo e gestão dos recursos naturais permite compreender sua 

complexidade de formas e funções. Também, vai além da simples análise de uma 

unidade do território onde é possível estabelecer inter-relações entre os elementos 

constituintes da paisagem e os processos que atuam na sua modelagem que indicará a 

dinâmica da sociedade com a natureza (ARAÚJO e PINESE, 2011). 

Nesse sentido, os trabalhos integrados nas bacias hidrográficas têm um 

significado econômico, social e institucional muito mais amplo e não devem ser 

confinados especificamente à cidade ou ao campo, mas a ambos, pois o meio 

ambiente é um complexo integrado que requer estratégias, alternativas e 

conhecimentos diversificados. 
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2.5 – Percepção Ambiental  

Segundo Guimarães (2001), a falta de reflexão e de entendimento crítico por 

parte da população sobre as relações existentes entre ser humano e ambiente, em uma 

compreensão abrangente sobre as questões ambientais, levou as cidades e, 

conseqüentemente, o planeta, a uma crise socioambiental de várias dimensões. Esta 

crise foi proporcionada por um estilo de desenvolvimento, que é desigual para as 

sociedades humanas, e nocivo para os sistemas naturais. 

A intensificação dos problemas socioambientais, aliada à falta de soluções 

adequadas em âmbito social, econômico e ambiental, levou a necessidade de novas 

formas de desenvolvimento, que fossem capazes de sustentar a vida no planeta, de 

forma a não comprometer os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as 

comunidades. O repensar sobre o modelo de desenvolvimento utilizado proporcionou 

a definição do termo desenvolvimento sustentável, o qual implica em uma inter-

relação necessária entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a 

necessidade de desenvolvimento econômico como tendo uma capacidade de suporte, 

que varia de acordo com a maneira a qual o ser humano maneja os recursos 

ambientais (DIAS, 2003). 

Também, a noção de sustentabilidade traz, necessariamente, a questão da 

dinâmica de sistemas, na busca pelo estabelecimento de relações entre os diversos 

aspectos ambientais, sociais, culturais, políticos e econômicos. A percepção da 

complexidade existente no ambiente auxilia na realização de ações planejadas e 

integradas no plano tecnológico, político e social, para possibilitar a construção de 

alternativas viáveis aos modelos atuais de desenvolvimento e soluções adequadas aos 

problemas existentes. Com a abordagem de diferentes aspectos de maneira integrada, 

cria-se melhores condições para a recuperação dos danos ambientais urbanos e a 

diminuição dos riscos sócio-ambientais existentes (GONDOLO, 1999). 

Desta forma, a análise da percepção ambiental da população sobre as relações 

ambientais, juntamente com a análise da qualidade ambiental, permitem a 

identificação dos aspectos de influência no âmbito ambiental, de modo estabelecer 

relações de causa e efeito entre seus elementos e processos. (BRIGUENTI, 2005). 
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A percepção ambiental é, em essência, a visão de como cada indivíduo 

percebe o ambiente que o cerca, contexto que o leva, a partir dessa percepção, a 

interagir (tanto positiva ou negativamente) com o meio à sua volta, influenciando as 

pessoas e o ambiente com o qual reage e interage (direta ou indiretamente), sendo o 

primeiro passo na direção do processo de conhecimento e do exercício da atitudes 

ambiental corretas (MORIN, 2002).  

Portanto, a percepção ambiental de cada indivíduo é produto dos 

componentes sensorial, que é a reação dos sentidos diante do meio que nos cerca, 

possibilitando a definição de “juízos” que sustentam o “raciocínio”, e racional, 

processo aperfeiçoado de conhecimento que se sustenta na inteligência de cada 

indivíduo, através de seu banco de dados pessoal, consolidados através da ética em 

relação ao meio ambiente (NALINI, 2003). 

Conforme Pinheiro (1997), a percepção ambiental pode, ainda, ser definida 

como um fenômeno psico-social em que os processos cognitivos e afetivos estão 

implicados na representação do ambiente, na esfera individual e também na coletiva. 

Os estudos de percepção ambiental são importantes, pois permitem 

compreender melhor a inter-relação do homem com o meio ambiente, seus anseios, 

critérios de julgamentos e condutas, possibilitando conhecer o perfil da 

conscientização ambiental e cidadania participativa, frente aos vários aspectos da 

problemática ambiental (RAMOS, 2001). 

Portanto, a percepção ambiental mediada pela experiência constrói e produz 

possibilidades que configuram o próprio cotidiano, e através do desenvolvimento da 

percepção pessoal e coletiva, e da união de sentimentos e pensamentos, há a 

ampliação da compreensão da realidade que cada pessoa constrói interiormente. A 

percepção sobre essa realidade une e constrói o cotidiano de cada pessoa e 

desenvolve a aptidão para contextualizar os saberes, de modo a produzir um 

pensamento no sentido em que situa todo acontecimento, informação e conhecimento 

em relação de não divisão com o ambiente (MORIN, 2004). 

Assim, as experiências ambientais são vivenciadas e representadas por cada 

pessoa de forma diferente, e por serem tratadas pela afetividade pessoal geram 
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sentimentos e respostas que variam quanto ao tipo e intensidade e são proporcionais 

ao significado que a pessoa atribui aos fatos (GUIMARÃES, 2004). 

Metodologias propostas na área de percepção ambiental podem constituir-se 

como ferramentas importantes para orientar políticas públicas que objetivem a 

melhoria da qualidade ambiental.  Estudos sobre percepção ambiental são 

fundamentais para que se possam compreender as inter-relações entre o Homem e o 

ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. 

Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente ao meio e, com isso, as 

respostas ou manifestações são resultados das percepções, dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada um (PALMA, 2005). 

Ao se utilizar a percepção ambiental para o planejamento ambiental pode-se 

alcançar resultados mais positivos em relação à participação das pessoas no processo 

de conservação dos recursos, com os quais, elas podem apresentar uma estreita 

ligação. 

A importância da pesquisa em percepção ambiental para planejamento do 

ambiente também foi ressaltada na proposição da UNESCO (1973 apud 

VASCONCELOS, 2005), de que “uma das dificuldades para a proteção dos 

ecossistemas naturais está na existência de diferenças nas percepções dos valores e 

da importância dos mesmos entre os indivíduos de culturas diferentes, ou de grupos 

sócio-econômicos, que desempenham funções distintas, no plano social, nesses 

ambientes”. Whyte (1978) ressaltou que projetos de percepção ambiental contribuem 

para a utilização mais racional dos recursos naturais, possibilitam a participação da 

comunidade no desenvolvimento e planejamento regional, o registro e preservação 

das percepções e dos sistemas de conhecimento do ambiente, bem como 

proporcionam uma interação harmônica do conhecimento local (do ponto de vista do 

indivíduo, da população e da comunidade) com o conhecimento do exterior 

(abordagem científica tradicional) enquanto instrumento educativo e de 

transformação. 

Maroti et al. (2000) também consideram que a investigação da percepção 

ambiental dos grupos sócio-culturais deve fazer parte de projetos de pesquisa que 

tratam do gerenciamento de ecossistemas e da relação homem-ambiente. Quando o 

ser humano reflete sobre essa relação, procura o entendimento de suas percepções e 
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se questiona sobre seu lugar na paisagem percebida, tornando possível a avaliação de 

suas ações no ambiente (Marin et al. 2003). Com isso, pesquisas avaliando a 

percepção ambiental do indivíduo podem também ser instrumentos educativos e 

transformadores (Santos et al. 2000). 

Trabalhos recentes abordam a percepção ambiental das populações. Nesse 

sentido, foi realizado estudo por DE FIORI (2002) na Estação Ecológica de Jataí no 

estado de São Paulo teve como objetivo investigar a percepção ambiental de um 

grupo de docentes do ensino fundamental de localidades circunvizinhas á UC 

(Rincão, Guatapará e Luiz Antônio, SP). Os resultados permitiram observar que a 

maioria dos professores concebe o ser humano como componente do ambiente e, a 

percepção ambiental dos docentes revelou, ainda, um conteúdo manifesto de 

experiências vividas em relação aos impactos ambientais diretamente associados aos 

padrões de uso do solo locais, a conservação como atribuição de significado para a 

EEJ. A investigação possibilitou o levantamento do conhecimento dos valores da 

região no contexto técnico e humano, essencial para determinar os objetivos 

específicos de um Programa de Educação Ambiental efetivo, dirigido a uma unidade 

de conservação. 

Outro trabalho realizado por Bezerra et al (2008) teve como objetivo avaliar a 

percepção que alunos e professores de duas escolas têm a respeito da Estação 

Ecológica de Caetés – Região Metropolitana do Recife-PE, a fim de subsidiar um 

programa de educação ambiental, no sentido de assegurar a manutenção e 

conservação desta UC. A metodologia utilizada com os alunos foi o emprego de 

mapas mentais, e com os professores foram aplicados questionários, e em seguida 

realizou-se uma palestra-visitação à Estação Ecológica de Caetés (ESEC). Os 

resultados mostraram que houve um ganho cognitivo por parte dos docentes, os quais 

demonstraram intenção de buscar uma interação mais intensa e freqüente com a UC 

em estudo. 

Pesquisa realizada por Kury et al (2011) visou coletar dados sobre a 

importância associada à melhoria da qualidade das águas deste rio e aumentar o 

entendimento acerca de assuntos e interesses comuns entre as comunidades do baixo 

Paraíba do Sul no estado do Rio de Janeiro. Os resultados parciais obtidos pelos 

autores revelaram a percepção da população entrevistada sobre a qualidade das águas 
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do rio e sobre a disposição delas em pagar por uma melhoria da qualidade dessas 

águas. 

É nesse sentido que se busca agregar instrumentos de pesquisa da percepção 

ambiental à valoração ambiental. Estas áreas de pesquisas podem se complementar 

mutuamente já que visão como resultado um melhor planejamento das atividades 

ambientais 

Ao unir a percepção ambiental com a valoração ambiental é possível saber 

como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem, suas fontes de satisfações e 

insatisfações (PALMA, 2005) e, com isso terão a percepção de como devem valorar 

o ambiente. O direcionamento da pesquisa unindo percepção e valoração ambiental 

permite o estabelecimento de projetos que poderão atender melhor as deficiências 

encontradas em cada comunidade. 

 

2.6 – Economia do Meio Ambiente 

A preocupação com os limites ambientais ao crescimento econômico já era 

encontrada nos trabalhos dos chamados economistas clássicos, como Adam Smith, 

David Ricardo e John Stuart Mill. Em seus modelos de crescimento, construídos nos 

séculos XVIII e XIX, estes autores postulavam a necessidade de um “estado 

estacionário”, na medida em que a finidade dos recursos naturais e a impossibilidade 

de crescimento ilimitado da produtividade apresentavam-se como um empecilho à 

continuidade da expansão do sistema econômico (ANDRADE e ROMEIRO, 2009). 

Até meados da década de 1960, a teoria neoclássica não reconhecia que a 

problemática ambiental pudesse causar falhas nas economias de mercado. Pigou, em 

1932, ofereceu elementos para que se analisassem esses tipos de falhas, 

denominando-as “externalidades”. Anteriormente, era como se a economia fosse um 

sistema isolado, cabendo à teoria econômica concentrar-se na análise dos fluxos de 

valor de troca circulando interiormente. Somente na década de 1960, se tornou 

evidente o fato de que as externalidades ambientais são partes normais e inevitáveis 

dos processos econômicos.  Nesta perspectiva, surgiram estudos pioneiros para se 

alterar as bases da teoria, destacando-se autores como Ayres e Kneese (1969), 

Trijonis (1970), Tietenberg (1973) e Mäller (1974) citados por Mueller (2007). Eles 
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passaram a tratar a economia como um sistema que obtém do meio ambiente material 

para transformação pelo processo produtivo e energia para propulsionar tais 

transformações, e que, devolve o material e a energia para o ecossistema na forma de 

rejeitos, incorporando-se a análise econômica o princípio do balanço dos materiais 

(MUELLER, 2007). 

Os principais problemas ambientais representam desafios para a ciência 

econômica, no sentido de que o seu instrumental analítico deve ser capaz de fornecer 

respostas que apontem para uma relação mais harmônica entre meio ambiente e 

sistema econômico. Partindo-se do princípio de que a atividade econômica, a 

qualidade de vida e a coesão das sociedades humanas são dependentes dos bens e 

serviços providos pelo meio ambiente, é fundamental que a teoria econômica 

considere em seu arcabouço teórico as conexões entre sistema econômico e o meio 

externo, visando compreender a dinâmica subjacente aos processos naturais de 

suporte à vida e os impactos que as atividades humanas têm sobre os sistemas 

naturais (REZENDE, 2009).  

De maneira sucinta, de acordo com Pearce e Turner (1990), a interligação 

entre economia e meio ambiente, ocorre por meio de um fluxo circular entre o meio 

ambiente e o sistema econômico. O meio ambiente atua fornecendo serviços e 

recursos naturais e o sistema econômico atua devolvendo estes últimos, na forma de 

resíduos. No mesmo sentido, pode-se relatar a importância do meio ambiente para a 

economia, por meio das três funções econômicas que este desempenha: fornece 

insumos diretos para o sistema produtivo; assimila os resíduos do sistema 

econômico; e fornece amenidades diretas na forma de prazer estético, qualidade de 

vida e, ou, conforto espiritual. Diante disso, vê-se o meio ambiente, como um 

„insumo‟ do sistema econômico e da preocupação e debate internacional acerca da 

necessidade de se preservá-lo (CIRINO, 2005). 

Seguindo conceitos propostos por Marques e Comune (1996), dentro da 

economia podem-se distinguir três correntes distintas que procuram valorar bens 

ambientais: economia ecológica, que se baseia em fluxos de energia liquida dos 

ecossistemas e nas leis da termodinâmica; economia institucionalista, que trata o 

problema da valoração através dos custos de transação incorridos pelos agentes 

sociais; e economia do meio ambiente e dos recursos naturais, que se fundamenta na 
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teoria neoclássica. Neste estudo, seguiram-se os conceitos de valoração ambiental 

apresentados pela teoria neoclássica, por serem esses os mais aplicados atualmente 

em termos práticos.  Dessa forma, as discussões referentes a valoração do meio 

ambiente neste trabalho, a partir desse ponto, dizem respeito aos conceitos da teoria 

neoclássica. 

Tem-se observado crescente preocupação em se valorarem monetariamente 

os recursos ambientais, com objetivo de fornecer subsídios para a adoção de políticas 

publicas voltadas para o meio ambiente, assim como para a avaliação da viabilidade 

de projetos de recuperação, preservação, melhoria e utilização econômica sustentável 

dos ativos ambientais (CIRINO, 2005). 

Dessa forma, reconhece-se a necessidade de internalizar os custos ambientais 

nas atividades de produção e consumo, de forma a induzir a mudança do padrão de 

uso dos recursos naturais. Essa, então, seria uma justificativa para a proposição de 

políticas governamentais na área ambiental (BRIGAGÃO, 2006). 

2.6.1 – Valoração do Meio Ambiente 

Embora os bens e serviços ambientais derivados de um recurso ambiental 

possam não ter seus preços adequados, o consumo destes faz parte da função de 

utilidade do indivíduo. Quando a disponibilidade de um bem ou serviço ambiental 

derivado de um recurso ambiental é alterada, utiliza-se a valoração para mensurar as 

variações de bem-estar que esta alteração de disponibilidade resultou (MOTTA, 

1997). A valoração ambiental é uma matéria relativamente nova e envolve conceitos 

que resguardem o equilíbrio ecológico e os recursos ambientais em harmonia com o 

desenvolvimento social e econômico (SOUZA et al., 2001). 

Como dito anteriormente, os custos da degradação ambiental e do consumo 

de recursos naturais não têm sido computados nos processos econômicos. Para que 

esse processo seja sustentável um preço terá que ser pago. Nesse sentido, a valoração 

ambiental é essencial, caso se pretenda que a degradação da maioria dos recursos 

naturais seja interrompida antes que ultrapasse a irreversibilidade. 

O adequado gerenciamento ambiental é necessário para garantir que a 

degradação da natureza e a conseqüente decadência da qualidade de vida nas cidades 
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e no campo parem de ocorrer. A necessidade de se produzir deve ser compatível com 

a de se preservar o meio ambiente (CARNEIRO et al., 1993). 

Segundo Marques e Comune (1996), é preciso valorar corretamente os bens e 

serviços do meio ambiente, entendidos no desempenho das funções: provisão de 

matérias-primas, capacidade de assimilação de resíduos, estética e recreação, 

biodiversidade e capacidade de suporte às diversas formas de vida no planeta Terra, 

como já descritas. Também, deve-se procurar integrar os valores estimados às 

decisões sobre a política econômica e ambiental e aos cálculos das contas 

econômicas nacionais. Assim, atribuir valor aos recursos naturais e inserir o 

montante na análise da economia constituem-se, pelo menos, em tentativas de 

corrigir as tendências do mercado, que não possui valor para os recursos naturais 

(ROMEIRO et al., 1999). 

Sobre os objetivos da valoração econômica ambiental, Ortiz (2003) destaca 

como principal o de estimar os custos sociais de se usar recursos ambientais escassos 

ou, ainda, incorporar os benefícios sociais advindos do uso desses recursos. 

Estimam-se os valores ambientais em termos monetários de maneira a tornar esse 

valor comparável com outros valores de mercado, permitindo a tomada de decisões 

envolvendo recursos ambientais. Ou seja, o que se deseja é a inclusão dos benefícios 

(e custos) ambientais na análise de custo/benefício econômico que envolve esses 

recursos. 

Silva (2003b) reforça a importância da valoração pelo fato da mesma ser 

essencial para criar um valor de referência que indique uma sinalização de mercado, 

possibilitando, assim, o uso racional dos recursos ambientais. A partir de então, os 

agentes públicos e privados terão subsídios para avaliação econômica de tomadas de 

decisões sobre a utilização eficiente desses ativos, pois passam a possuir parâmetros, 

em termos monetários, que justifiquem tais ações. Assim sendo, a criação de um 

valor de referência para um bem ambiental fornece informações ao poder público, à 

sociedade civil organizada e às organizações não-governamentais, o que possibilita 

um gerenciamento mais eficaz desses recursos. 

Segundo Ortiz (2003), a aplicação da valoração ambiental apresenta 

dificuldades, dado que a da tarefa de se medir o valor econômico de um recurso 
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ambiental não é trivial, uma vez que os resultados são muito dependentes dos dados e 

recursos disponíveis e também da escolha do método de valoração econômica mais 

adequado.  

Os métodos de avaliação econômica do meio ambiente são ainda pouco 

aplicados, mas isto não significa que sua aplicação não seja necessária, pelo 

contrário, ela responde por uma emergência social, ao se tratar com responsabilidade 

os recursos naturais (SILVA, 2003b). 

O ato de valorar os recursos naturais assume diversas justificativas segundo 

estudos da economia do meio ambiente. A relevância da valoração econômica dos 

recursos naturais não se manifesta unicamente na determinação de um preço que 

expresse o valor econômico do meio ambiente. Pearce (1993) apresenta cinco razões 

que caracterizam a importância da valoração dos bens e serviços ambientais, segundo 

Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 - Razões e Considerações da Importância da Valoração Ambiental 

RAZÕES CONSIDERAÇÕES 

Inserção do meio ambiente no 

desenvolvimento estratégico de uma nação. 

No país, tendo em vista que os danos ambientais ocasionam 

impactos no Produto Nacional Bruto - PNB, caso fossem 

computados os custos econômicos decorrentes desses impactos, o 

PNB assumiria valores inferiores. 

O sistema de contas nacionais deve refletir, de maneira mais 

abrangente, as medidas de agregação de bem-estar. Assim, os 

custos gerais que não estivessem inseridos corretamente no 

PNB, deveriam sê-lo. 

Proposta de modificação do atual sistema de 

contas nacionais. 

Incorporar ao PNB, por meio de um novo sistema,o valor dos 

danos ambientais, como também o valor do estoque existente. 

Instrumento de apoio na definição de 

prioridades no âmbito das decisões políticas 

Torna-se necessário analisar e avaliar a relação custo/benefício, 

para que se possa recomendar ou não a implementação de 

determinadas políticas. 

Complementar as metodologias 

convencionais na determinação dos 

benefícios ou custo do uso ou não dos ativos 

naturais. 

Possibilitando estimativas de benefícios e custos sociais gerados 

por políticas, programas e projetos. 

Auxiliar no processo de avaliação do 

desenvolvimento sustentável. 

Avaliando o caminhar do crescimento econômico que direcione 

para a manutenção ou melhoria do bem-estar das gerações 

presentes com a visão para as gerações futuras. 

Fonte: Pearce (1993, apud Silva, 2003b). 

 

Motta (1997) já aborda a importância da valoração ambiental de um modo 

mais integrativo e sistêmico, onde são apresentadas questões relacionadas à 
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sustentabilidade biológica e ecológica dos recursos naturais, estratégia de defesa do 

capital natural, subsídios à gestão ambiental e aspectos econômicos, conforme 

demonstrado no Quadro 2. 

Ortiz (2003) detalha que a valoração econômica ambiental busca avaliar o 

valor econômico de um recurso ambiental através da determinação do que é 

equivalente, em termos de outros recursos disponíveis na economia, que os seres 

humanos estariam dispostos a abrir mão de maneira a obter uma melhoria de 

qualidade ou quantidade do recurso ambiental. Portanto, a valoração econômica de 

recursos ambientais é uma análise de escolha de opções, sendo o termo técnico 

definido como análise de trade-offs. 

Quadro 2 - Justificativas para a Valoração Econômica dos Recursos Naturais 
ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

NA ÓTICA DA 

SUSTENTABILIDADE 

BIOLÓGICA 

Atuando como função do meio ambiente na cadeia 

alimentar e na matriz de suprimentos; Como ação 

de proteção sustentável dos recursos naturais. 

NA ÓTICA DO ENFOQUE 

ECOLÓGICO 

Como elemento de análise da capacidade de 

suporte e resiliência dos recursos naturais em uso; 

Como subsídio às ações mitigadoras de degradação 

dos recursos naturais 

NA ESTRATÉGIA DE DEFESA DO 

CAPITAL NATURAL 

Como forma de manter o capital natural; Como 

função estratégica dos recursos naturais para o 

desenvolvimento dos países. 

COMO SUBSÍDIO À GESTÃO 

AMBIENTAL 

Como forma de defesa ética do meio ambiente; 

Como suporte à formulação de políticas públicas 

ambientais. 

COMO ENFOQUE NOS 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Como forma de estimação dos preços dos ativos 

naturais que não são cotados no mercado 

convencional. Como mecanismo de mensuração 

monetária das externalidades oriundas de projetos 

de investimentos; Como mecanismo de 

internalização de custos ambientais. Como método 

de estimação de indenizações judiciais. 

Fonte: Adaptado a partir de MOTTA (1997). 

É importante ressaltar que não é o meio ambiente ou recurso ambiental que 

está sendo valorado, mas as preferências das pessoas em relação a mudanças de 

qualidade ou quantidade ofertada do recurso ambiental. Estas preferências são de 

caráter individual e traduzido em medidas de bem-estar, sejam elas, variação 

compensatória, excedente do consumidor e variação equivalente, que podem ser 

interpretadas com a disposição a pagar (DaP) de um indivíduo por uma melhoria ou 



31 
 

incremento do recurso ambiental ou como disposição a aceitar (DaA) uma piora ou 

decréscimo na oferta do recurso (ORTIZ, 2003). 

Assim, a valoração econômica ambiental é fundamental para a gestão de 

recursos ambientais, bem como para a tomada de decisões que envolvam projetos 

com grande impacto ou importância ambiental. Além disso, permite inserir de forma 

realista o meio ambiente nas estratégias de desenvolvimento econômico, sejam elas 

locais, regionais ou nacionais (ORTIZ, 2003). 

2.6.2 – O Valor Econômico dos Recursos Ambientais - VERA 

Do ponto de vista econômico, o valor relevante de um determinado recurso 

ambiental é aquele importante para a tomada de decisão, ou seja, é a contribuição do 

recurso para o bem estar social (ORTIZ, 2003). Dessa forma, todo recurso ambiental 

tem um valor intrínseco que reflete os direitos de existência e interesse por espécies e 

recursos naturais.  De acordo com MOTTA (1997), o valor econômico de um recurso 

ambiental existe na medida em que seu uso altera o nível de produção e consumo 

pela sociedade. 

O valor econômico dos recursos ambientais geralmente não é observável no 

mercado através de preços que reflitam seu custo de oportunidade. Dessa maneira, o 

valor econômico do recurso ambiental deve ser definido por uma função de seus 

atributos. 

O Valor Econômico de um Recurso Ambiental (VERA) pode ser classificado 

em duas categorias: Valor de Uso e Valor de Não Uso. O Valor de Uso (ou do 

usuário) é o valor que os indivíduos atribuem a um recurso natural pelo seu uso no 

presente ou seu uso potencial no futuro, podendo atribuir preços de mercado 

praticados ou substitutos, ou seja, sob a ótica da econômica ambiental, o valor de um 

bem ambiental associado a uma utilidade presente, é chamado de valor de uso. Os 

elementos do meio ambiente podem não estar gerando utilidades no presente, mas 

podem gerar no futuro. Por exemplo, o silício, no século passado, servia basicamente 

para produzir vidro. Hoje, ele é a base dos computadores. Todo bem ambiental pode 

ter uma utilidade no futuro (MOTTA, 1997). 
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Este valor de uso pode ser desagregado em: valor de uso direto, valor de uso 

indireto e pelo valor de opção (quando o indivíduo percebe como sendo o valor 

potencial, dos usos diretos e indiretos da natureza no futuro, e que se evidencie 

disposto a pagar para conservar os recursos naturais para tais usos) (IBAMA, 2002).  

O valor de uso direto (VUD) é o valor que os indivíduos atribuem a um 

recurso ambiental pelo fato de que dele se utilizam diretamente.  O VUD está 

associado ao ativo natural e é determinado quantitativamente e qualitativamente. São 

exemplos de uso ou usufruto do recurso natural os produtos que possam ser 

aproveitados de forma sustentável e comercializados legalmente, como madeiras, 

alimentos, látex, fibras, óleos e fenóis, e aqueles produtos que incluem os benefícios 

ambientais proporcionados pelas áreas de lazer, recreação e turismo, estética da 

paisagem, valor espiritual, educação e pesquisa (MOTTA, 1997). 

O valor de uso indireto (VUI) representa o valor que os indivíduos atribuem a 

um recurso ambiental quando o benefício do seu uso deriva de funções 

ecossistêmicas. Estes valores incluem os benefícios derivados dos serviços que as 

áreas naturais fornecem como aporte aos bens e serviços de produção, ou seja, os 

valores estimados, por exemplo, no controle da erosão, manutenção da qualidade da 

água, controle climático, preservação da biodiversidade, do material genético entre 

outros. Ao inferir estas funções ambientais, por exemplo, a uma floresta, a mesma 

mantém em sua bacia hidrográfica espécies de fauna e flora, realiza a ciclagem de 

nutrientes, regulariza o clima e exerce diversas outras funções ecológicas vitais para 

a manutenção do ecossistema, e essas, muitas vezes não são percebidas diretamente 

pelos indivíduos (MOTTA, 1997). 

O valor de opção (VO) de um recurso ambiental é o valor que o indivíduo 

atribui em preservar recursos, que podem estar ameaçados, para usos diretos e 

indiretos no futuro próximo. Os usos futuros podem ser diretos ou indiretos, como, 

por exemplo, o benefício advindo de fármacos desenvolvidos com base em 

propriedades medicinais ainda não descobertas de plantas existentes nas florestas 

(MOTTA, 2006). Se as preferências do consumidor e as disponibilidades futuras são 

certas, o valor de opção será zero, estando garantido o seu uso, porém, as incertezas 

futuras geram expectativas no presente no consumidor que se declara disposto a 
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pagar algum valor no presente para conservar os recursos naturais a fim de que tenha 

a opção de seu uso no futuro (MOTTA, 1997). 

Assim, pode-se atribuir um valor atual ao fluxo de utilidades que esse bem 

produzirá no futuro. Ainda, um indivíduo pode valorizar um bem ambiental, mesmo 

que não pretenda utilizar seus benefícios hoje ou no futuro, simplesmente porque ele 

considera que outro indivíduo pode utilizar aquele bem. Por exemplo, serão poucos 

os indivíduos no Brasil que pensam utilizar os benefícios estéticos dos monumentos 

antigos do Camboja, mas eles valorizam esse bem porque outros indivíduos no 

mundo podem perceber essa utilidade. Dessa forma, esse tipo de valor, que 

representa a opção de benefício futuro ou benefício do outro, chama-se valor de 

opção. 

Já o valor de não uso (VNU) ou valor de existência (VE) se refere ao valor 

dissociado do uso, expressando o valor intrínseco do uso e refletindo, desta forma, o 

seu valor de existência (IBAMA, 2002). Esse valor está dissociado do uso e está 

relacionado à satisfação pessoal em saber que o objeto está lá, sem que o indivíduo 

tenha vantagem direta ou indireta dessa presença. A atribuição do valor de existência 

é derivada de uma posição moral, cultural, ética ou altruística em relação aos direitos 

de existência de espécies não-humanas ou da preservação de outras riquezas naturais, 

mesmo que estas não representem uso atual ou futuro para o indivíduo. A 

mobilização da opinião pública para salvamento dos ursos pandas ou das baleias 

mesmo em regiões em que a maioria das pessoas nunca poderá estar ou fazer 

qualquer uso de sua existência representa um exemplo deste valor (MOTTA, 2006). 

A moderna ética considera que todos os seres vivos têm direito à vida e, portanto, 

têm um valor intrínseco. As gerações futuras têm o direito de ter acesso e conhecer 

esses bens e esse valor é o de existência (ZANQUETI, 2011). 

 Há, ainda, na literatura, uma controvérsia com relação ao valor de existência 

representar o desejo do indivíduo de manter certos recursos ambientais para as 

gerações futuras possam usufruir de seus usos diretos e indiretos. Esta é uma questão 

conceitual que de certa forma é irrelevante na medida em que para a valoração 

ambiental o desafio consiste em admitir que os indivíduos atribuam valor a recursos 

mesmo que dele não façam qualquer uso (BRAGA et al., 2003). 
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Assim pode-se resumir o VERA na seguinte expressão: 

VERA = VU + VNU 

Ou seja: 

VERA = (VUD + VUI + VO) + VE  

onde: 

 

VERA = valor econômico do recurso ambiental 

VUD = Valor de uso direto 

VUI = Valor de uso indireto 

VO = Valor de opção 

VE = Valor de existência 

A Figura 1 a seguir demonstra a decomposição VERA. 

 
Figura 1 - Decomposição do valor econômico de um recurso ambiental. Fonte: adaptado 

Maia, Romeiro e Reydon (2004) 

Os usos e não-usos dos recursos ambientais compreendem valores os quais 

precisam ser mensurados para se fazerem opções entre usos e não-usos diversos e até 

mesmos conflitantes, ou seja, quando um tipo de uso ou de não-uso exclui, 

necessariamente, outro tipo de uso ou não-uso (DUBEUX, 1998).   

Se todos os efeitos das atividades de produção e consumo não se refletem 

diretamente no mercado, eles não são devidamente ajustados e contribuem para 

preços distorcidos, que não refletem necessariamente o valor social e real do bem em 



35 
 

questão (PINDYCK e RUBINFELD, 2002). Conseqüentemente, o VERA não pode 

ser revelado pelas relações de mercado, e, na ausência deste, algumas técnicas foram 

desenvolvidas no sentido de se encontrar valores apropriados aos bens e serviços 

oferecidos pelo ambiente. A importância dos métodos de valoração ambiental 

decorre não só da necessidade de dimensionar impactos ambientais, internalizando-

os à economia, mas também de evidenciar custos e benefícios decorrentes da 

expansão da atividade humana (MARQUES e COMUNE, 1996). 

2.6.3 – Principais métodos de Valoração Ambiental 

 Neste tópico serão explicitados os métodos mais utilizados para se valorar o 

meio ambiente. Essa abordagem se torna relevante, pois demonstra as diferentes 

utilidades dos métodos, bem como justifica a escolha de um método específico 

dentre os existentes. 

A teoria econômica do meio ambiente prevê uma série de técnicas no campo 

de estudo da valoração ambiental que possibilitariam aproximações quanto às 

preferências dos possíveis consumidores dos recursos naturais. Para que sejam feitas 

comparações de bens não precificados pelo mercado, há que lhes estabelecer um 

valor. Para isso utilizam-se técnicas de valoração ambiental, que são mediadores da 

análise custo-benefício aplicadas a questões ambientais (FERNANDEZ e 

KUWAHARA, 2005). 

Dessa forma, as técnicas de valoração são ferramentas práticas necessárias 

para determinar o “valor total” (econômico, monetário, social e ecológico) de áreas 

naturais e as funções que elas provêm (TAFURI, 2008). 

Diversos são os métodos disponíveis para estimar-se o valor econômico de 

bens e serviços ambientais e várias são as propostas de classificá-los. Bateman e 

Turner (1992) propõem distingui-los pela utilização ou não das curvas de demanda 

marshalliana ou hicksiana. Hufschmidt e col. (1983) fazem suas divisões de acordo 

com o fato do método utilizar preços provenientes de mercados reais, de mercados 

substitutos ou mercados hipotéticos. Motta (1997) classifica os métodos de maneira 

semelhante aos anteriores, porém em duas categorias: métodos da função de 

produção e métodos da função de demanda. Já Pearce (1993) afirma que existem 

quatro grandes grupos de técnicas de valoração econômica desenvolvidos a um nível 
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sofisticado: “abordagens de mercado convencional” que utilizam os preços de 

mercado ou preços sombra como aproximação, “funções de produção doméstica (ou 

familiar)”, “métodos de preços hedônicos” e os “métodos experimentais”. Hanley e 

Spash (1993) os classificam os métodos em forma direta e forma indireta. 

A ABNT (NBR 14653 – 2006), também segue esta classificação e descreve 

como métodos diretos aqueles que utilizam mercados de bens e serviços substitutos e 

complementares ou mercados hipotéticos para medir as variações de bem-estar 

diretamente da demanda dos indivíduos pela qualidade ambiental; e em métodos 

indiretos, que são aqueles que valoram os benefícios ambientais usando os custos 

evitados, relacionados indiretamente com as mudanças na qualidade ambiental, sem 

estarem diretamente relacionados com uma alteração de bem-estar, medida pela 

disposição a pagar ou a receber dos indivíduos. No entanto, a classificação em 

diretos e indiretos pode variar de autor para autor (ORTIZ, 2003). 

Pode-se observar que não há um padrão universalmente aceito para a 

classificação dos métodos de valoração existentes. Alguns procuram obter o valor do 

recurso diretamente sobre as preferências das pessoas, utilizando-se de mercados 

hipotéticos ou de bens complementares para obter a disposição a pagar (DAP) dos 

indivíduos. Outros procuram obter o valor do recurso através de uma função de 

produção relacionando o impacto das alterações ambientais a produtos com preços 

no mercado (SILVA, 2003a).  Em comum entre eles, está o fato de todos revelarem e 

valorarem, na verdade, as preferências dos agentes envolvidos, ou pela disposição a 

pagar (DAP), ou pela disposição a aceitar uma compensação (DAA). Alguns dos 

métodos são mais utilizados do que os outros em função de sua aplicabilidade 

(TIETENBERG, 2000). 

Não será discutida qual classificação seria a correta, e dessa forma, serão 

abordados os métodos existentes, apresentando os principais aspetos de cada um 

deles. 

Cada método de valoração apresenta suas limitações na captação dos 

diferentes tipos de valores do recurso ambiental. A escolha correta deve considerar, 

entre outros motivos, o objetivo da valoração, a eficiência do método para o caso 

específico e as informações disponíveis para o estudo. No processo de análise devem 

estar claras as limitações metodológicas, e as conclusões restritas às informações 
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disponíveis (SILVA, 2003b). Nos parágrafos seguintes serão descritos os métodos 

conforme Motta (1997). 

As técnicas de valoração mais simples e, portanto, amplamente utilizada, são 

os métodos da função de produção. Para esses, observa-se o valor do recurso 

ambiental pela sua contribuição como insumo ou fator na produção de outro produto, 

ou seja, o impacto do uso do recurso ambiental em uma atividade econômica 

(MOTTA, 1997).  

Um exemplo de método que se enquadra nessa classe é o Método da 

Produtividade Marginal, que atribui valor ao uso da biodiversidade relacionando a 

quantidade ou a qualidade de um recurso ambiental diretamente à produção de outro 

produto com preço definido de mercado. O papel do recurso ambiental no processo 

produtivo será representado por uma função dose-resposta, que relaciona o nível de 

fornecimento do recurso ambiental ao nível de produção respectivo do produto no 

mercado. Essa função mensura o impacto no sistema produtivo, dada uma variação 

marginal no fornecimento do bem ou serviço ambiental, e a partir desta variação, 

estima o valor econômico de uso do recurso ambiental (SILVA, 2003b). 

O método de produtividade marginal estima apenas uma parcela dos 

benefícios ambientais, e os valores tendem a ser subestimados. Esse método só capta 

os valores de usos diretos e indiretos relativos a bens e serviços ambientais utilizados 

na produção. Os valores de existência, como a preservação das espécies não fazem 

parte das estimativas, pois a função de produção capta apenas os valores de uso do 

recurso ambiental (MERICO, 1996). 

Uma variante dos métodos de função de produção é o método de mercado de 

bens substitutos, que é usado quando a produtividade marginal do ativo analisado, 

assim como a resposta dos seus fluxos de bens e serviços em relação a variações no 

seu estoque e qualidade é de difícil mensuração (CIRINO, 2005).  A metodologia de 

mercado de bens substitutos parte do princípio de que a perda de qualidade ou 

escassez do bem ou serviço ambiental irá aumentar a procura por substitutos na 

tentativa de manter o mesmo nível de bem estar da população. Porém, é difícil 

encontrar na natureza um recurso que substitua com perfeição os benefícios gerados 

por outro recurso ambiental. Com esta técnica, estimam-se os gastos incorridos para 
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evitar o dano ambiental, a produção e/ou renda deixada de ser criada, bem como os 

gastos feitos diretamente para sanar o impacto ambiental (MOTTA, ORTIZ e 

FERREIRA, 1998).  

Ainda na categoria de mercado de bens substitutos, enquadram-se os métodos 

de custos de reposição, custos evitados, custos de controle e custos de oportunidade, 

que de maneira geral assumem a existência de substitutos privados, que, por 

apresentarem mercados correlacionados de alguma maneira com determinado ativo 

ambiental, podem ser utilizados para fornecer uma estimativa do valor econômico 

desse último (SILVA, 2003a). 

A segunda classe dos métodos de valoração, segundo Motta (1997), são os 

métodos da função de demanda, que partem do princípio de que mudanças na 

disponibilidade de um recurso ambiental modificam o bem-estar dos indivíduos. 

Dessa forma, esses demonstram uma disposição a pagar ou a aceitar em relação a 

alterações nesse recurso, cujas estimativas seriam utilizadas para obter diretamente o 

valor do ativo ambiental em questão. Nessa classe enquadram-se os métodos de 

mercados de bens complementares, o método do custo de viagem, dos preços 

hedônicos e o método da valoração contingente. 

Os métodos de mercado para bens complementares, da mesma forma que os 

métodos da função de produção, estimam o valor dos recursos naturais por 

intermédio do valor de outros bens e serviços com preço no mercado de bens 

substitutos. Como exemplos de bens complementares, pode-se citar a qualidade da 

água do mar que determina o número de visitas a uma praia, e a poluição sonora que 

influencia o preço das residências em uma região (MOTTA, 1997)  

O método de preços hedônicos estabelece uma relação entre os atributos de 

um produto e seu preço de mercado. Pode ser aplicado a qualquer tipo de 

mercadoria, embora seu uso seja mais freqüente em preços de imóveis. Quando se 

identifica a complementaridade, é possível mensurar o preço implícito do atributo 

ambiental no preço de mercado quando outros atributos são isolados. Por exemplo, 

diferentes unidades de propriedade imobiliária terão diferentes níveis de atributos 

ambientais (qualidade do ar, proximidade a um sítio natural, etc.) e, portanto, se estes 

atributos são valorados pelos indivíduos, as diferenças de preços das propriedades 
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devido à diferença de nível dos atributos ambientais devem refletir a disposição a 

pagar por suas variações. A produtividade marginal impactará diretamente no preço 

das terras produtivas (MOTTA, 1997). 

Utilizando o mesmo raciocínio para uma área residencial, o método de preços 

hedônicos supõe que as características ambientais irão interferir nos benefícios dos 

moradores, afetando também o preço de mercado das residências (SILVA, 2003a). A 

diferença de preços de propriedades em função de diferentes níveis de atributos 

ambientais deve refletir a disposição a pagar por variação desses atributos (ABAD, 

2002). 

Esse método capta valores de uso direto, indireto e de opção. Para não obter 

resultados distorcidos quando se aplicar o método de preços hedônicos, faz-se 

necessário a definição dos atributos ambientais com cuidado, de forma a especificar 

as variações na disponibilidade dos bens ou serviços ambientais. Por exemplo, 

indivíduos podem escolher certa propriedade devido à qualidade do ar ou por ser 

próximo a uma praia, mas com certeza não o farão com base em medidas de 

poluentes isolados e, sim por percepção da qualidade ambiental obtida pelo nível de 

serviços ambientais (MATTOS, 2006). 

Outro método que estima a disposição a pagar indireta é o Custo de Viagem 

que é uma das metodologias mais antigas de valoração econômica. Ela é utilizada 

para valoração de sítios naturais de visitação pública. Na visão de Maia, Romeiro e 

Reydon (2004), o método custo de viagem deriva os benefícios econômicos 

atribuídos pela população a um patrimônio natural a partir dos gastos efetivos dos 

visitantes para se deslocar até o local, o que inclui transporte, tempo de viagem, taxa 

de entrada, hospedagem, alimentação, entre outros gastos complementares (MAIA, 

ROMEIRO e REYDON, 2004). 

Este método estima a demanda por um bem ou serviço ambiental (sítio 

natural) em função da demanda de atividades recreacionais associadas 

complementarmente ao uso deste recurso. Para se obter maiores informações do uso 

efetivo dos locais de recreação recomenda-se realizar entrevistas com os visitantes na 

área de lazer, e os questionários devem conter perguntas referentes ao local de estada 

do visitante, distância percorrida, cidade onde o visitante possui residência fixa, 
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freqüência e custo de viagem das visitas, além de outros dados sócio-econômicos, 

como renda per capta, distribuição etária, perfil de escolaridade. (MATTOS, 2006). 

Obtidos os dados, calculam-se os custos de viagem relacionando-os (junto com 

outros fatores) a uma freqüência de visitas, de modo que uma relação de demanda 

seja estabelecida. De posse da função de demanda por visitas ao lugar de recreação 

esta é, então, utilizada para estimar o valor de uso desse lugar. 

O método de custo de viagem pode ser utilizado também para estimativa de 

receitas relativas a visitação do parque (sítio ambiental) e do uso das instalações 

comerciais. Esse método visa captar valores de uso direto e indireto associados a um 

determinado sítio natural, e não considera os valores de opção e existência atribuídos 

por aquelas pessoas que não são determinantes (MATTOS et al., 2008). 

O método de valoração contingente (MVC) é um método que capta a DAP 

direta na valoração econômica e é aplicado a bens e serviços não existentes no 

mercado convencional. As pessoas são interrogadas sobre suas disposições a pagar 

para evitar ou corrigir, ou a receber para aceitar (DAA) a alteração na provisão de 

um bem e serviço ambiental, mesmo que nunca o tenha utilizado antes. O MVC 

mensura as preferências do consumidor em situações hipotéticas por meio de 

questionários. Os resultados são tabulados e submetidos a uma análise econométrica 

de maneira a derivar valores médios dos lances de disposição a pagar (SILVA, 

2003a). Esse método será mais bem detalhado no item „Materiais e Métodos‟, já que 

foi o escolhido para ser aplicado neste estudo. 

O Quadro 3 a seguir apresenta a relação entre os métodos de valoração 

ambiental e os tipos de valor que podem captar. Não é possível estabelecer, a priori, 

a prevalência de um método em relação a outro (ABNT NBR 14653 -2006). 
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Quadro 3 - Tipos de valores captados pelos métodos de valoração 

Métodos de Valoração 
VU 

VE 
VUD VUI VO 

Métodos da 

função da 

produção 

Produtividade Marginal     

Mercado de Bens 

Substitutos 

Custos Evitados     

Custos de Controle     

Custos de Reposição     

Custos de Oportunidade     

Métodos da 

função da 

demanda 

DAP Indireta 
Custo de Viagem     

Preços Hedônicos     

DAP Direta Avaliação Contingente     

VU = Valor Uso; VUD = Valor Uso Direto; VUI = Valor Uso Indireto; VO = Valor Opção; VE = 

Valor Existência - Adaptado de MAIA, ROMEIRO e REYDON (2004). 

 

2.6.3.1 – O Método de Valoração de Contingente (MVC) 

O MVC está alicerçado na teoria neoclássica e do bem-estar e parte do 

princípio de que o indivíduo é racional no processo de escolha, maximizando sua 

satisfação, dados o preço do recurso natural e a sua restrição orçamentária, sendo, 

portanto, função de fatores socioeconômicos (MOTTA, 1997) 

A base teórica do método está nas preferências do consumidor, via função de 

utilidade individual. O cálculo do valor econômico a partir de funções de utilidade 

pode ser feito através dos conceitos de disposição a pagar (DAP) e disposição a 

receber compensação (DAA) e/ou pelas medidas de excedente do consumidor 

(marshalliana) ou medidas de compensação hicksianas. Serão utilizados os conceitos 

utilizados Freeman III (1993) para formalização do conceito de medidas de 

excedente para ativos ambientais. 

A Figura 2 apresenta que um individuo possa decidir suas opções de consumo 

entre dois bens, simbolizados por Q e X. Q refere-se a um fluxo de serviços 

fornecidos por um ativo ambiental qualquer, de acordo com a sua atual 

disponibilidade e qualidade. Ao se analisar um recurso ambiental, que se apresenta 

como um bem publico devido as suas características peculiares, tem-se que o preço 

do fluxo de serviços (r) que ele fornece e zero. X é um bem numerário e está 

representando a renda disponível de um consumidor (M) para a aquisição dos 

produtos privados produzidos pelo sistema econômico, que apresentam preços 
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positivos P. Pelo fato de r ser zero, a restrição orçamentária será uma linha horizontal 

no nível de renda M. 

Primeiro, o consumidor está no ponto A, e obtém o nível de utilidade U0 dado 

pelo fluxo de serviços q0 do ativo ambiental Q. O consumo de bens privados possui 

valor total despedido equivalente à renda M. Considerando que Q não é um bem 

“mal”, o consumidor escolheria ter maior quantidade deste, passando a desfrutar do 

fluxo de serviços q1, se lhe fosse oferecida tal oportunidade. Nessa situação, o 

consumidor alcança nível de utilidade mais elevado U1, e desloca-se do ponto A para 

B. Como r é igual a zero, a disponibilidade de renda para adquirir os bens privados 

na economia não é alterada. 

 
Figura 2 – Excedente compensatório e equivalente para um aumento em 

Q, considerando-se como zero o preço do ativo ambiental em análise. 

Fonte: FREEMAN III (1993) 

 
Seguindo os conceitos de medidas de excedente de Hicks, tem-se que o EC 

para este caso – segmento BC – seria o valor máximo que o consumidor estaria 

disposto a pagar (DAP) para ter acesso a um maior fluxo de serviços ambientais em 

função do aumento da disponibilidade e, ou, da melhoria da qualidade do ativo 

ambiental analisado. Isso porque, nessa situação (ponto C), o consumidor estaria 

desfrutando do mesmo nível de utilidade inicial do ponto A. No EE, representado 

pelo segmento AD, está indicada a compensação mínima que o consumidor 

necessitaria para abdicar da quantidade mais elevada de Q, pois nessa situação (ponto 

D) estaria desfrutando do mesmo nível de utilidade que alcançaria caso tivesse 

acesso a q1 com M constante (ponto B) (FREEMAN III, 1993). 
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O MVC busca extrair a DAP (ou DAA) por uma mudança no nível do fluxo 

do serviço ambiental de uma amostra de consumidores através de questionamento 

direto, supondo um mercado hipotético cuidadosamente estruturado. E partindo 

dessas medidas de DAP, em princípio, pode-se estimar as quatro medidas de bem-

estar hicksianas de acordo com as peculiaridades do recurso ambiental objeto de 

valoração e obter a curva de demanda de mercado pelo bem ou serviço 

(NOGUEIRA, MEDEIROS, ARRUDA, 2000). 

O MVC faz uso de consultas estatísticas à população para captar diretamente 

os valores individuais de uso e não-uso atribuídos a um recurso natural. O método 

consiste na elaboração de um cenário hipotético, a partir do qual são aplicados 

questionários de pesquisa informando devidamente o entrevistado sobre os atributos 

do recurso a ser avaliado e interrogando o mesmo sobre sua disposição a pagar 

(DAP) pela manutenção e/ou por uma melhoria na provisão de um bem ou serviço 

ambiental, como também, pela manutenção e conservação das funções de ativos 

naturais, ou a disposição a aceitar (DAA) para aceitar uma piora em sua provisão. A 

DAP (ou DAA) é uma maneira de revelar as preferências das pessoas em valores 

monetários, e a estimativa dos benefícios totais gerados pelo recurso ambiental será 

dada pela agregação das preferências individuais da população. (MAIA, ROMEIRO 

e REYDON, 2004). 

O cenário é parte fundamental no processo da captação da DAP ou DAA do 

entrevistado. O cenário deve conter uma detalhada descrição do bem avaliado e 

sempre preceder as questões que irão captar a DAP do entrevistado. Elas devem ser 

expostas em detalhes, mas não diretamente, para que a pessoa se sinta livre para 

rejeitar qualquer parte da informação em qualquer momento da entrevista (PUGAS, 

2006).  

Embora o formato DAA seja teoricamente consistente, ele é pouco 

empregado pois costuma causar uma superestimação do recurso avaliado. A grande 

maioria dos resultados empíricos encontrados na literatura mostra que o valor da 

DAA é significativamente superior a DAP. No método de DAA também costumam 

ser mais freqüentes as respostas de protesto e valores nulos. (MAIA, ROMEIRO e 

REYDON, 2004). 
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As formas de avaliação de bens/serviços naturais em mercados contingentes 

são caracterizadas por meio de cinco estágios inter-relacionados (de HANLEY; 

SHOGREN; WHITE apud MOTTA, 1997), conforme representado na Figura 3. 

 

Figura 3- Estágios recomendados para aplicação do Método de Avaliação Contingente. Fonte: 

Adaptado de Hanley; Shogren; White (1997), apud Motta (2001). 
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Mitchell e Carson (1989) destacaram também que, um questionário elaborado 

para aplicação do MVC deve conter três elementos: descrição minuciosa do ativo ou 

serviço ambiental avaliado, assim como as circunstâncias que alteram a sua 

disponibilidade ou qualidade; estruturação adequada que permita ao entrevistado 

revelar um valor representativo de sua DAP ou DAA verdadeira; e informações 

socioeconômicas que permitam identificar a percepção dos indivíduos quanto a 

problemática ambiental em análise. 

A justificativa para a MVC ser um dos métodos mais utilizados para 

valoração se deve, primeiramente, ao fato de que, conforme destaca Motta (1997), 

atualmente é o único capaz de obter estimativas dos valores de existência dos 

atributos ambientais. Isso porque o valor de existência não se revela por meio da 

complementaridade ou substituição a um bem privado, dado que esse valor não esta 

ligado ao uso do recurso ambiental, mas sim ao simples fato de tal ativo existir. 

Segundo, porque, conforme Silva (2003b), o MVC apresenta-se muito bem 

estruturado pela teoria econômica, especificamente pela teoria microeconômica do 

consumidor e do bem-estar. Outra vantagem do MVC é que os outros métodos de 

valoração econômica de bens e serviços ambientais muitas vezes mensuram coisas 

distintas, já a valoração contingente consegue captar o VERA. Ou seja, enquanto o 

Método de Valoração Contingente é capaz, do ponto de vista teórico, de mensurar 

valores de uso e não-uso, o método baseado no custo de viagem, por exemplo, capta 

apenas os valores de uso (BRANDLI et al., 2006). 

Ressalta-se que ocorreram grandes avanços metodológicos na aplicação do 

MVC, desde os primeiros trabalhos com esse método, que consistiram em: 

desenvolvimento de cenários hipotéticos que procuram minimizar, tanto quanto 

possível, a ocorrência de vieses na obtenção das medidas de interesse; criação de 

novas formas de eliciação; e abordagens e modelos econométricos alternativos para a 

análise de dados e o cálculo das medidas de bem estar (FREEMAN III, 1993). 

No mesmo sentido, o MVC tem a vantagem, em relação a qualquer outro 

método de valoração, de que pode ser aplicado em espectro de bens ambientais 

amplo (PUGAS, 2006). O Método de Avaliação Contingente visando mensurar a 

estimativa de benefícios oriundos de uma extensa variedade de bens públicos têm 
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sido registrado em inúmeros trabalhos, contribuindo assim para a aceitabilidade do 

método (SOUSA e MOTA, 2006). 

As diversas aplicações estão distribuídas, dentre outros, nos seguintes 

estudos: 

- Sistema de abastecimento de água e esgoto; 

- Lazer, recreação e turismo; 

- Proteção da Mata Atlântica, manguezais, cerrados, áreas lagunares e espécies 

ameaçadas; 

- Manutenção de Unidades de Conservação; 

- Análise de impactos sobre a saúde humana; 

- Serviços ambientais básicos: potabilidade de água e disposição do lixo; 

- Melhoria da qualidade do ar e de áreas costeiras (SOUSA e MOTA, 2006). 

Diversos organismos governamentais consideram o método como uma fonte 

de obtenção de informações que podem orientar nas decisões de políticas públicas 

voltadas para as questões ambientais. O MVC tem sido utilizado para obter a 

estimativa de benefícios econômicos e a viabilidade de projetos desenvolvidos por 

agentes financeiros internacionais, a exemplo do Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), devido à sua simplicidade, flexibilidade e ao embasamento 

da teoria econômica para a sua aplicação. Além disso, a valoração contingente 

freqüentemente está sendo aplicado para fundamentar as penalidades judiciais 

quando da compensação de danos causados por desastres ambientais à sociedade, 

assim como os custos de recuperação de ecossistemas afetados (MAY, VEIGA 

NETO e POZO, 2000). 

Uma das limitações deste método está em captar valores ambientais que 

indivíduos não entendem, ou mesmo desconhecem. Se as pessoas questionadas nas 

pesquisas sobre sua disposição a pagar são capazes de entender claramente a 

variação ambiental que está sendo apresentada, então este método pode ser 

considerado ideal.  O método valoração de contingente é baseado em mercados 

hipotéticos, o que pode levar a valores que não refletem as verdadeiras preferências.  

Como não se trata de um mercado real, os indivíduos poderão concluir que não 

sofrerão com custos porque são simulações, diferentemente de quando o indivíduo 
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erra o valor dado a um bem num mercado real onde terá de arcar com este erro 

(TAUCHEN e BRANDLI, 2006). 

Diante do exposto, a justificativa para a escolha do MVC como o método de 

valoração utilizado no presente estudo se deve, primeiramente, ao fato de que, 

conforme destaca Motta (1997), este é o único mecanismo com potencial para captar 

o valor de existência do bem. Isso porque este último não se revela através da 

complementaridade ou substituição a um bem privado, dado que esse valor não esta 

ligado ao uso do recurso ambiental, mas sim ao simples fato de tal ativo existir.  

Em segundo lugar, conforme destaca Silva (2003b), o MVC apresenta-se 

muito bem estruturado pela teoria econômica, especificamente pela teoria 

microeconômica do consumidor e do bem-estar. 

No presente estudo, a aplicação do MVC seguiu as recomendações do Painel 

do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 1989 apud HANLEY 

e SPASH, 1993), que reconhece a validade do método de valoração contingente, 

desde que tomados, entre outros, os seguintes cuidados: adotar amostra 

probabilística; evitar respostas nulas; realizar entrevistas pessoais; treinar os 

entrevistadores para serem neutros; oferecer informação adequada sobre o 

bem/serviço alvo da aplicação do método; administrar o tempo de pesquisa, para 

evitar perda de acuidade das respostas; incluir outras variáveis explicativas 

relacionadas com o uso do recurso; adotar opções que substituem a medida 

monetária a ser estimada, usando, por esse motivo, a Disposição a Pagar (DAP), ao 

invés da Disposição a Aceitar (DAA), e apresentação dos resultados completos, com 

desenho da amostra, questionário, método estimativo e base de dados disponível 

(HANLEY e SPASH, 1993). 

2.6.3.1.1 - Vieses estimativos do MVC 

De acordo com Mitchell e Carson (1989), podem aparecer vieses em uma 

aplicação do MVC. Os principais vieses serão descritos a seguir. 

O viés estratégico está relacionado à percepção dos entrevistados sobre a 

obrigação de pagamento e às suas perspectivas quanto à provisão do bem em 

questão. Se o entrevistado tiver a sensação de que realmente pagará o valor por ele 

citado na pesquisa, tenderá a responder valores abaixo de suas verdadeiras 
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preferências. Isto decorre do fato de que o usufruto dos bens ambientais, em muitos 

casos, não está vinculado ao pagamento, ou seja, a partir do momento que alguém 

pagou pelo bem ambiental, pode ser extremamente difícil, ou impossível, a exclusão 

do consumo de outras pessoas. Diante desta situação, o indivíduo, partindo do 

pressuposto que outros estarão dispostos a pagar o suficiente para garantir a provisão 

do bem, tende a ter um comportamento de carona, estipulando, assim, sua DAP 

abaixo do valor real. Outra forma de viés estratégico ocorre quando o indivíduo sente 

que, ao invés do preço estar vinculado a sua "verdadeira" DAP, a sua resposta poderá 

influenciar a decisão sobre provisão do bem, mas não sofrerá os custos associados a 

ela. Neste caso, poderá revelar valores elevados quanto a sua DAP e, assim, garantir 

o aumento no bem-estar conseqüente da provisão daquele bem ambiental. Com vistas 

a minimizar a ocorrência do comportamento estratégico, recomenda-se atenção com 

a estrutura das perguntas para que estas não sejam indutoras desse comportamento 

(MOTTA, 1997).  

O viés do entrevistador está relacionado ao fato de que, dependendo da 

maneira de agir ou da aparência do entrevistador, os entrevistados podem se sentir 

desencorajados a oferecer valores baixos, mesmo que estes representem as suas 

verdadeiras DAPs ou DAAs. Conforme destacou Motta (1997), quando o 

entrevistador descreve o ativo ambiental como algo moralmente desejado ou 

apresenta-se extremamente educado ou atraente, o entrevistado tende a oferecer 

lances altos para impressionar ou se mostrar inibido a propor lances baixos. 

Entretanto, se o entrevistador apresenta-se mal arrumado ou não se comunica bem, 

os entrevistados podem se desinteressar pela pesquisa. Alternativas como, por 

exemplo, pesquisas por telefone ou por correio resultam em outros problemas, tais 

como, viés hipotético ou baixo retorno dos questionários, respectivamente. Portanto, 

recomenda-se a utilização de entrevistadores profissionais que por treinamento e 

experiência podem apresentar-se de forma neutra mais facilmente, atendo-se ao 

estritamente apresentado no questionário, o qual, inclusive, deverá oferecer ao 

entrevistado alternativas de respostas previamente preparadas (DUBEUX, 1998). 

Quanto ao viés do ponto de partida, este ocorre quando o primeiro lance 

proposto acaba por influenciar significativamente o lance final. O valor inicial de um 

formato referendo ou de um jogo de leilão pode influenciar a valorização final, 
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causando superestimação caso seja apresentado um valor muito alto, ou 

subestimação caso o valor apresentado seja muito baixo (MOTTA, 1997). Este viés 

está associado ao uso do método referendum, podendo ser minimizado por 

intermédio do uso de cartões de pagamento, situação em que o entrevistado escolhe 

um lance entre vários apresentados numa escala de valores dada. Este método pode, 

no entanto, resultar no chamado "ancoramento" (vinculação a priori) da resposta à 

escala sugerida no cartão. Para minimizar este viés, há que se estimar da forma mais 

precisa possível os pontos máximos e mínimos da DAP ou DAA de maneira que o 

menor lance apresentado seja aquele que será aceito por todos e o maior seja 

rejeitado por todos (DUBEUX, 1998). 

O viés de variedade acontece quando o entrevistado ao revelar a verdadeira 

medida, fica condicionado aos valores propostos na pesquisa, como no caso da 

utilização da técnica de cartões de pagamento ou jogos de leilão. O viés de relação 

surge quando o ativo ambiental está ligado a outro bem público ou privado, e acaba 

influenciando as respostas do entrevistado. O viés de importância aparece quando o 

entrevistado deduz que o bem ambiental apresenta valor considerável, já que está 

sendo realizados gastos e pesquisa para determinar o valor do bem. Ligado ao viés 

citado anteriormente, tem-se o viés de posição, que surge quando a ordem em que 

são feitas as questões de valoração, sobre níveis distintos de um bem ambiental, 

influencia o entrevistado na forma como esses níveis devem ser valorados (CIRINO, 

2005). 

O viés hipotético considera que mercados criados hipoteticamente podem 

gerar valores que não correspondem a reais preferências individuais tendo em vista 

que se tratam de simulações. No entanto, encontram-se valores muito próximos entre 

DAP de mercados hipotéticos e simulações de mercado onde há transação real em 

dinheiro. O mesmo não ocorre com DAA, cujos testes revelaram menor similitude 

entre DAA hipotética e DAA real, atribuindo-se tal diferença à pouca experiência 

dos entrevistados com mecanismos de compensação por reduções em seu padrão de 

bem-estar. Recomenda-se, para minimização do viés hipotético, a utilização sempre 

que possível de DAP e não de DAA, além da construção de cenários plausíveis que 

inspirem credibilidade (DUBEUX, 1998). 
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O viés “parte-todo” considera que as questões ambientais são capazes de 

sensibilizar as pessoas que tenha uma visão adquirida sobre a natureza está associada 

a crenças morais, filosóficas e religiosas. Essa característica faz com que surja o 

chamado problema da Parte-Todo, onde o entrevistado tende a interpretar a oferta 

hipotética de um bem ambiental específico, apresentado na entrevista, como algo 

mais abrangente. Trata-se da dificuldade de distinguir o bem específico (a “parte”) de 

um conjunto mais amplo de bens (do “todo”). Neste sentido, o problema se manifesta 

quando a agregação dos valores referentes à DAP de um indivíduo, obtida em várias 

aplicações da valoração contingente para distintos bens, expressa um valor maior que 

o total da renda deste disponível para melhoria dos bens e serviços ambientais em 

geral (MOTTA, 1997). 

O viés da informação pode surgir em função da forma como é conduzida a 

apresentação ao usuário das questões relativas ao bem que se está estudando, como 

também à qualidade da informação. Em função da natureza hipotética do método, 

informações detalhadas com o uso de recursos visuais, podem facilitar o 

entendimento do que se pretende valorar e, dessa forma, reduzir a sua influência 

(SOUSA e MOTA, 2006). 

O viés do veículo (ou instrumento) de pagamento pode ocorrer em razão da 

escolha do veículo de pagamento. Por exemplo, os indivíduos podem preferir pagar 

uma taxa X para entrar em um parque, a um aumento X em impostos. A alternativa é 

escolher uma forma que tenha semelhança com sistemas utilizados em situações 

similares reais (DUBEUX, 1998). 

O viés da obediência (ou caridade) se manifesta pelo constrangimento das 

pessoas em manifestar uma posição negativa para uma ação considerada socialmente 

correta, embora não o fizessem se a situação fosse real. No método referendo com 

acompanhamento, por exemplo, o entrevistado tema tendência a aceitar todos os 

valores subseqüentes para manter uma disposição manifestada anteriormente. Uma 

solução é a criação mecanismos que forjem o comprometimento real do entrevistado 

como, por exemplo, um termo de compromisso assinado (MOTTA, 1997). 

O viés da subaditividade ocorre quando a DAP para o conjunto de serviços 

ambientais é inferior à DAP para os mesmos serviços se fossem apresentados em 
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separado e decorre das possibilidades de substituição entre os vários serviços em 

questão. Este problema pode ser superado na elaboração de um questionário que 

explicite tais possibilidades de substituição, quando a decisão for favorável à 

mensuração de valores relativos às variações de disponibilidade em separado 

(DUBEUX, 1998). 

O viés da seqüencia de agregação acontece quando a medida de DAP ou 

DAA de certo bem ou serviço ambiental varia se mensurada antes ou depois de 

outras medidas de outros bens ou serviços que podem ser seus substitutos. Para 

contornar este problema, o deve-se julgar um critério que defina a seqüencia de 

mensuração, de acordo com sua possibilidade de ocorrência, ou especificar com 

clareza no questionário, que outros recursos ambientais substitutos continuarão em 

disponibilidade (MOTTA, 1997). 

Como as técnicas de valoração ambiental constituem-se em um ramo 

relativamente recente da teoria econômica, as criticas e objeções ao MVC não 

invalidam o método. Pelo contrário, estas motivam o cada vez mais o 

desenvolvimento de pesquisas no intuito de aprimora as técnicas, visando ao seu 

aperfeiçoamento (CIRINO, 2005).  

2.6.4 - Valoração de Unidades de Conservação 

Diversos estudos têm utilizado a valoração em áreas destinadas ao lazer, 

recreação e turismo buscando, principalmente estimar os benefícios proporcionados 

por estes ativos aos usuários, revelar o preço do bilhete de entrada, e obter a 

disposição a pagar para preservar os elementos naturais ou manter as suas funções 

(SOUSA e MOTA, 2006). 

As áreas naturais protegidas possuem grande potencial de fornecer serviços 

ambientais, mas raramente recebem contrapartidas financeiras por isso. A 

possibilidade de esquemas de pagamentos por serviços ecossistêmicos que 

direcionem recursos para essas áreas pode significar uma contribuição efetiva para a 

gestão das áreas protegidas, uma vez que a maioria delas passa por dificuldades 

funcionais devido à falta de recursos financeiros. Nesse contexto, a Lei 9.985/2000, 

que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

define instrumentos de pagamentos por serviços ecossistêmicos que, quando forem 
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devidamente regularizados e desenvolvidos, poderão contribuir significativamente 

para a melhoria do SNUC (GELUDA e YOUNG, 2005). 

Neste mesmo sentido, a valoração de “bens e serviços ambientais” em 

unidades comparáveis aos “bens e serviços econômicos”, surge como uma estratégia 

fundamental para que os mesmos sejam efetivamente incorporados nas decisões 

políticas e nas análises econômicas dos diversos projetos de desenvolvimento 

(CONSTANZA, 1997). Embora existam ainda muitos obstáculos para a atribuição de 

valores monetários a determinados “bens e serviços ambientais”, que vão desde 

objeções éticas e morais a limitações, principalmente metodológicas, um 

considerável progresso tem sido obtido nas várias áreas de estudo economia do meio 

ambiente, economia-ecológica, entre outras (OBARA, 1999). 

Um dos mais importantes documentos ambientais, a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) em 1992 (Rio-92), reconhece que a conservação e a 

preservação da biodiversidade possuem valores econômicos, sociais e ambientais, e 

destaca a necessidade e a importância de utilizar instrumentos econômicos na gestão 

da conservação da biodiversidade. Conhecer estes valores significa garantir que a 

variável ambiental tenha peso efetivo nas tomadas de decisões em políticas públicas 

na área ambiental (MALTA, COSTA e COSTA, 2010). 

Grandes esforços têm sido empreendidos no sentido de se medir, em termos 

econômicos, os benefícios socioambientais que as Unidades de Conservação geram. 

Nos países que adotam políticas de conservação da natureza, principalmente no 

primeiro mundo, torna-se cada vez mais comum a estimação do valor econômico 

associado aos serviços ambientais de áreas naturais preservadas. Nesses países a 

valoração permite ao contribuinte identificar a contrapartida em termos de gastos 

orçamentários exigidos para a conservação das áreas. Também, a valoração indica 

aos gestores ambientais que possuem recursos limitados, quais são as prioridades da 

sociedade, permitindo um melhor controle e gerenciamento das demandas (ORTIZ et 

al, 2001). 

Porém, apesar da maior parte dos recursos naturais importantes para o mundo 

estarem em países em desenvolvimento, poucos estudos de valoração são realizados 

nessas regiões (HADKER et al, 1997).  
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No Quadro 4, Salgado (2000) considera que alguns dos benefícios das áreas 

protegidas advêm do uso direto do recurso (produtos que podem ser consumidos 

diretamente), e podem ser valorados conforme os preços de mercado, como, por 

exemplo, extração de água. Outros, como os usos recreativos, dependem da 

exploração humana nas áreas protegidas, e podem, também, ser valorados de 

diferentes formas. 

Quadro 4 – Valor total dos recursos naturais para áreas protegidas 

Valores de Uso Valores de Não-uso 

Valores de Uso 

Direto 

Valores de Uso 

Indireto 

Valores de 

Opção 
Valores de herança Valores de existência 

Recreação 
Serviços do 

Ecossistema 

Informações 

futuras 

Valores utilizáveis e 

não utilizáveis 

como legado 

Biodiversidade 

Colheita 
Estabilização 

climática 

Usos futuros 

(indireto e 

direto) 
 

Valores ritualísticos 

ou espirituais 

Combustível 

madeira 

Controle de 

Enchentes 

 

 

Cultura 

 

Agricultura 
Proteção de 

nascentes  

Valores de 

comunidade 

Colheita genética Sequestro de carbono 
 

Paisagens 

Educação Habitat 
  

Pesquisa 
Retenção de 

nutrientes   

 

Prevenção de 

desastres naturais   

Fonte: Salgado (2000). 

Porém, alguns desses benefícios das áreas protegidas são difíceis de serem 

medidos em termos monetários, como, por exemplo, os valores de uso indireto 

(benefícios sociais), sendo uma das principais justificativas para a existência de áreas 

protegidas. Os valores de opção são os valores futuros de uso direto e indireto, por 

exemplo, serviços do ecossistema, estabilização climática, proteção de nascentes, os 

habitat‟s conservados, entre outros. 

O valor de não-uso envolve os valores de herança e de existência, sendo os 

valores utilizáveis e não utilizáveis como legado, ou seja, valor de deixá-los para os 

descendentes; e, o valor decorrente do conhecimento da existência contínua, baseado, 

por exemplo, na convicção moral (biodiversidade, cultura, herança, paisagens), 

respectivamente. 
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Serão apresentados a seguir, alguns estudos realizados no Brasil, que tratam 

da valoração econômica em Unidades de Conservação. 

Motta (1997) aplicou os Métodos de Avaliação Contingente e Custo de 

Viagem com a finalidade de mensurar os benefícios do Pólo Ecológico de Brasília 

„Jardim Zoológico‟ e do Parque Nacional de Brasília „Água Mineral‟ com os 

usuários. Os benefícios anuais da atividade de recreação declarados pelos usuários do 

Jardim Zoológico, obtido com o uso do Método de Avaliação Contingente, foram 

estimados em R$ 1.020.000,00. Quando utilizado o Custo de Viagem, esses mesmos 

benefícios sinalizaram um montante de R$ 831.000/ano. Com relação ao „Água 

Mineral‟, os benefícios auferidos foram estimados em R$ 1.769.367,10 anuais pelo 

MVC, e pelo Método do Custo de Viagem foi de R$ 1.659.730,40. Ao final, o autor 

concluiu que, sob determinadas circunstâncias, a aplicação dos dois métodos gera 

benefícios iguais, podendo os mesmos ser usados separadamente em decisão pública 

ambiental. 

Obara (2000) utilizou o MVC a fim de identificar, através da Disposição a 

pagar, o valor atribuído pelas populações urbana e rural do município aos bens e 

serviços ambientais oferecidos pela Estação Ecológica do Jataí em SP. O estudo 

revelou uma disposição a pagar anual da população do município de Luiz Antônio 

(SP) de R$ 9.034,70 pela manutenção da Unidade de Conservação.  

Hildebrand (2001) aplicando as técnicas de Avaliação Contingente e Custo de 

Viagem, em Curitiba, seis parques e bosques urbanos foram avaliados sobre os 

benefícios que proporcionam aos seus usuários. Os resultados mostraram que 55,0% 

dos usuários estavam dispostos a pagar um valor de entrada, sendo a DAP média de 

R$ 2,10/pessoa. Das justificativas para a rejeição da DAP, 40,0% alegaram que os 

impostos pagos ao governo devem cobrir este tipo de despesa. Com a aplicação do 

MVC, o benefício anual da atividade de recreação estimado pelos usuários dos seis 

ativos naturais ficou em R$ 5.091.155,00. Já o método de Custo de Viagem, que 

maximiza o valor total anual dos benefícios, foi equivalente a R$ 15.986.673,00. 

Quando analisado o custo- benefício, independente do método considerado, este foi 

positivo. 

Araújo (2002) valorou a implantação e a manutenção do Jardim Botânico em 

João Pessoa, utilizando o MVC, e os questionários da pesquisa continham questões 
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socioeconômicas e de percepção ambiental. Das 502 entrevistas realizadas, apenas 

27% dos participantes aceitaram o valor apresentado para implantação e manutenção 

do parque. O principal fator de rejeição da DAP foram motivos de ordem financeira. 

Com os procedimentos realizados para realizar o cálculo monetário, o montante da 

arrecadação pode variar entre R$ 5,36 milhões e R$ 12,55 milhões. 

Em São Paulo, Adams et al (2003) realizaram a valoração econômica do 

Parque Estadual Morro do Diabo pelo Método de Valoração de Contingente. Do total 

de entrevistados, 65,1% não estavam dispostos a pagar pela preservação do ativo, 

sendo que os principais motivos foram votos de protesto contra o governo e 

restrições orçamentárias. Os autores concluíram que o VERA de R$7.080.385,00 

encontrado para o parque pode ser considerado subestimado. 

Silva (2003b) verificou se a sociedade de Rio Branco possui a percepção de 

que a manutenção e conservação do Parque Ambiental Chico Mendes aumentam o 

seu nível de bem-estar e se a população está disposta a pagar por esse acréscimo em 

sua função de utilidade. Segundo o estudo, 68,0% dos entrevistados estavam 

dispostos a pagar para a manutenção e preservação do ativo. Aqueles que rejeitaram 

a DAP atribuíram que a responsabilidade de conservação do parque era, 

principalmente, da Prefeitura. O valor de R$ 7,60 indicou o preço que o usuário está 

disposto a pagar, obtendo-se um VERA de R$ 23.946.380,00, o que reflete os 

benefícios da conservação e preservação do parque por um ano. 

Com a finalidade de estimar a disposição a pagar (DAP) atribuída por 

usuários para a manutenção das funções do Parque Metropolitano de Pituaçu - BA, 

Sousa e Mota (2004) aplicou o Método de Valoração Contingente com os usuários 

do parque. O montante que maximiza o quanto os usuários estão dispostos a pagar 

para manter as funções do parque em estudo equivale, por ano, a R$ 2.286.144,00. 

Com a aplicação da DAP induzida, onde se construiu um cenário hipotético e 

temporal, esse valor passa para R$ 2.723.616,00 anualmente. A aplicação do MVC 

permitiu constatar que 63,4% dos usuários do PMP estão dispostos a pagar pela 

manutenção das suas funções, com uma média mensal de R$ 7,72. 

O objetivo do trabalho realizado por Cirino (2005) foi obter um valor 

econômico para a APA São José - MG utilizando o MVC, por meio da disposição a 
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pagar dos indivíduos pelos fluxos de serviços fornecidos pelo ativo. Constatou-se 

que 40,2% dos entrevistados não estavam dispostos a pagar pelos fluxos de serviços 

disponibilizados pela APA, e a maior parte deles alegou motivos econômicos para o 

não pagamento. O VERA anual encontrado para a APA São José dos municípios de 

Tiradentes, São João Del Rei, Prados, Coronel Xavier Chaves e Santa Cruz de 

Minas, percebido pelos habitantes desses municípios que a compõem é de cerca de 

R$28.088.860,80 anual. 

Aplicando a técnica de valoração de contingente (MVC) em áreas de 

preservação permanente da microbacia do ribeirão São Bartolomeu no município de 

Viçosa-MG, Mattos (2006) procurou obter o valor monetário para o ativo com base 

no valor revelado pela população urbana do município. Os resultados mostraram que 

55% das pessoas se mostraram dispostas a contribuir com alguma quantia para a 

recuperação ou preservação das APPs da microbacia do Ribeirão São Bartolomeu. 

Os motivos alegados para o não pagamento de alguma quantia incluem “já paga 

muitos impostos e taxas”, “o problema é do governo” e “não confia no uso dos 

recursos”, demonstrando atitudes de protesto por causa das altas taxas tributárias 

impostas pelo governo brasileiro e o descrédito no uso dos recursos quando 

repassados a órgãos públicos. O valor obtido para o VERA do ativo natural foi de R$ 

11.617.249,50 por ano. 

Tafuri (2008) realizou uma pesquisa com o MVC com o objetivo de avaliar o 

valor ambiental atribuído pelos visitantes do Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro 

Preto – MG, para manutenção de funções ambientais do recurso natural. Nesse 

estudo, constatou-se que um porcentual de 70,2% de entrevistados estavam dispostos 

a pagar pela preservação ambiental do ativo. O principal motivo alegado pelos 

visitantes do parque para não pagar pela sua conservação foi expresso como “a 

preservação ambiental é competência do governo”. Os resultados apontaram que R$ 

1.976.869.440,00 representa o valor econômico anual das benesses ambientais do 

Parque Estadual do Itacolomi. 

Adams et al em 2000, elaboraram um quadro abordando estudos de valoração 

realizados em alguns países em desenvolvimento (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Valoração econômica de unidades de conservação em países em desenvolvimento 

Autor Local Método 
Valor 

estimado 

Valor 

Moeda 

local 

US$ US$/ha/ano 

Hadker et al. 

(1997) 

Parque 

Nacional de 

Borivili, 

Bombaim, 

Índia 

MVC 

DAP média 

sem votos de 

protesto 

7,5 rúpias 0,21 
 

DAP média 

agregada 

248 

milhões 

rúpias/ano 

6.947.68,00 674,48 

 

Valor Presente 

Líquido (VLP) 

248 

milhões 

de rúpias 

28.937.195,00 
 

Dixon e 

Hufshmidt 

(1986 apud 

Motta, 1997) 

Parque 

público de 

Lumpinee 

MVC 

DAP 

média/visita 

recreacional 

B$6,63 0,25 
 

MCV 

DAP 

média/visita 

esportes 

B$1,25 0,047 
 

Valor de uso 

agregado 

B$13,2 

milhões 
488.889,00 8.429,00 

MVC 
Valor de uso 

agregado 

B$ 13 

milhões 
481.482,00 8.301,00 

 

Valor de uso e 

opção 

agregado 

B$116,6 

milhões 
4.318.519,00 74.457,00 

Dixon e 

Sherman (1990 

apud Motta, 

1997) 

Parque 

Nacional de 

Khao Yai, 

Tailândia 

MCV 
Valor de uso 

agregado  

500.000-

1.000.000/ano 
2,27-4,55 

MVC 

Valor de uso, 

opção e 

existência 
 

60,2 

milhões/ano 
273,64 

Renda 

sacrificada 

Valor 

agregado de 

uso 
 

1,6 

milhões/ano 
7,27 

Fonte: Adams et al, 2000. 
 

Constata-se que existem grandes variações entre os valores encontrados na 

literatura para pagamento de bens e serviços de natureza semelhante, mesmo quando 

se trata de valorações no mesmo bioma. Este fato é resultado da própria diversidade 

biológica encontrada nos ecossistemas, como também é devido às distintas 

formulações do problema de valoração econômica do meio ambiente. Os valores que 

mais se aproximam entre si são aqueles relacionados à disposição a pagar para 

preservação de recursos naturais, e os benefícios globais, que dependem de dados de 

fontes semelhantes (levantamentos dos consumidores). Por isso, em muitos casos, é 

difícil proceder a uma comparação dos resultados, devido às distintas unidades de 

medição utilizadas (por família, por hectare, por unidade de conservação, etc.) 

(MAY, 2006). 
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Dessa forma, é que há a necessidade do surgimento de alternativas inovadoras 

em relação às fontes tradicionais de manutenção das áreas protegidas, principalmente 

para assegurar a sua viabilidade e existência em longo prazo (SALGADO, 2000), e é 

nesse sentido que os estudos de valoração tentam traduzir, em termos econômicos, os 

valores associados à sustentação da vida, dos bens e serviços proporcionados pelos 

ecossistemas naturais para fins recreativos, culturais, estéticos, espirituais e 

simbólicos da sociedade humana.  

O conhecimento sobre o valor econômico dos recursos naturais por meio de 

métodos de valoração surge como alternativa para gestão de áreas protegidas consiste 

em, e aplicá-lo na gestão da unidade de conservação.  Isto levaria a um aumento da 

arrecadação de recursos financeiros para a unidade, possibilitando, por exemplo, o 

aumento do número de funcionários, compra e manutenção de equipamentos e 

veículos de fiscalização e investimentos em projetos de educação ambiental com a 

comunidade do entorno. Além disso, a análise social de custo-benefício subsidiada 

pela valoração ambiental oferece indicadores que auxiliam o gestor público na 

condução do processo político a fim de que as decisões sejam tomadas com mais 

objetividade (MOTTA, 1997), de forma que ele possa avaliar a viabilidade de 

projetos de preservação, melhoria e utilização econômica sustentável dos ativos 

ambientais das UCs. Também, poderá servir aos gestores ambientais como parâmetro 

para cobrança de multas e/ou indenizações, caso o ativo ambiental venha a ser 

degradado; pode ser utilizado como indicativo no estabelecimento de políticas 

tarifárias, na medida em que representa a disposição a pagar das pessoas para 

usufruir do espaço em questão. 

Nesse sentido, a valoração ambiental confere aportes a uma percepção social 

ampliada para o entendimento sobre prioridades relacionadas à manutenção e 

recuperação dos benefícios ambientais disponibilizados pelas unidades de 

conservação. Tais contribuições complementam a lógica de gestão, fornecendo uma 

escala socioeconômica para critérios e metas de conservação da natureza (MAY, 

2000). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este tópico aborda inicialmente aspectos relevantes da área selecionada do 

presente estudo. Em seguida, relatam-se os métodos utilizados na pesquisa: primeiro, 

os métodos utilizados para determinação dos indicadores de percepção ambiental e, 

em seguida, as características do método de valoração ambiental. 

3.1 - Caracterização da área de estudo 

 Este item retrata aspectos relacionados à área selecionada o presente estudo. 

3.1.1 – Informações gerais sobre a Área de Proteção Ambiental da 

Cachoeira das Andorinhas 

A Área de Proteção Ambiental Estadual da Cachoeira das Andorinhas 

(APA/CA) foi criada pelo Decreto Estadual nº 30.264 de 16 de outubro de 1989 com 

alteração de dispositivos pelo Decreto Estadual n°42.912, de 26 de setembro de 

2002. É gerenciada atualmente pelo Instituto Estadual de Florestas. 

A APA em estudo possui uma área de 18.700 hectares e está situada na região 

Nordeste do município de Ouro Preto, abrangendo todo o distrito São Bartolomeu e 

parte do bairro Morro de São Sebastião, no distrito sede. Insere-se na vertente norte 

da Serra de Ouro Preto, cuja vertente sul, tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, emoldura o entorno histórico da Cidade de 

Ouro Preto (Figura 4).  

Esta Unidade de Conservação foi estabelecida pelo fato de possuir alto valor 

biológico, paisagístico e turístico, assim como visa a preservação das nascentes de 

importantes rios da região, como o Rio das Velhas, principal fonte de abastecimento 

da região metropolitana de Belo Horizonte. Busca assegurar também o bem-estar da 

população, conservando as condições ecológicas locais e preservando a biota 

regional. 
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Figura 4 - Localização da APA da Cachoeira das Andorinhas no município de 

Ouro Preto – MG. Fonte: IEF/ UFV, 2005 – (sem escala) 

A área objeto deste estudo encontra-se também inserida em áreas designadas 

como prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira. Também, é 

considerada como de “importância biológica extrema” (área 232) para o bioma da 

Mata Atlântica (BRASIL, 2000), e para a conservação da biodiversidade em Minas 

Gerais (área C10) (COSTA et al. 1998), indicações estas que corroboram a 

singularidade e importância ambiental da região. 

3.1.2 – Localização  

Segundo o Decreto de implantação da APA/CA, a UC inicia-se no ponto de 

intercessão entre os limites do Distrito de Antônio Pereira e a sede do Município de 

Ouro Preto com o Município de Mariana; segue rumo norte - noroeste pelo divisor 

das águas, pelo limite destes dois Municípios até atingir o Distrito de São 

Bartolomeu; posteriormente, segue-se o sentido norte - noroeste passando pelos 

limites dos Distritos de Antônio Pereira e São Bartolomeu até atingir os limites 

destes Distritos com o Município de Santa Bárbara; continua-se no sentido norte - 

noroeste até atingir os limites dos Municípios de Santa Bárbara, Itabirito e o Distrito 

de São Bartolomeu; a partir daí passa-se para o sentido sul - sudoeste pelos limites do 

Município de Itabirito e o Distrito de São Bartolomeu até atingir os limites do 

Município de Itabirito com os distritos de Glaura e São Bartolomeu; acompanha-se o 

sentido sudeste-sul pelo leito do Rio das Velhas até atingir os limites dos Distritos de 

Glaura, São Bartolomeu e Cachoeira do Campo; prossegue-se pelo sentido sul pelos 
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limites dos Distritos de Cachoeira do Campo e São Bartolomeu, até atingir os limites 

dos Distritos de Cachoeira do Campo, São Bartolomeu e Rodrigo Silva; segue-se no 

sentido leste pelo divisor de água pelos limites dos Distritos de Rodrigo Silva e São 

Bartolomeu até atingir o limite dos Distritos de Rodrigo Silva, São Bartolomeu e a 

sede do Município de Ouro Preto; acompanha-se ainda o sentido leste pelo divisor de 

águas da Serra de Ouro Preto, pelo limite dos Distritos de São Bartolomeu e a sede 

do município de Ouro Preto até atingir a Serra do Veloso; prossegue-se por esta 

cumeada rumo leste até atingir o limite dos Municípios de Ouro Preto e Mariana; e 

finalmente rumo norte seguindo os limites dos referidos Municípios até o ponto 

inicial desta descrição. Os limites e localização da APA estão apresentados na Figura 

5. 

Situada na região mais meridional do Complexo do Espinhaço, a APA/CA 

está inserida na unidade de relevo dos Planaltos e Serras do Quadrilátero Ferrífero, 

ao sul de Belo Horizonte, conhecido pelos seus depósitos de minério de ferro. A área 

de estudo está situada na região centro-sudeste do estado de Minas Gerais e se 

encontra a 100 Km de capital do estado, Belo Horizonte. O acesso à área pode ser 

feito pela BR – 356, na altura do entroncamento do Rio Funil seguindo em direção a 

São Bartolomeu, ou, a partir do centro de Ouro Preto, em direção ao bairro São 

Sebastião, pela Rua Henri Gorceix (REZENDE, 2009).  

No interior da APA/CA estão localizadas outras áreas protegidas formando 

um mosaico (Figura 6), que precisam ser considerado no seu processo de gestão: o 

Parque Natural Municipal da Cachoeira das Andorinhas, a Floresta Estadual do 

Uaimií e a Fazenda da Brígida (área protegida da Universidade Federal de Ouro 

Preto). A APA/CA e a Floresta são gerenciadas pelo IEF (Instituto Estadual de 

Florestas) e possuem atualmente um conselho consultivo conjunto. O Parque Natural 

Municipal da Cachoeira das Andorinhas é administrado pela Secretária de Meio 

Ambiente de Ouro Preto e não possui conselho gestor, mas a idéia é que o 

CODEMA-OP (Conselho de Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Ouro 

Preto) assuma esta função.  
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Figura 5 – Limites e localização da APA Cachoeira das Andorinhas. Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 6 - Mosaico das Unidades de Conservação no interior da APA Cachoeira das Andorinhas. 

Fonte: IEF/UFV, 2005 
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3.1.3 – Clima 

A APA/CA está inserida em região de transição entre dois biomas brasileiros 

o Cerrado e a Mata Atlântica. A área apresenta grande diversidade e complexidade 

estrutural de ambientes e tipos fitofisionômicos, com destaque para as matas de 

galeria, florestas semideciduais, candeiais, cerrado, campos rupestres, afloramentos 

rochosos, áreas úmidas e formações intermediárias. O clima é do tipo temperado-

úmido, com inverno seco e verão quente e chuvoso, com precipitação média anual 

entre 1.450 mm e 1.800 mm e temperatura anual média do ar entre 14
o
 e 19

o 
C 

(PEDRALLI et al., 2001). 

3.1.4 - Geologia  

Do ponto de vista geológico, A APA abrange o setor mais oriental de 

afloramentos do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas) no contexto do 

Quadrilátero Ferrífero, com filitos e micaxistos dominantes. Forma um vasto 

anfiteatro erodido, centrado na vila histórica de São Bartolomeu, como uma cunha 

erosiva encravada entre residuais dos Grupos Caraça e Itabira, do Supergrupo Minas, 

em cotas mais elevadas. Corresponde às terras mais altas das cabeceiras do Rio das 

Velhas, suportando uma importante área de preservação cênica e botânica. No setor 

sul, as Serras de Ouro Preto e do Veloso parecem constituir um bloco falhado de 

empurrão, de deslocamento sul-norte, sobre as rochas mais pelíticas e deformadas do 

Grupo Nova Lima. Semelhantemente, o flanco nordeste, parece corresponder a um 

outro sistema de falhas de empurrão, porém de deslocamento leste-oeste, cavalgando 

os filitos do Grupo Nova Lima pelas seqüências de rochas dos Grupos Maquine 

(Supergrupo Rio das Velhas), Caraça e Itabira (Supergrupo Minas). Tal sistema é 

bem evidente na área de Capanema onde está situado seu bloco mais elevado 

(IEF/UFV, 2005). 

3.1.5 - Geomorfologia 

A APA/CA apresenta altitudes variando de 920 m nas margens do Rio das 

Velhas até 1754 m nas cristas mais elevadas, com altitude média de 1168 m. A 

declividade média da APA é de 14,9º, chegando a 65,2º nas áreas com maior declive, 

A rede de drenagem é fortemente encaixada, e compreende alguns dos principais rios 
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e córregos formadores da Bacia do Rio das Velhas, em sua porção mais a montante, 

sendo parte da Bacia do São Francisco (IEF/UFV, 2005). 

O conjunto das formas de relevo existentes divide a área em 5 unidades 

geomorfológicas principais, que refletem condicionantes litológicos e a evolução da 

paisagem: i) Planícies Fluviais com Sedimentos aluviais indiscriminados; ii) Colinas 

convexas do Alto Rio das Velhas; iii) Cristas alinhadas e ravinadas; iv) Serras e 

Escarpas estruturais em rochas metassedimentares dobradas; v) Patamares estruturais 

em rochas quartzíticas; vi) Vales suspensos (IEF/UFV, 2005). 

3.1.6 - Hidrografia 

A delimitação da APA/CA foi definida tendo a bacia hidrográfica como a 

unidade territorial de planejamento. Sendo assim, o nível de base de toda a APA é o 

rio das Velhas, que recebe os impactos de atividades desenvolvidas em torno da 

bacia. Ao sul da APA, na região abrangida pelo Morro de São Sebastião, estão as 

principais nascentes, que, logo de início, recebem esgotos in natura de tal bairro. Na 

área do Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas estão localizada várias 

quedas d‟água, mas que apresentam a qualidade da água comprometida, em função 

dos esgotos lançados (SCALCO, 2009). 

Os principais afluentes da margem direita do Rio das Velhas, dentro da APA, 

são: Córrego Mata-Mata, Córrego Mata-Pau, Córrego Andaime, Córrego da Ajuda, 

Córrego do Brás Gomes, Córrego Serrinha e Córrego Curral de Pedras do Mesquita. 

Já na margem esquerda, dentro da APA, os principais tributários do Rio das Velhas 

são: Córrego do Cardoso, Córrego Grande, Córrego Jequiti, Córrego Areão e 

Córrego do Freixo. No entorno da APA, destacam-se ainda o Ribeirão do Funil e o 

Córrego Casa Grande. Apresenta-se na Figura 7 um mapa com a rede de drenagem 

da APA e a identificação dos principais córregos afluentes do Rio das Velhas. Como 

pode ser observado, a APA possui uma rede de drenagem bastante rica (SCALCO, 

2009).  
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Figura 7 – Hidrografia da APA Cachoeira das Andorinhas. Fonte: IEF/UF, 2005 

Dessa forma, torna-se relevante o estudo da percepção e valoração da 

APA/CA tendo como universo amostral a área delimitada pela sub-bacia do Rio das 

Velhas. Para este estudo foram selecionados para este os distritos que possuem 

afluentes do Rio das Velhas, ou seja, estão inteiramente ou parcialmente inseridos na 

sub-bacia do referido rio, citando-se: São Bartolomeu, Rodrigo Silva, Cachoeira do 

Campo, Glaura, Santo Antônio do Leite, que são distritos do município de Ouro 

Preto, e Acuruí e São Gonçalo do Monte, distritos da cidade de Itabirito. 
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3.1.7 - Cobertura vegetal 

As fitofisionomias encontradas no APA/CA são: Campo Úmido, Campo 

Rupestre, Campo Rupestre com formas arbustivas de Cerrado (antropizado), Campo 

de Canga, e Floresta Estacional Semidecidual Montana. Grande parte da APA é 

coberta pela Mata Atlântica, que se apresenta em vários estágios de 

desenvolvimento, e ocupa uma área de aproximadamente 11.097,31hectares, 

correspondente a 60% da UC. As candeias (Eremanthus erythropappus) são 

encontradas entre esse bioma e as áreas com Campos Rupestres e Campos de Canga, 

que se localizam nas partes mais elevadas.  

A Mata de Candeia predomina na região da Floresta do Uaimií, que prevê em 

seu projeto de criação o manejo sustentável desta espécie para satisfazer as 

necessidades de madeira da comunidade local (SCALCO, 2009). A Figura 8 

apresenta uma fitosionomia da área da APA/CA (campo rupestre). 

 

 
Figura 8 – Campo Rupestre, com componente lenhoso, 

dominado por Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae). APA 

Cachoeira das Andorinhas, Município de Ouro Preto, Minas 

Gerais. Fonte: IEF/UFV, 2005. 

 

3.1.8 - Fauna 

Segundo o relatório sobre a fauna da APA/CA (IEF/UFV, 2005), uma análise 

preliminar da ictiofauna indica presença de espécies de lambaris, cascudos e traíras. 
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A grande maioria da fauna herpetológica da região da APA/CA apresenta-se 

como típica dos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, com elementos 

característicos de cada um destas formações. Estes dados corroboram o caráter de 

mosaico vegetacional da região, reforçando a importância da efetiva implantação e 

estruturação desta unidade de conservação (IEF/UFV, 2005). 

Com relação à avifauana ,ocorrem algumas espécies endêmicas do Brasil que 

ocorrem na APA da Cachoeira das Andorinhas:  Poospiza cinerea (capacetinho-

oco-de-pau), Embernagra longicauda (tibirro-rupestre), saíra-douradinha (Tangara 

cyanoventris), o teque-teque (Todirostrum poliocephalum), saíra-da-mata 

(Hemithraupis ruficapilla), bico-de-veludo (Schistoclamys ruficapillus) e o sanhaço-

de-encontro-amarelo (Thraupis ornata). 

A mastofauna da APA/CA congrega mamíferos de médio e grande porte, 

como o lobo-guará (Figura 9), o tamanduá-bandeira e a onça parda, sugerindo uma 

capacidade de suporte mínima na área para a manutenção de indivíduos destas 

espécies. Tendo em vista o grau elevado de degradação das áreas agrícolas no 

interior da APA/CA e mineradoras vizinhas, pode-se concluir, então, que a área da 

reserva efetivamente constitui um refúgio para a fauna local (UFV/IEF, 2005). 

 
Figura 9 - Lobo-guará, espécie da 

mastofauna da APA/CA – Fonte: 

UFV/IEF, 2005 

 

3.1.9 - Uso e ocupação do solo 

 A população total que reside da área da APA/CA é 786 pessoas, sendo que, 

233 que moram no povoado São Bartolomeu e 553 nas áreas rurais (IBGE, 2001). Os 

grupos populacionais compreendem os pequenos agricultores, moradores da vila São 

Bartolomeu e dos assentamentos rurais de Maciel, Engenho d'Água e Chapéu do Sol. 



69 
 

A agricultura é principalmente de subsistência, incluindo a pecuária (bovinos, 

eqüinos), colheitas (cítricas e goiaba), horticultura e piscicultura (HORTA, 2002).  

 Desde 2003, a APA faz parte das unidades de conservação beneficiadas pelo 

PROMATA (Projeto de Proteção da Mata Atlântica), o que facilita a obtenção de 

recursos voltados para a conservação ambiental, via acordo de Cooperação 

Financeira Brasil/Alemanha. Na área da APA, o PROMATA beneficiou vários 

proprietários rurais com doação de mudas, plantio de candeias, cercamento de áreas a 

serem protegidas, repasse de recursos financeiros para conservação, capacitação de 

brigada de incêndio e realização de cursos, oficinas e palestras para moradores locais 

(SCALCO, 2009). 

É importante ressaltar a importância da região abrangida pela APA/CA para o 

desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo, lazer e prática de esportes de 

aventura. O local possui potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas, 

tanto aquelas ligadas ao meio natural como ao seu importante patrimônio cultural. 

Como exemplo do patrimônio cultural tem-se o Núcleo Urbano de São Bartolomeu, 

tombado pelo município e a Igreja Matriz, tombada pelo IPHAN (SCALCO, 2009). 

A APA/CA apresenta áreas antropizadas, onde a cobertura vegetal natural foi 

retirada ou alterada. Em muitas dessas áreas ocorreram ou ainda ocorrem atividades 

de mineração, plantação de eucalipto, pastagem ou agricultura, o que contribui 

intensamente para a degradação da qualidade das águas do Rio das Velhas, bem 

como para a erosão dos solos (SCALCO, 2009). Com relação a esses impactos é 

necessário relatar que os morros da APA, mais precisamente nas cabeceiras do Rio 

das Velhas, apresentam urbanização crescente. A urbanização no Morro São 

Sebastião em Ouro Preto é antiga, onde se encontra estabelecida infra-estrutura de 

energia elétrica, calçamento e água encanada. Os principais problemas da 

urbanização desordenada são a disposição inadequada dos resíduos urbanos, 

inadequação da rede coletora de esgoto, desmatamento, poluição da água, e 

destruição da fauna e flora. Têm-se registrado que a área sofre efeitos da ação 

antrópica, que, em tese estaria protegida por lei (REZENDE, 2009). Horta (2002) 

apresenta um mapa com locais de mineração na APA Cachoeira das Andorinhas 

(Figura 10). A Figura 11 ilustra uma área antropizada na APA/CA. 
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Figura 10 - Mapa dos locais de mineração na área da APA da Cachoeira das 

Andorinhas. Fonte: Horta (2002). 

 

 
Figura 11 - Assoreamento do Rio das Velhas na região 

da APA da Cachoeira das Andorinhas – Fonte: 

IEF/UFV (2005). 

 

Apesar da relevância ecológica e cultural da região, pouca coisa foi feita para 

a concretização da implantação efetiva da APA, pela dificuldade técnica própria 

dessa categoria de unidade de conservação, por falta de pessoal capacitado atuando 

na área, e também, por falta de interesse político em sua implementação (SCALCO, 

2009).  
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É importante frisar que, sendo uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, segundo SNUC (BRASIL, 2006), o artigo 3° de decreto de criação da 

APA limita o direito de propriedade: 

I - implantação e funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras capazes de 

afetar mananciais de água, o solo e o ar; 

II - a realização de obras de terraplenagem e abertura de canais que possam alterar 

significativamente as condições ecológicas locais, principalmente a Zona de Vida 

Silvestre, onde a biota está protegida com mais rigor; 

III - a realização de atividades que possam provoca efeitos de erosão do solo ou 

acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

IV - o exercício de atividades que ameaçam extinguir as espécies raras da biota 

regional; 

V - o uso de biocidas quando indiscriminado ou em desacordo com as normas ou 

recomendações técnicas oficiais. (DECRETO n°30.264, art.3°, 1989). 

A legislação federal SNUC (BRASIL, 2006) determina que as áreas 

declaradas APAs visem ao bem estar das populações humanas ali inseridas, onde é 

permitido o uso sustentado e racional dos recursos naturais disponíveis. Porém, 

muitas vezes a utilização destas áreas para extração de seus recursos naturais é feita 

pela própria população, sem a adoção de critérios e respeito à legislação específica. 

3.2 - Análise Fatorial 

Com a finalidade de identificar a percepção que as pessoas têm sobre o meio 

ambiente, o trabalho estabeleceu critérios quantitativos para a criação de indicadores 

de Percepção Ambiental através do uso da técnica de análise multivariada conhecida 

como análise fatorial formativa.  

O indicador de percepção ambiental avalia a capacidade de percepção do 

entrevistado quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e suas atitudes sobre 

mesmo. O indicador agrega para cada respondente, notas por ele atribuídas a 

questões sobre atitudes consideradas como de compromisso ambiental, de forma que 

o grau de percepção ambiental seria expresso por um número que varia de 1 a 5 

(definido pelo autor do estudo, baseado em Cantagallo e Kuwahara (2009); 

Fernandes (2010); e Fernandes (2011). 
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As variáveis que tratavam das ações de percepção ambiental (questões de 

Q11a até Q13e – ANEXO I) foram agregadas a fim de se obter indicadores de 

Percepção Ambiental. Para tanto, utilizou-se a técnica da análise fatorial. Essa 

técnica estatística tem como objetivo descrever a estrutura de dependência de um 

conjunto de variáveis, que, supostamente, medem aspetos comuns. Agregando estas 

variáveis, busca-se substituí-las por um número menor de fatores, que possam ser 

inseridos em um modelo econométrico proposto, sem que ocorra perda de 

informações importantes. 

Conforme Hair et al. (1998), no modelo de análise fatorial, cada uma das 

variáveis é definida como uma combinação linear dos fatores comuns que irão 

explicar a parcela da variância de cada variável, mais um desvio que resume a 

parcela da variância total não explicada por estes fatores. A parcela explicada pelos 

fatores comuns recebe o nome de “comunalidade”, e a parcela não explicada é 

chamada de “especificidade”. As comunalidades podem variar de 0 a 1, sendo que 

valores próximos de 0 indicam que os fatores comuns não explicam a variância e 

valores próximos de 1 indicam que todas as variâncias são explicadas pelos fatores 

comuns. 

Hair et al. (1998) estabelecem os seguintes procedimentos para a realização 

de uma análise fatorial: formulação do problema; construção da matriz de correlação; 

determinação do método de análise fatorial; determinação do número de fatores; 

rotação dos fatores; interpretação dos fatores; cálculo das cargas fatoriais ou escolha 

de variáveis substitutas e, determinação do ajuste do modelo. 

Como dito anteriormente, o problema formulado é a avaliação da percepção 

ambiental dos habitantes da área de influência da APA/CA. Geralmente, o aspecto 

comum ao realizar a análise fatorial é o interesse em mensurar conceitos abstratos 

(denomina-se “constructos”), como é o caso do presente estudo. Muitas vezes, um 

constructo não pode ser medido através de uma única variável. No caso deste estudo, 

os itens do questionário Q11a à Q13 (ANEXO I) são utilizados na mensuração do 

grau de percepção ambiental existente em uma pessoa. Atribuiu-se a cada questão 

um nível de variação da percepção, atribuindo-se uma nota de 1 a 5, na qual 1 indica 

que a pessoa tem uma baixa percepção sobre o que foi questionado e 5 indica que o 

indivíduo possui alta percepção sobre o que foi questionado. 



73 
 

Dessa forma, considerando o objetivo proposto no presente trabalho, tem-se 

inicialmente uma matriz onde as linhas são representadas pelas questões Q11a à Q13 

e as colunas o nível de percepção ambiental referente à pergunta. Baseada nessa 

matriz original, a programação da análise fatorial computou em seguida uma segunda 

matriz contendo os coeficientes de correlação entre as variáveis.  

Encontrada a matriz de correlação R, foram calculados os fatores necessários 

para representar as variáveis, utilizando-se o método dos componentes principais. 

Em seguida, torna-se necessário determinar o número de fatores que serão 

considerados, o que é feito com base em seus autovalores (eigenvalues) que é a 

quantidade de variância associada a cada fator (HAIR et al.,1998). 

Para a obtenção dos fatores existem vários métodos descritos na literatura. 

Neste estudo, optou-se por utilizar o método dos componentes principais, que explica 

a estrutura da variância e da covariância através de poucas combinações lineares das 

variáveis originais e, seu objetivo geral consiste tanto em simplificar os dados como 

interpretá-los adequadamente.  

A característica principal do método é que, enquanto o conjunto completo de 

p componentes reproduzirá a matriz de correlação R = v L v
T
 (onde: v é uma matriz 

de coeficientes; L é a matriz diagonal com j na j-ésima posição e T refere-se à 

matriz transposta), e assim leva em conta toda a variância da variável z, é possível 

reter na solução somente os primeiros n componentes, de tal forma que estes n 

componentes expliquem mais da variância de z do que qualquer outro conjunto 

ortogonal de n elementos. 

O peso, ou coeficiente das cargas fatoriais, pode ser obtido a partir da matriz 

de coeficientes de cargas fatoriais. 

Uma ferramenta importante na interpretação dos fatores obtidos com a análise 

fatorial é a sua rotação, que pode ser ortogonal ou oblíqua. De acordo com Hoffmann 

(1999), o objetivo da rotação ortogonal é obter uma estrutura simples, isto é, obter 

uma nova matriz n x m de coeficientes de fatores, de maneira que os valores 

absolutos dos elementos de cada coluna dessa matriz se aproximem, na medida do 

possível, de 0 ou 1. Isso facilita a interpretação dos fatores, pois cada um dos novos 

fatores, após a rotação, deve apresentar uma correlação relativamente forte com uma 
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ou mais variáveis e correlação relativamente fraca com as demais variáveis. Segundo 

Hair et al. (1998), entre os métodos de rotação ortogonal destaca-se o VARIMAX 

(Kaiser on). Esse método é o mais comumente utilizado e minimiza o número de 

variáveis, com altas cargas sobre o fator, reforçando a interpretabilidade dos fatores. 

Para verificar a consistência dos dados originais foi aplicado o teste de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ajuda a dispor os 

dados para a análise fatorial e indica a proporção da variância dos dados que pode ser 

considerada comum a todas as variáveis e avalia o conjunto de todas as variáveis. Em 

termos matemáticos. Valores superiores a 0,5 para o KMO indicam que é possível 

haver um fator comum a explicar o comportamento correlacionado das variáveis 

consideradas, validando o uso da análise fatorial formativa ou exploratória 

(CANTAGALLO e KUWAHARA, 2009). Como nesta pesquisa o objetivo geral é o 

de reduzir o número de variáveis, mas mantendo o poder explicativo das mesmas, o 

teste KMO sugere haver correlação entre as variáveis e indicam a possibilidade de 

aplicação da técnica. 

Depois da rotação e interpretação dos fatores, Malhotra (2004) e Hair et al. 

(1998) mostram que se deve calcular os escores fatoriais pelo método da regressão. 

Cada observação possui, para cada fator encontrado, um escore fatorial.  

De posse dos dados obtidos pela análise fatorial, os fatores encontrados que 

forem significantes, conforme critério de Hair et al. (1998) serão incorporados ao 

modelo econométrico proposto (equação 9) no lugar do que se refere como IPA, que 

será explicitado nos próximos tópicos. 

3.3 – Aplicação do Método de Valoração Contingente 

No presente estudo, seguiram-se os conceitos propostos pela teoria 

neoclássica, por serem esses os mais aplicados atualmente em termos práticos e 

também devido à derivação de importantes instrumentos de política voltados para o 

gerenciamento do meio ambiente. Como exemplo desses instrumentos tem-se: 

imposto pigouviano, leilão de licenças para poluir, subsídios, quotas, taxas, 

regulamentos e padrões fixados para o gerenciamento ambiental, dentre outros 

(CIRINO, 2005). 
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O método de valoração contingente consiste na elaboração de um cenário 

hipotético, a partir do qual são aplicados questionários de pesquisa com vistas a 

captar a disposição a pagar de um determinado grupo de pessoas por uma melhoria 

na provisão de um bem ou serviço ambiental, como também, pela manutenção e 

preservação das funções de ativos naturais, entre outros (PUGAS, 2006). 

O primeiro estudo relativo à utilização de entrevistas diretas à população para 

estimação do valor de um recurso natural foi realizado por S. V. Ciriacy-Wantrup, 

com a publicação de um artigo em 1947 sobre mensuração dos benefícios gerados 

pela prevenção da erosão dos solos. Entretanto, foi Robert Davis quem publicou o 

método de avaliação contingente pela primeira vez, como parte de uma pesquisa para 

obtenção do título de doutor na Universidade de Harvard, em 1963. Davis simulava o 

comportamento do mercado, captando a máxima disposição a pagar dos 

entrevistados por uma área de recreação em uma floresta e os locais recreacionais 

alternativos na região. Posteriormente, o autor oferecia sucessivos valores até que o 

entrevistado aceitasse ou rejeitasse a proposta de pagamento pelo bem ambiental 

(SILVA, 2003). 

Durante as décadas de 70 e 80, houve um grande desenvolvimento da técnica 

em nível teórico e empírico tornando-a bastante utilizada pelos economistas 

(HANLEY e SPASH, 1993). 

A utilização do MVC foi sendo reconhecida à medida que novos estudos 

aprimoraram a técnica e forneceram base para validação dos resultados. Hoje em dia 

ele é aceito por diversos organismos nacionais e internacionais e utilizado para 

avaliação de projetos de grandes impactos ambientais (MAIA, ROMEIRO e 

REYDON, 2004). 

Para minimizar os vieses decorrentes do MVC procurou-se, seguindo as 

orientações de literatura especializada, evitá-los por meio da criação de uma situação 

hipotética próxima da realidade dos entrevistados. Além disso, os entrevistadores 

foram treinados a fim de que se eliminasse o viés do entrevistador. Também, para se 

evitar o viés do ponto de partida, foi utilizada a técnica de referendo simples. 
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3.3.1 – Escolha entre a DAP ou a DAA como medida de valoração 

De acordo com Cirino (2005), a escolha da medida de valoração depende, em 

grande parte, da especificidade do ativo e do conhecimento do pesquisador acerca da 

realidade e do problema de pesquisa em análise. 

A medida de valoração adotada neste estudo foi a Disposição a Pagar (DAP). 

Dessa forma optou-se pelo pagamento, ou invés da compensação (DAA) para medir 

o benefício econômico atribuído pelos usuários e indivíduos que possuem relação 

com a APA/CA, por ser a forma mais adequada e utilizada em estudos em Unidades 

de Conservação. A justificativa por esta escolha está descrita nos próximos 

parágrafos. 

Mitchell e Carson (1989), por meio da análise de trabalhos com o MVC, 

concluíram que a DAP é a melhor medida para se estimar o valor de aumento ou 

redução de serviços ambientais, já que a sua utilização fornece resultados mais 

consistentes e com menor ocorrência de vieses. 

Ainda a respeito da escolha da DAP, é importante ressaltar que adotá-la, 

obtém-se um mercado hipotético mais próximo da realidade dos entrevistados, ou 

seja, mediante determinado preço estes últimos adquirem ou não um bem econômico 

qualquer, de acordo com suas preferências e restrições orçamentárias. Segundo 

Motta (1997), recomenda-se sempre a DAP, para minimização do viés hipotético, 

pois testes revelaram que, ao se utilizar a DAA há menor similitude entre a DAA real 

e a DAA hipotética, atribuída à pouca experiência dos entrevistados com 

mecanismos de compensação por reduções de padrões em seu bem-estar.  

Acredita-se que um método de DAP direta pode trazer informações 

significantes, através de questionamento individual dos valores que a população 

atribui àquele recurso. Dessa forma, a DAP será a estimativa do valor total do 

recurso ambiental para a pessoa, representando tanto os valores de uso, de não uso, 

como os de existência. 

3.3.2 – Decisão da forma de eliciação (abordagem) utilizada 

Uma vez escolhida a DAP como medida de valoração, torna-se necessário 

definir a técnica de obtenção dessa medida. Existem vários formatos para captar a 
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máxima DAP das pessoas pelo MVC. Segundo Faria e Nogueira (1998), citados em 

Silva (2003b), as técnicas de obtenção da DAP/DAA direta (lances livres, cartões de 

pagamento e jogos de leilão) tem como característica comum o fato de considerarem 

que as respostas geradas pelos entrevistados já são as suas verdadeiras DAPs ou 

DAAs pelo recurso. Existem também as técnicas de indicação discreta da DAP 

(DAA): referendo simples e referendo com follw-up, que são atualmente mais 

recomendadas, já que se analisa a resposta dicotômica “sim ou não” a determinada 

DAP ou DAA oferecida, a fim de obter as verdadeiras estimativas das medidas 

citadas e não o valor manifestado (como os das técnicas anteriormente citadas). 

Dessa forma, para este estudo, foi escolhido o método de referendo, como 

sugerido pelo painel de NOAA (1989). Esta técnica consiste em uma única pergunta, 

diante da qual o consumidor responde sim ou não, caso concorde ou discorde do 

pagamento por um valor proposto. Dessa forma, o valor é atribuído ao ativo 

ambiental em questão. O questionário apresenta a seguinte questão: “você está 

disposto a pagar R$ X para conservar e melhorar a qualidade ambiental”? A quantia 

X é sistematicamente modificada ao longo da amostra para avaliar a freqüência das 

respostas dadas frente a diferentes níveis de lances. Segundo Motta (2006) esta forma 

de eliciação é a mais usada atualmente e é considerada preferível em relação à 

eliciação aberta. 

Existe um consenso entre os pesquisadores de que a utilização de indicadores 

discretos para a obtenção da verdadeira DAP/DAA é mais adequada, por ser mais 

compatível com a realidade de mercado, gerando, dessa forma, respostas menos 

viesadas. Mitchell e Carson (1989) ressaltaram que a utilização dessas técnicas é 

menos suscetível ao comportamento estratégico do entrevistado, evitando-se que este 

exagere ou sub-valorize o valor da DAP/DAA de acordo com os seus interesses 

particulares. Além disso, em se tratando de bens públicos, como a preservação da 

APA/CA, que não apresentam um mercado definido, a utilização de indicadores 

discretos é mais recomendável do que as técnicas de obtenção direta, pois define, de 

maneira precisa, de que forma será o esquema de pagamento a ser imposto aos 

contribuintes, englobando o veiculo de pagamento e os valores a serem pagos 

(CIRINO, 2005). 
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3.3.3 – Determinação do instrumento de pagamento com que a 

medida de DAP foi realizada 

De acordo com Motta (1997), os instrumentos (ou veículos) de pagamento 

com que a medida de DAP será captada, podem ser: novos impostos, tarifas ou taxas, 

ou maiores alíquotas nos existentes; cobrança direta pelo uso; ou doação para um 

fundo de caridade ou uma organização-não governamental. No presente estudo 

optou-se pela criação de um fundo de recursos a ser administrado pelo órgão gestor 

do ativo (IEF), que seria destinado à conservação e melhoria da APA/CA.  

3.4 – Fonte de dados 

Nesta seção serão descritas as técnicas para a obtenção dos dados analisados 

neste trabalho. 

3.4.1 –Determinação dos lances de referência para os questionários 

Quando se utiliza uma técnica de obtenção discreta da DAP, como o 

referendo simples, é preciso determinar os valores de referência que serão oferecidos 

aos entrevistados. Para determinar tais valores, foi utilizada a técnica Delphi, que, 

conforme Faria e Nogueira (1998) foi desenvolvida por Dalkey e Helmar na década 

de 60. Essa técnica consiste no envio de questionários a indivíduos que possuam 

amplo conhecimento sobre assuntos ambientais. Esses especialistas responderiam ao 

questionário individualmente, sem nenhum tipo de comunicação com os demais, para 

não haver influência nos seus valores. 

No questionário que foi enviado aos especialistas continham informações 

gerais sobre o ativo ambiental em questão, as quais vissam criar um cenário que 

possibilita ao especialista a determinação de lances com maior precisão. É 

importante salientar que a utilização da técnica Dephi não livra completamente o 

MVC da presença de vieses, uma vez que é muito comum, nesse tipo de 

metodologia, algum especialista sobrevalorizar o preço do ativo. A vantagem dessa 

técnica sobre a anterior é que ela possui baixo custo operacional e teoricamente, 

demanda menos tempo. 
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Foram escolhidos 17 especialistas levando em consideração a vinculação 

destes à assuntos relacionados com a problemática do meio ambiente, experiência em 

trabalhos de valoração ambiental, pessoas ligadas diretamente a problemática e às 

questões de gestão e preservação relativas ao recurso ambiental em análise, como 

professores universitários, funcionários do IEF responsáveis pela administração da 

APA da Cachoeira das Andorinhas, representantes de ONG, e políticos do município 

de interesse do presente estudo. A maioria dos especialistas possuía curso superior e, 

grande parte, possuía algum tipo de pós-graduação (mestrado ou doutorado). O 

anexo II apresenta as características profissionais e acadêmicas de cada um deles. 

Dos 17 especialistas consultados, 15 responderam ao questionário (ANEXO 

III), inserindo valores para a criação de lances de referência. A consulta a 

especialistas para a presente pesquisa consistiu em questionar a cada um deles qual o 

valor médio que os indivíduos da região que compreende a APA em análise, de 

acordo com a sua faixa de renda pessoal, estariam dispostos a pagar mensalmente 

para conservar a qualidade ambiental do referido ativo. Os lances dados por cada um 

deles tinham aspectos diferentes; conseqüentemente, a percepção de valor econômico 

do meio ambiente de cada um destes especialistas variou bastante. A escolha de nove 

faixas deu-se em virtude dessa quantidade de lances oferecerem a possibilidade de 

apresentar variados valores aos entrevistados, como forma de contornar o viés do 

ponto de partida, ou seja, para que a DAP inicial não tenha nenhuma influência sobre 

a DAP final. 

Na Tabela 1 têm-se os lances finais estipulados pelos especialistas, dados os 

níveis de renda. Por último, vale ressaltar que dois questionários foram descartados 

(especialistas 3 e 16), por apresentarem expressivo desvio em relação ao demais, o 

que influenciaria os lances finais.  

Os valores de referência utilizados para a aplicação dos questionários 

variaram ao longo da amostra, e estão apresentados na Tabela 1. Os nove valores 

apresentados foram a média obtida pelos lances estipulados pelos especialistas, sendo 

o menor valor apresentado R$ 1,40, e o maior R$ 31,60. 
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Tabela 1 - DAPs, por níveis de rendas*, determinadas por especialistas para a APA/CA, 2010 

  Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 Faixa 6 Faixa 7 Faixa 8 Faixa 9 

Especialista 1 0,00 0,00 15,00 20,00 30,00 35,00 40,00 45,00 80,00 

Especialista 2 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 

Especialista 3 - - - - - - - - - 

Especialista 4 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 

Especialista 5 0,00 5,00 5,00 10,00 15,00 15,00 30,00 30,00 100,00 

Especialista 6 2,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 

Especialista 7 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Especialista 8 0,00 5,00 6,50 7,00 10,00 15,00 16,00 18,00 20,00 

Especialista 9 0,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Especialista 10 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 

Especialista 11 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 

Especialista 12 2,00 3,00 5,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 

Especialista 13 0,20 0,60 1,00 1,80 2,50 3,20 4,00 4,80 5,50 

Especialista 14 0,51 1,02 1,53 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 4,08 

Especialista 15 0,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 

Especialista 16 - - - - - - - - - 

Especialista 17 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Média 1,4 3,6 6,7 9,2 12,5 15,0 18,8 20,7 31,6 

Desvio-padrão 2,1 3,8 5,5 7,4 9,5 11,3 13,3 15,2 29,4 

Desvio / média 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

*Faixa 1 - R$0,00 à R$510,00; Faixa 2 - R$510,00 à R$1020,00; Faixa 3 - R$1020,00 à R$1530,00; Faixa 4 - 

R$1530,00 à R$2040,00; Faixa 5 - R$2040,00 à R$2550,00; Faixa 6 - R$2550,00 à R$3060,00; Faixa 7 - 

R$3060,00 à R$ 3570,00; Faixa 8- R$ 3570,00 à R$4080,00; Faixa 9 - acima de R$4080,00. 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 
Também é importante abordar que, encontrou-se certa dificuldade para que 

alguns especialistas respondessem ao questionário sobre a valoração econômica da 

APA/CA. Dois deles esclareceram que não concordavam em responder a uma 

pesquisa que se propunha a criar mais uma taxação à população e, ainda que, a 

responsabilidade de proteger e manter as Unidades de Conservação é do governo. 

Atribuí-se tais informações ao desconhecimento das técnicas e dos objetivos da 

valoração econômica dos recursos naturais. Dessa forma, dois questionários 

respondidos pelos especialistas, mas que, continham questões relativas à taxa de 

referência não preenchida (ou „em branco‟), foram descartados, ou seja, não foram 

relacionados na Tabela 1. 
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3.4.2 – Condução da entrevista (envolvendo a formulação das 

questões, assim como a maneira como foram aplicadas) 

A pesquisa realizada foi do tipo survey, através de entrevistas domiciliares e 

pessoais, a partir de questionário previamente estruturado (Anexo I), com base nos 

autores Cirino (2005) e Cantagallo & Kuwahara (2009) contendo respostas 

previamente indicadas aos entrevistados (estimuladas/fechadas).  

Os itens básicos considerados na pesquisa onde é utilizado o MVC e 

considerados na elaboração do questionário foram embasados nos conceitos descritos 

por Braga et al. (2003). A descrição hipotética (cenário) dos bens ou dos recursos 

ambientais da APA/CA estava presentes no questionário. Neste último, foram 

incluídas informações gerais do serviço disponível. Assim, foram inseridas no 

questionário informações pertinentes aos recursos ambientais presentes no APA/CA, 

porém, de forma sintética, para facilitar a leitura e entendimento por parte das 

pessoas entrevistadas. 

Os questionários foram aplicados pelo NEASPOC entre os dias 23 de outubro 

e 10 de dezembro de 2010 no intuito de obter valores relativos à disposição a pagar 

(DAP) pelo uso e preservação da APA.  

O formulário utilizado na pesquisa é composto por quatro partes. A primeira 

contém questões sobre variáveis socioeconômicas relativas aos entrevistados. A 

segunda parte contém questões que buscam analisar o sentimento dos amostrados 

para com o meio ambiente e o ativo ambiental em estudo, ou seja, qual seria a 

opinião em relação ao recurso em questão (APA/CA), assim como o nível de 

preocupação ecológica de tais indivíduos. A terceira parte é constituída por questões 

que buscaram compreender qual o conhecimento dos entrevistados a respeito da 

APA/CA. A quarta parte é composta por uma descrição geral do objeto de pesquisa 

(Cartão Conceito – anexo I) e teve como objetivo principal estimar a DAP dos 

entrevistados pela manutenção e conservação do fluxo de funções serviços 

ecossistêmicos que ativo promove. O questionário aplicado encontra-se no anexo I. 

Entre os objetivos gerais que nortearam a elaboração do questionário, citam-

se: despertar o interesse de participação dos entrevistados; propor questões objetivas, 

claras e acessíveis às pessoas com qualquer nível de instrução; buscar a determinação 
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de um VERA para a APA /CA, procurando não delinear as parcelas que compõem o 

referido valor, a partir de um mecanismo de valoração individual do ativo, com a 

ressalva de que este último se baseia na percepção de tais indivíduos acerca do fluxo 

de benefícios total que o recurso em análise fornece; propor questões que agregadas 

possam gerar indicadores que reflitam a percepção das pessoas sobre o meio 

ambiente como um todo. 

Já os objetivos específicos do questionário visaram identificar as 

características pessoais e socioeconômicas dos respondentes; verificar o 

conhecimento dos entrevistados acerca da APA/CA; analisar o sentimento dos 

amostrados para com o ativo ambiental em estudo, ou seja, se eles o freqüentam e 

qual a opinião deles em relação ao recurso em questão; e analisar o nível de 

preocupação ecológica das pessoas entrevistadas. 

 

3.4.3 – Escolha da população relevante e definição da amostra 

Para se realizar uma pesquisa de MVC, procura-se determinar uma população 

natural que seja a mais adequada para valorar um bem público com localização 

definida. Geralmente, esse termo natural é definido em termos político-geográficos. 

Escolheu-se como área de influência do estudo, a sub-bacia do alto Rio das Velhas 

contendo 8 distritos de Ouro Preto e Itabirito que estão inseridos na sub-bacia e que 

possuem relação com a APA/CA, conforme ilustra a Figura 12. 

Desta forma, foram aplicados questionários nas seguintes localidades: 

Amarantina, Cachoeira do Campo, Glaura, Rodrigo Silva, Santo Antônio do Leite, 

São Bartolomeu, distrito sede de Ouro Preto, Acuruí e São Gonçalo do Monte (sendo 

os sete primeiros distritos pertencentes ao município de Ouro Preto e os dois últimos 

pertencentes ao município de Itabirito) (Tabela 2). 
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Figura 12 - Área de influência da APA/CA selecionada para o presente estudo. Fonte: 

Dados da pesquisa 
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Tabela 2 – População das áreas de abrangência da sub-bacia do alto Rio das Velhas, no ano 

de 2007. 

Distritos População Participação no total 

Distrito Sede Ouro Preto 38.479 68,52% 

Amarantina 3.016 5,37% 

Cachoeira do Campo 8.462 15,07% 

Glaura 1.569 2,80% 

Rodrigo Silva 1.196 2,13% 

Santo Antônio do Leite 1.886 3,36% 

São Bartolomeu 719 1,28% 

Acuruí e São Gonçalo do Monte (Itabirito) 830 1,47% 

TOTAL 56.157 100,00% 

 Fonte: IBGE, 2007 

 

O tamanho total da amostra foi obtido a partir de metodologia proposta por 

Gil (2002). Segundo este autor, populações estatisticamente finitas (abaixo de 

100.000 observações), como é o caso das populações das áreas de interesse desse 

estudo. O número de casos na amostra suficientes para representar adequadamente, 

em temos estatísticos, a população considerada depende dos seguintes elementos: 

tamanho da população (N); porcentagem com que o fenômeno se verifica (p) e seu 

complemento (q); erro máximo permitido (E); nível de confiança escolhido (Z); e o 

valor crítico (Za/2). Tais elementos são utilizados para se estabelecer a seguinte 

fórmula:  

 

      (1) 

 

Dessa forma, foi utilizada a equação (1) substituindo-se o N pela população 

de cada distrito. Foi realizado somatório do número de observações (n) nos 8 

distritos que abrangem da APA. No presente estudo, o que se procurou analisar foi a 

aceitação, por parte dos que foram entrevistados, do pagamento de uma quantia 

monetária para conservar a qualidade ambiental da APA/CA. Como não existe 

estimativa prévia da porcentagem de ocorrência de respostas positivas ao referido 

pagamento, utilizou-se o valor de 50%, que é o indicado para situações como essa 

(CIRINO, 2005). Quanto ao erro máximo permitido foi estabelecido 10%, o nível de 
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confiança 95%, sendo o valor crítico igual a 1,96, que são os valores mais utilizados 

nas pesquisas práticas utilizando o MVC com a técnica referendo simples (CIRINO, 

2005). Baseando em Silva (2003b), optou-se por acrescer um percentual de 5% sobre 

n, a fim de que fosse possível eliminar formulários inconsistentes sem prejudicar a 

representatividade da amostra. A Tabela 3 contém o número total e por áreas dos 

elementos da amostra levantados para o presente trabalho. 

Tabela 3 – Tamanho total e por áreas de abrangência da amostra do presente trabalho 

Distritos População Amostra 
Margem de 

Segurança 

TOTAL 

DA AMOSTRA 

Distrito Sede Ouro Preto 38.479 96 5 101 

Amarantina 3.016 93 5 98 

Cachoeira do Campo 8.462 95 5 100 

Glaura 1.569 91 5 96 

Rodrigo Silva 1.196 89 5 94 

Santo Antônio do Leite 1.886 91 5 96 

São Bartolomeu 719 85 5 90 

Acuruí e São Gonçalo do Monte (Itabirito) 830 86 5 91 

TOTAL 56.157 726 40 766 

Fonte: Resultados da pesquisa 

No distrito sede de Ouro Preto foram sorteados seis setores (de acordo com a 

divisão setorial de municípios do IBGE), a critério e segundo metodologia do Núcleo 

de Estudos Aplicados e Sócio-Políticos Comparados da Universidade Federal de 

Ouro Preto - NEASPOC/UFOP, para realização das entrevistas. Os setores 

censitários sorteados foram 3, 6, 7, 14, 23, 30 de acordo com classificação do IBGE. 

3.4.4 - Pesquisa-Piloto e Pesquisa Final 

Depois de definida a primeira versão do questionário, iniciou-se a aplicação 

dos questionários e, os entrevistadores realizaram uma avaliação qualitativa (teste de 

consistência), das entrevistas iniciais, para testar se a formulação das questões estava 

adequada à população pesquisada. Não verificando problemas relativos à abordagem 

e às questões inseridas no questionário procedeu-se as entrevistas. 

Foram aplicados questionários entre os dias 23 de outubro e 10 de dezembro 

de 2010 no intuito de obter valores relativos à disposição a pagar (DaP) pelo uso e 

preservação da APA. A aplicação dos questionários ocorreu nem dias úteis e nos 

finais de semana a fim de cobrir toda a base amostral previamente selecionada.  
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A aplicação dos questionários foi realizada pelo NEASPOC - Núcleo de 

Estudos Aplicados e Sócio-políticos Comparados da Universidade Federal de Ouro 

Preto – ICHS – (Mariana, MG), renomado grupo que realiza pesquisas de opinião em 

Minas Gerais e em outros estados. A pesquisa foi coordenada pelo professor Adriano 

Cerqueira e pelos colaboradores do NEASPOC/UFOP que foram responsáveis pela 

coordenação, desenho e execução do trabalho de campo, e pela digitação, análise e 

processamento final dos dados. Nesta pesquisa, 19 pesquisadores do núcleo 

realizaram as entrevistas pessoais, e a amostragem por domicílio foi estruturada por 

cotas das variáveis sóciodemográficas (sexo e idade), estabelecidas a partir dos 

resultados do perfil da população mineira do Censo 2000 - IBGE.  

De posse da pesquisa física em mãos, os coordenadores do NEASPOC 

entraram em contato por meio de ligação telefônica com cerca de 35% das pessoas 

entrevistadas, a fim de se verificar a veracidade da pesquisa e a postura de 

abordagem dos entrevistadores. Em alguns distritos, ocorreu a necessidade de mais 

idas a campo com o intuito de completar a amostragem. Foram os casos de: São 

Gonçalo do Monte e Acuruí (quatro idas a campo); e Cachoeira do Campo (três idas 

a campo). 

3.4.5 – Características descritivas da amostra 

Embora a amostra de entrevistados tenha sido originalmente calculada em 

766 indivíduos da população relevante, conforme caracterizado no item 4.3.5, foram 

aplicados 723 questionários. O NEASPOC/UFOP, responsável pelas entrevistas, 

justificou o não cumprimento da amostragem devido aos seguintes motivos: 1) a 

amostra é relativamente grande e teve como base de cálculo do IBGE de 2007, e 

dessa forma, pode ter ocorrido um êxodo da região amostrada de 2007 até o 

momento do presente estudo; 2) os horários das entrevistas realizadas podem não ter 

sido compatível com o horário em que a população encontrava-se em seu domicílio, 

já que a maior parte das entrevistas foi realizada em horário comercial; 3) Por ser 

uma região rural, pessoas podem declarar no Censo que residem naquela região, 

porém podem, na realidade, terem o domicílio somente como área de descanso e, por 

isso, não se encontrava em suas residências no momento da entrevista, e; 4) devido 

às entrevistas ter ocorrido em época chuvosa, os entrevistadores encontraram 

dificuldades de acesso aos locais determinados.  Em alguns distritos foram realizadas 
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um número maior de entrevistas ao qual se havia previsto e em outros, o número foi 

menor. Mantendo-se um nível de confiança de 95% e com os valores da amostra 

realizada, os erros amostrais foram recalculados para cada distrito, conforme a 

Tabela 4 abaixo. 

Tabela 4– Amostra realizada nos distritos de influência da APA/CA e novos erros amostrais 

Distritos Amostra realizada Novo Erro Confiança 

Distrito Sede Ouro Preto 105 9,6% 95% 

Amarantina 102 9,5% 95% 

Cachoeira do Campo 104 9,6% 95% 

Glaura 80 10,7% 95% 

Rodrigo Silva 93 9,8% 95% 

Santo Antônio do Leite 100 9,5% 95% 

São Bartolomeu 54 12,8% 95% 

Acuruí e São Gonçalo do Monte (Itabirito) 85 10,1% 95% 

TOTAL 723 
  

Fonte: Resultados da pesquisa 

Uma vez calculadas as amostras para cada distrito, após a realização da 

pesquisa, o erro amostral em alguns desses distritos foi maior e, em outros, menor 

que 10%. Arredondando os valores encontrados, os erros foram, em sua maioria, em 

torno de 10%, como era desejado e outros de 11% (Glaura) e 13% (São Bartolomeu). 

A amostra calculada inicialmente, sem a adição da margem de erro, deveria 

ser 726 indivíduos. Dessa forma, considerando as devidas justificativas citadas 

anteriormente, o fato de se obter 723 indivíduos como amostra, não comprometeu a 

consistência metodológica da análise. 

3.5.6 - Cálculo da Medida Monetária 

 A verdadeira disposição a pagar (DAPv) pela preservação e conservação da 

APA/CA pode ser estimada a partir de um modelo com variável dependente binária, 

pois essa medida é obtida por meio das respostas reveladas pelos entrevistados aos 

valores propostos. Neste caso, os valores propostos é a variável explicada, a qual é 

descontinua e dicotômica. Dessa forma, uma vez estimados os parâmetros de tal 

modelo, pode se obter a DAPv de acordo com o procedimento proposto por 

Hanemann (1984).  
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Para a determinação da verdadeira disposição a pagar foi utilizado o modelo 

Logit. Maiores detalhes podem ser visualizados em Maddala (1983) e Greene (1993). 

Metodologia semelhante foi utilizada por Hadker et al. (1997), em um estudo sobre 

disposição a pagar, do Borivli National Park, em Bombay - Índia. 

A análise econométrica é realizada pelo modelo Logit para estimar, primeiro, 

a probabilidade de um indivíduo se dispor a pagar e, em seguida, o preço, em que a 

probabilidade de obtenção de uma resposta SIM seja de 50%, considerada o valor 

máximo que um indivíduo estaria disposto a pagar. O modelo Logit, que se baseia na 

utilização da Função de Distribuição Acumulada Logística (FDAL) que, por possuir 

assíntotas em zero e em 1, garante que as probabilidades estimadas estejam dentro 

desse intervalo (GUJARATI, 2000). Maiores detalhes podem ser visualizados em 

Maddala (1983) e Greene (1993). 

A equação (2) demonstram as variáveis explicativas a serem consideradas no 

presente trabalho, tendo-se o seguinte modelo econométrico: 

 

Lj = β1+ β2DAPpj + β3Rpcj + β4Sj + β5Ij + β6Ej + β7D1j + β8D2j + β9D3j + 

β10D4j + β11D5j + β12D6j + β13D7j + β14C1j + β15C2j + β16C3j + β17C4j + 

β18C5j + β19F j+ Єj                                       

(2) 

em que Lj e o logit do individuo j; βi (i = 1 a 17) são os parâmetros a serem 

estimados; DAPp é o valor proposto ao entrevistado, visando-se a conservação e 

melhoria ambiental da APA da Cachoeira das Andorinhas; Rpc, renda per capita em 

reais; S, uma variável dummy (em que a variável dependente é dicotômica): 1 - 

homem, 0 – mulher; I, idade em anos do respondente; E são os anos de escolaridade 

do entrevistado; Dj (j= 1 a 7), variáveis dummies que indicam o distrito do 

entrevistado, com o grupo-base representando distrito sede – Ouro Preto; D1, Glaura; 

D2, São Bartolomeu; D3, Cachoeira do Campo; D4, Rodrigo Silva; D5, Amarantina; 

D6, Santo Antônio do Leite; D7, Acuruí e São Gonçalo do Monte – distritos de 

Itabirito; C1 é uma dummy assumindo o valor 1 se o entrevistado sabe o que é uma 

Unidade de Conservação e 0, caso contrário; C2, dummy assumindo o valor 1, se o 

entrevistado conhece alguma Unidade de Conservação no município onde reside e 0, 

caso contrário; C3 se o entrevistado já ouviu falar na APA/CA e 0, caso contrário; 
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C4, dummy que indica se o entrevistado já visitou alguma vez o ativo ambiental em 

análise, assumindo o valor 1 para sim e 0 caso contrário; C5, dummy assumindo o 

valor 1 se o entrevistado acredita que atitudes dele podem afetar ou influenciar de 

alguma forma a APA da Cachoeira das Andorinhas; Fj são os indicadores de 

Percepção Ambiental, fatores geradospela análise fatorial; e Є, erro aleatório. 

A estimação dos parâmetros do modelo logístico como o que está 

representado em (2) é feita pelo método da máxima verossimilhança, usando-se um 

procedimento interativo, como descrito por Maddala (1987). Uma vez estimado o 

vetor dos parâmetros, obtêm-se, pela FDAL, a probabilidade de que a j-ésima 

observação com um índice de características Lj assuma o valor 1 (um), que neste 

estudo diz respeito a chance de um indivíduo aceitar o pagamento do valor proposto. 

Como os coeficientes do modelo (2) medem a variação no logaritmo da razão 

da probabilidade de aceitar ou não o pagamento do valor proposto, ou seja, do Lj.  

3.4.7 - A Função Diferença de Utilidades de Hanemann (1984) 

Neste estudo optou-se por utilizar a técnica de referendo simples para obter a 

DAP relativa ao ativo ambiental abordado. Segundo referências da literatura, existem 

duas abordagens de interpretação das respostas resultantes desse tipo de referendo, 

que são fundamentadas teoricamente nas medidas hicksinianas de bem-estar, e que 

divergem quanto aos procedimentos econométricos utilizados para se obter a medida 

de valoração pretendida. 

As duas linhas de pensamento partem do princípio de que as respostas dos 

entrevistados baseiam-se em um processo de maximização de utilidade, que podem 

ser expressas por uma função. Primeiramente, tem-se a Função Diferença de 

Utilidades de Hanemann (1984), completada por Sellar et al. (1985 e 1986). Já como 

segunda opção tem-se a Função Valoração, proposta por Cameron e James (1987). 

De acordo com Ribeiro (1998), a abordagem de Hanemann possui um caráter mais 

intuitivo e operacional, em comparação com a Função Valoração. Além disso, a 

abordagem de Hanemann é a que vem sendo utilizada na maioria dos estudos 

aplicados, principalmente com o MVC (RIBEIRO, 1998; BRUGNARO, 2000).  



90 
 

Dessa forma, o presente estudo optou pela abordagem de Hanemann. A 

abordagem da Função Diferença de Utilidades de Hanemann foi baseada em 

descrição de Cirino (2005). 

A referida abordagem, objetiva refletir as preferências do indivíduo, e parte 

da seguinte pergunta: “Você estaria disposto a pagar R$ X por ano para garantir a 

melhoria ambiental de q0 para q1 ou alternativamente, manter a qualidade ambiental 

em q1?” (* q0 é fluxo de serviços do ativo ambiental Q e o consumo de bens 

privados, cujo valor total despedido equivale à renda M. Considerando que Q não é 

um bem “mal”, ou seja, quando o consumidor não gosta dele, o consumidor 

escolheria ter maior quantidade deste, passando a desfrutar do fluxo de serviços q1, 

caso lhe fosse oferecida tal oportunidade). Considerando que o indivíduo é racional, 

mediante essa questão, sua resposta será positiva somente se a melhoria ambiental e 

sua posterior conservação forem suficientes para que ele desfrute, no mínimo, do 

mesmo nível de utilidade alcançado antes do referido pagamento e com a qualidade 

inferior do ativo ambiental em análise. 

Dada a função de utilidade representada por u (M, Q, S), em que M é a renda 

disponível; Q, parâmetro ambiental; e S, vetor de  características socioeconômicas 

individuais, tem-se as seguintes escolhas do consumidor: 

 

u (M – X, q1, S) + e1 – u (M, q0, S) + e0 ≥ 0 para uma resposta “sim” *   (3) 

u (M – X, q1, S) + e1 – u (M, q0, S) + e0 < 0 para uma resposta “não” *     (4) 

 

Em que e1 e e0 são aleatórios, representando as parcelas não-sistemáticas da 

utilidade. 

As expressões (3) e (4) mostram que o consumidor somente estará disposto a 

pagar a quantia de R$ X para promover uma melhoria ambiental de q0 para q1 e, 

garantir o novo nível q1, se o ganho de utilidade decorrente dessa atitude for mais do 

que proporcional ou igual à perda de utilidade em função da aquisição de um menor 

número de bens de mercado. Esta última perda deve-se ao fato de que o consumidor 

dispõe, neste momento, de uma renda menor (M – X) para comprar tais bens.  
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Quando o X se iguala à utilidade do indivíduo para a aquisição ou não do 

novo nível ambiental q1, a medida de valoração equivale ao Excedente do 

Consumidor (EC). Dessa forma, podem-se representar alternativamente, em termos 

de probabilidades, as condições expressas em (3) e (4), da seguinte forma: 

 

P (responder “sim”) = P (EC ≥ X)       (5) 

P (responder “não”) = P (EC < X)         (6) 

 

As expressões (5) e (6), de acordo com Cirino (2005) baseiam-se no conceito 

de que o EC nada mais é do que o valor máximo que o consumidor estaria disposto a 

pagar para garantir uma melhoria ambiental e/ou sua conservação. Nesse sentido, 

para um valor superior ao EC, o indivíduo prefere permanecer no nível ambiental q0, 

pois, no contrario, teria a sua utilidade inicial diminuída. Porém, para um valor 

inferior ao EC, o consumidor estaria disposto a pagar até um pouco mais para 

alcançar a qualidade ambiental q1, já que, nessa situação, ele se encontraria em um 

nível de utilidade superior ao inicial. Assim, quando o valor proposto e o EC são 

iguais, o pagamento e a conseqüente melhoria do recurso ambiental mantêm o 

indivíduo no mesmo nível de utilidade inicial e, portanto, ele é indiferente entre 

adquirir ou não tal melhoria. Dessa forma, conforme Silva (2003b), quanto maior o 

valor de X, mais elevada a probabilidade de o consumidor responder “não”; de outra 

forma, quanto menor a quantia X, maior a chance de uma resposta “sim”. A 

probabilidade de um indivíduo aceitar o pagamento de uma quantia determinada, 

visando ao aumento do nível ambiental para q1 – expressão (5) – pode ser 

reformulada da seguinte maneira: 

 

P1 = Pr {o indivíduo aceita pagar} 

P1 = Pr {u (M – X, q1, S) + e1 ≥ u (M, q0, S) + e0} 

P1 = Pr {∆u ≥ δ}                                                                   (7) 

 

Em que: ∆u = u (M – X, q1, S) – u (M, q0, S)                       (8) 

δ = e0 - e1                                                                 (9) 

Consequentemente, 

P0 = Pr {o indivíduo não aceita pagar} 
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P0 = 1 – P1                                                                            (10) 

 

Na abordagem de Hanemann, as funções de utilidade dos indivíduos são 

consideradas como variáveis aleatórias, tendo-se uma parte sistemática – ∆u, que é a 

função diferença de utilidades de Hanemann – e outra aleatória – que é o termo de 

erro δ.  

3.4.8 – Estimativa da disposição a pagar individual segundo 

abordagem de Hanemann 

Após serem estimados os parâmetros do modelo logit (expressão 2), pode-se, 

de acordo com a abordagem de Hanemann (1984), estimar a DAP individual mensal 

média, que será entendida como uma proxy dos benefícios mensais atribuídos a 

APA/CA e percebidos pelos habitantes área onde o ativo ambiental se localiza. 

Conforme Ribeiro (1998), a parte aleatória da equação 7 é dada por δ, e, Fδ(.), sendo 

a função densidade de probabilidade acumulada de δ, a probabilidade de que o 

indivíduo esteja disposto a pagar R$ X pode ser representada por: 

 

P1 = Fδ(∆u)                                                                         (11) 

 

Dessa forma, assume-se que a expressão Fδ(.) é a distribuição acumulada da 

função logística padrão, quando se tem um modelo logit. A expressão ∆u é a função 

diferença de utilidades de Hanemann, como foi definida na equação 8. Hanemann 

(1984) propôs que o Lj no modelo (2) representa uma estimativa da ∆u do indivíduo 

j. 

Para o cálculo da DAP mensal média, que é a medida da DAP mensal máxima ou 

equivalente ao EC de cada habitante da área onde a APA/CA se localiza, estima-se 

uma quantia monetária R$ X
*
 que satisfaça a igualdade: 

 

u(M – X*, q1, S) - u(M, q0, S) = δ                                       (12) 

 

Se δ segue uma distribuição logística padronizada, a média e a mediana são 

iguais a zero. Com isso, o valor de δ = 0 e Fδ(0) = 0,5 indicam um ponto de 
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indiferença entre pagar ou não pela preservação do ativo ambiental analisado, já que 

nesse caso ∆u também seria igual a zero (RIBEIRO, 1998). Assim, a DAP associada 

à probabilidade de 50% de obtenção de uma resposta “sim” será considerada como o 

valor máximo mensal médio que os habitantes da área onde o ativo ambiental em 

análise se localiza estariam dispostos a pagar pela e conservação da APA/CA 

(SILVA, 2003b). 

Dessa forma, a probabilidade de um indivíduo aceitar o pagamento proposto, 

representada pela equação (11), é o resultado de uma escolha que maximiza a sua 

utilidade. Se P1 > 0,5, tem-se ∆u > 0 e considera-se como mais provável que o 

individuo aceite o pagamento proposto. No entanto, quando P1 < 0,5, tem-se ∆u < 0 e 

espera-se uma resposta negativa do indivíduo em relação a aceitar o pagamento. 

Hanemann (1984) sugeriu que, para operacionalizar o cálculo da DAP máxima, se 

utilize uma função de utilidade linear na renda total do individuo (Y), conforme 

segue: 

 

u (J, Y, S) = aJ(S) + bY b > 0                                            (13) 

 

Em que J = 1 indica que o entrevistado aceita o pagamento do valor proposto, 

sendo J = 0, quando o entrevistado não aceita o pagamento do valor proposto; aJ é o 

intercepto da função que reúne as características socioeconômicas do individuo, 

exceto a renda, e o fato de este ter ou não aceitado o pagamento proposto; e b, é a 

utilidade marginal da renda, que para esta função é constante. 

Ao se aplicar em (13) a função diferença de utilidades dada a equação 8, tem-

se: 

∆u = a1(S) + b(Y – X) – a0(S) - b(Y) 

∆u = [a1(S) – a0(S)] - b(X) 

∆u = (a1 – a0) - b(X) 

∆u = a – b(X)                                                                     (14) 

 

Em que a = a1 – a0                                                             (15) 

 

Fazendo ∆u = 0, tem-se: 

a – b(X
*
) = 0 
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X
*
 = a / b                                                                           (16) 

 

O valor X
*
 estimado por esse cálculo será a DAP mensal média máxima que 

os habitantes da área onde se encontra o recurso ambiental em estudo estariam 

dispostos a pagar pela conservação da APA/CA. 

Na prática, o intercepto “a” será apresentado pelos valores das variáveis, 

exceto a DAPp, do modelo logit (2) no ponto médio da amostra. O intercepto “b” 

representa o coeficiente β2 referente a variável DAPp.  

 

3.5.9 - Determinação do intervalo de confiança para DAP 

Várias são as técnicas utilizadas na determinação do intervalo de confiança da 

DAP, mas, conforme BELLUZZO JR. (1995), em amostras expressivas (acima de 

1000 observações), e com distribuição logística, como é o caso desse estudo, o 

bootstraping apresenta resultados satisfatórios. Essa tenta realizar o que seria 

desejável na prática, se tal fosse possível, ou seja, repetir a experiência t vezes. As 

observações são escolhidas de forma aleatória e as estimativas recalculadas. A idéia 

básica da técnica bootstrap é, uma vez que não se dispõe de toda a população de 

amostras (observações), faça-se o melhor com o que se dispõe, que, neste caso, é o 

conjunto de amostrado: x = (x1,..., xn). 

O bootstraping consiste em estimar o modelo usual (equação 2) e gerar T 

amostras aleatórias, com reposição dos elementos do vetor do resíduo, dado por e = y 

-X βˆ . Utilizando-se os vetores T de resíduos, e*, gera-se uma nova variável 

dependente de acordo com: 

  

Y* = Xbˆ + e*                                                                   (17) 

 

e* são os resíduos embaralhados, de forma que a estimativa de Y para a primeira 

observação não precisa ser somada necessariamente com o primeiro resíduo 

estimado. No presente estudo, Yj é uma variável dependente binária que assume o 

valor 1 se o individuo aceita o pagamento proposto para conservar a qualidade 

ambiental da APA/CA; e 0, caso contrario. Xjβ se refere à probabilidade estimada 
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para cada observação de se aceitar o referido pagamento. A probabilidade é obtida 

substituindo-se (10) em (3). Repetindo t vezes o procedimento utilizado para se obter 

a expressão (14), tem-se um conjunto diferente de t variáveis aleatórias distintas e, 

conseqüentemente, de t vetores de parâmetros β. Esses fornecerão t DAPvs, que 

serão utilizadas para formar uma distribuição probabilística da medida, cujo ponto 

médio e o desvio-padrão serão, respectivamente, a DAPv máxima dos habitantes da 

área em que a APA/CA se localiza o seu desvio-padrão. Esse valor da DAPv é o que 

será considerado no presente estudo. 

Para determinar o VERA APA/CA, entendido como um fluxo eterno de 

benefícios anuais, basta multiplicar o valor anual estimado pelo método do 

boostraping para a DAPv (DAPv mensal estimada vezes 12) pelo total de habitantes 

da área de influência onde o referido ativo ambiental se insere. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta sessão serão relatados os resultados referentes às características da 

amostra. Posteriormente serão apresentados os resultados da análise fatorial e, por 

ultimo os resultados da aplicação do Método de Avaliação Contingente. 

4.1 - Características socioeconômicas da amostra 

 Dentre as 723 pessoas entrevistadas, 359 eram mulheres e 364 eram homens, 

perfazendo, em termos relativos, um valor de 49,65% e 50,35% respectivamente. O 

equilíbrio na participação de ambos os sexos se deve à tentativa de realização da 

entrevista tendo como base o plano amostral, que levou em consideração a idade e o 

sexo da população. Quanto à idade, conforme apresentado na Tabela 5, observa-se 

um número maior de entrevistados na faixa de 25 a 34 anos, seguido pela faixa de 45 

a 59 anos. Esta distribuição de faixa etária também é explicada devido ao plano 

amostral delineado, conforme a distribuição por faixa etária, desenhado de acordo 

com Censo do IBGE de 2000. A variação entre máximo e mínimo é importante ao 

trabalho por tentar refletir diferentes opiniões dos respondentes, não viesando a 

amostra para apenas uma dada faixa etária. A idade média dos entrevistados foi de 40 

anos, variando de 16 a 86 anos. 

 
Tabela 5 – Distribuição dos entrevistados, por idade, na 

região de influência da APA/CA, 2010 

Idade (em anos) 
Número de 

Entrevistados 
Porcentagem  

16 a 17 34 4,70% 

18 a 24 127 17,57% 

25 a 34 163 22,54% 

35 a 44 131 18,12% 

45 a 59 158 21,85% 

60 ou mais 110 15,21% 

TOTAL 723 100 

 Fonte: Resultados da pesquisa 

Com relação ao nível de escolaridade dos entrevistados, a Tabela 6 indica que 

a maioria possui nível educacional médio, totalizando 31,54% do total da amostra. 

Observa-se que 2,49% dos respondentes eram analfabetos; 7,19% tinham até a 4ª 

série incompleta; 14,66% possuem até a 4ª série completa; 13,14% tinham de 5
a
 a 9

a
 

série incompleta 7,61% possuem o 1º grau completo, 11,48% tinham o segundo grau 
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incompleto; 5,95% possuem o universitário incompleto; e 9,8% tinham curso 

superior completo ou mais. 

 
Tabela 6 - Nível educacional dos entrevistados da região de influência da APA/CA, 2010 

Nível de instrução 
Número de 

Entrevistados 
Porcentagem 

Nunca foi à escola 18 2,49% 

1° Grau incompleto, até 4
a
 série incompleta 52 7,19% 

4
a
 série completa 106 14,66% 

Ensino Fundamental, de 5
a
 a 9

a
 série incompleta 95 13,14% 

Ensino Fundamental completo (9
a
 série) completa 55 7,61% 

Ensino Médio incompleto                                   83 11,48% 

Ensino Médio completo                                   228 31,54% 

Superior incompleto 43 5,95% 

Superior completo ou mais 43 5,95% 

TOTAL 723 100,00 

      Fonte: Resultados da pesquisa 

É interessante registrar que o distrito sede de Ouro Preto foi o responsável 

pela maior presença de indivíduos das duas últimas classes de escolaridade, 3,73% 

do total de entrevistados. Este fato pode ter ocorrido devido à presença da UFOP 

nesse distrito. Por outro lado, Glaura obteve 2,77% do total de entrevistados com 

escolaridade nas duas últimas classes, fato considerado interessante, já que, o 

referido distrito não é o mais próximo da sede do município. O mesmo distrito 

também foi o único em que não houve presença de entrevistados analfabetos. A 

média global de anos de estudos dos entrevistados que responderam a essa questão 

foi de 9,5 anos. Embora tal resultado indique um grau de escolaridade elevado, em 

comparação com as medias nacionais e da Região Sudeste de, respectivamente, 7,5 e 

8 anos, segundo IBGE/PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (2009), 

há que se considerar que 56,5% dos entrevistados não tinham  o ensino médio 

completo.  

Relativa à renda pessoal mensal dos entrevistados, a Figura 13 mostra que a 

maioria das pessoas (34%) possui renda per capita mensal entre um e dois salários 

mínimos, referentes a novembro de 2010 (de R$510,00 à R$1.020,00), seguidos 

pelos que não tiveram renda (16,9%). Os outros resultados do gráfico apresentam 

variação nos percentuais de citação, sendo que, em termos de valores reais ou faixas 

de salário, a abrangência é bem diversa. Os dados apontam que 12,6% dos 

entrevistados não responderam ou não sabia a resposta da pergunta. A média da 
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variável renda mensal dos entrevistados que responderam à questão (632 pessoas) foi 

de mais de 1 salário mínimo e meio (R$ 906,00). Dessa forma, a principal conclusão 

é de que as pessoas da área de influência da APA/CA possuem uma renda per capita 

mensal bastante variada, com predomínio de renda baixa. No Brasil, de acordo com 

dados do IBGE, são consideradas de baixa renda as classes D, com poder de compra 

entre 2 a 4 salários mínimos, e a C2 (de baixa média renda), de 4 a 8 salários 

mínimos. 

 
Figura 13 - Renda per capita mensal dos entrevistados (em %) na área de influência 

da APA/CA (2010). Fonte: Resultados da pesquisa 
 

Quando analisada a renda familiar (Figura 14), verifica-se que a faixa de 

renda de R$ 510,00 a R$ 1.020,00 (22,82%), da mesma forma que a renda pessoal, 

predomina sobre as demais. Porém, as faixas de R$ 1.020,00 a R$ 1.530,00 (20,19%) 

e R$ 1.530,00 a 2.550,00 também tiveram considerável importância. Nota-se que, ao 

analisar a renda familiar, há uma queda considerável dos que não tiveram renda 

familiar comparativamente aos que não tiveram renda pessoal (de 16,9% para 

0,55%). A média da variável renda mensal dos entrevistados que responderam à 

questão (571 pessoas) foi pouco menos de três salários mínimos e meio (R$ 

1.771,60). O número médio de membros por família foi de cerca de 4 pessoas. 

 

 

16,9 

4,0 

11,3 

34,0 

11,1 

6,2 
2,8 

0,7 0,3 0,1 

12,6 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

Renda pessoal (em %) 



99 
 

 

Figura 14 - Renda familiar mensal dos entrevistados (em %) na área de influência 

da APA/CA (2010). Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Analisando-se a empregabilidade da região (Tabela 7), verifica-se que 

57,54% dos entrevistados exercem algum tipo de trabalho remunerado e que 42,46% 

não possuem trabalho com remuneração. Dentre aqueles que responderam que 

exercem trabalho remunerado (416 entrevistados), a maioria é assalariado com 

carteira assinada (42,55%). Destaca-se também a porcentagem de trabalhadores por 

conta-própria regular (24,28%). A tabela retrata a ocupação dos entrevistados que 

trabalham na região de influência da APA/CA. Já a Tabela 8 revela a ocupação 

daqueles entrevistados que declararam não exercer atividade remunerada. Nota-se 

que dentre os entrevistados que não possuem trabalho remunerado (307 pessoas), a 

maioria é aposentada (33,55%), seguido pelas donas de casa (30,29%). 

 
Tabela 7 - Ocupação dos trabalhadores da região de influência da APA/CA, 2010 

Ocupação 
Número de 

Entrevistados 
Porcentagem (%) 

Assalariado com carteira assinada 177 42,55 

Conta-própria temporário (bico) 18 4,33 

Conta-própria regular 101 24,28 

Funcionário público 46 11,06 

Assalariado sem carteira assinada 45 10,82 

Autônomo universitário (profissional liberal) 11 2,64 

Outras situações 15 3,61 

Empregador (mais de dois empregados) 3 0,72 

TOTAL 416 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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Tabela 8 - Ocupação dos entrevistados que não trabalham na região de influência da 

APA/CA, 2010 

Ocupação 
Número de 

Entrevistados 
Porcentagem (%) 

Estudante 55 17,92 

Dona de casa 93 30,29 

Aposentado 103 33,55 

Desempregado 33 10,75 

Outros 13 4,23 

Pensionista 10 3,26 

TOTAL 307 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 
Passando para os aspectos referentes ao conhecimento sobre Unidades de 

Conservação e sobre a APA Cachoeira das Andorinhas, levantados pela presente 

pesquisa, tem-se, pela análise da Tabela 9, que a maioria dos entrevistados (53,53%) 

não sabe o que é uma unidade de conservação.  

 

Tabela 9 – Resposta dos entrevistados da região de influência da APA/CA à pergunta: 

“Você sabe o que é uma Unidade de Conservação?” 2010 

 

Número de Entrevistados Porcentagem (%) 

Sim 323 44,67 

Não 387 53,53 

Não sabe dizer ou não respondeu 13 1,80 

TOTAL 723 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Quando os entrevistados foram questionados se conhecem alguma Unidade 

de Conservação no município onde residem (Tabela10), apenas (30,29%) disseram 

que sim e a maioria (67,22%) respondeu negativamente à questão. Resultado 

semelhante a esse foi encontrado no estudo sobre percepção ambiental na Bacia do 

Guarapiranga no estado se São Paulo, em que, somente 27,2% dos entrevistados 

responderam positivamente ao serem questionados quanto ao conhecimento de áreas 

ambientalmente protegidas no bairro/município onde residem (SMA-SP, 2009). Isso 

demonstra que, em geral, as pessoas não possuem conhecimento sobre as UCs da 

região onde habitam, seja por falta interesse ou por falta de divulgação e de ações de 

educação ambiental na região. 
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Tabela 10 – Resposta dos entrevistados da região de influência da APA/CA à pergunta: 

“Você conhece alguma Unidade de Conservação no seu município?”  

 
Número de Entrevistados Porcentagem (%) 

Sim 219 30,29 

Não 486 67,22 

Não sabe dizer ou não respondeu 18 2,49 

TOTAL 723 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Contraditoriamente às respostas das duas questões anteriores, nota-se que, os 

entrevistados, ao serem questionados se já ouviram falar na Área de Proteção 

Ambiental da Cachoeira das Andorinhas (Tabela 11), a maioria (66,39%) das pessoas 

apresentou uma resposta afirmativa. Com essa avaliação, percebe-se que as pessoas 

residentes na área de influência da APA/CA têm conhecimento da existência do ativo 

ambiental, porém, as mesmas não possuem informações sobre os termos ambientais 

utilizados para definição dessa área protegida. É importante salientar que como há 

também o Parque Natural Municipal das Andorinhas, as pessoas possam ter 

respondido afirmativamente à essa questão, mas relacionaram a APA ao Parque. 

 

Tabela 11 – Resposta dos entrevistados da região de influência da APA/CA à pergunta: 

“Você já ouviu falar na APA da Cachoeira das Andorinhas?” 

 
Número de Entrevistados Porcentagem (%) 

Sim 480 66,39 

Não 233 32,23 

Não sabe dizer ou não respondeu 10 1,38 

TOTAL 723 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Quando analisadas as respostas dos entrevistados à pergunta “Você já ouviu 

falar na APA da Cachoeira das Andorinhas?” relacionando-se à renda dos mesmos, 

percebe-se que as pessoas com níveis de renda de mais de 2 salários mínimos até 5 

salários mínimos e com níveis de renda de 5 salários mínimos até 10 salários 

mínimos são os que mais ouviram falar da APA/CA (74,4% e 75%, 

respectivamente). Porém, a diferença a porcentagem obtida para esses dois níveis de 

renda, se comparados aos outros níveis, não é extrema (Figura 15). 
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Figura 15 - Já ouviu falar na Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas por 

Renda Pessoal. Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Ao se analisar a figura 16, observa-se que os entrevistados que possuem nível 

de instrução superior incompleto ou mais são os que mais já ouviram falar da 

APA/CA (80,20%). Percebe-se que quanto maior o grau de instrução dos 

entrevistados, mais se tem ciências da existência da APA/CA. 

 

 

 
Figura 16 - Já ouviu falar na Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas por 

Faixa de Instrução. Fonte: Resultados da pesquisa 

 

A Tabela 12 demonstra que somente 29,88% dos entrevistados já visitaram a 

APA/CA. É importante lembrar que, são considerados visitantes da APA/CA, 

aqueles que passaram por alguma portaria de acesso à área, que pode ocorrer pela 

Floresta do Uaimií ou pelo Parque Natural Municipal da Cachoeira das Andorinhas. 
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Tabela 12– Resposta dos entrevistados da região de influência da APA/CA à pergunta: 
“Você já visitou a Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas?”  

 
Número de Entrevistados Porcentagem (%) 

Sim 216 29,88 

Não 496 68,60 

Não sabe dizer ou não respondeu 11 1,52 

TOTAL 723 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Dentre os entrevistados que dizem já conhecer a APA/CA (216 pessoas), uma 

grande parte (37,5%) diz não saber quantas vezes já visitou o local e, 24,07% já 

estiveram na área de proteção duas ou três vezes (Figura 17).  

 

Figura 17 - Número de visitas à APA/CA (em %) dentre os entrevistados na área 

de influência do estudo que dizem conhecer o local – 2010. Fonte: Resultados da 

pesquisa 

 

Ao serem questionados sobre os motivos da visitação, obtiveram-se 273 

respostas (essa questão permitia respostas múltiplas). A Figura 18 demonstra que o 

principal motivo da visita ao ativo foi por recreação ou passeio (70%).  
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Figura 18 - Motivo das visitas à APA/CA (em %) dentre os entrevistados na área de 

influência do estudo– 2010. Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Quando os entrevistados foram perguntados se as atitudes dele podem 

influenciar de alguma maneira a APA/CA (Tabela 13), 51,45% responderam que 

sim.  

 

Tabela 13 – Resposta dos entrevistados da região de influência da APA/CA à pergunta: 
“Você avalia que suas atitudes podem afetar/influenciar de alguma forma a APA/CA?”  

 
Número de Entrevistados Porcentagem (%) 

Sim 372 51,45 

Não 249 34,44 

Não sabe dizer ou não respondeu 102 14,11 

TOTAL 723 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Essa maioria de resposta afirmativa demonstra que a maioria das pessoas tem 

consciência de que o homem é responsável pelos impactos ao meio ambiente, 

ressaltando que a população entrevistada tem consciência sobre a importância em se 

preservar o meio ambiente. 

Ao se analisar a Figura 19, que demonstra a resposta dos entrevistados à 

questão “Você avalia que suas atitudes podem afetar/influenciar de alguma forma a 

APA/CA pela renda pessoal dos mesmos, verifica-se que quanto maior a renda, mais 

as pessoas que responderam ao questionário avaliam que as atitudes individuais 

podem afetar/influenciar a APA/CA. 
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Figura 19 - Avalia que suas atitudes podem afetar/influenciar de alguma forma a APA da 

Cachoeira das Andorinhas por Renda Pessoal. Fonte: Resultados da pesquisa. 

 Da mesma forma, observando-se a Figura 20, percebe-se que quanto 

maior o grau de instrução dos entrevistados, mais as pessoas que responderam ao 

questionário avaliam que as atitudes individuais podem afetar/influenciar de alguma 

forma a APA/CA. 

 
Figura 20 - Avalia que suas atitudes podem afetar/influenciar de alguma forma a APA da 

Cachoeira das Andorinhas por Faixa de Instrução 
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Quanto a DAP, a Tabela 14 apresenta a porcentagem total dos entrevistados 

que se dispuseram a pagar algum valor para conservar a qualidade ambiental da 

APA/CA. Os resultados mostraram que 34,3% dos entrevistados estariam dispostos a 
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contribuir nesse sentido, ao passo que 57,12% não. Resultado semelhante foi 

encontrado por Adams et al (2003) ao aplicar o MVC ao Parque Estadual Morro do 

Diabo pelo Método de Valoração de Contingente, em que, 65% dos entrevistados 

não estavam dispostos a pagar pela preservação do ativo. Araújo e Ramos (2003) 

também encontraram disposição a pagar semelhante, em que 27% dos participantes 

aceitaram o valor apresentado para conservação do Jardim Botânico em João Pessoa 

(PB). 

Tabela 14 – Resposta dos entrevistados da região de influência da APA/CA à pergunta: 
“Você estaria disposto a pagar „R$ X‟ na forma de um boleto bancário mensal, a fim de 

se criar um fundo para conservar e melhorar a qualidade ambiental da APA/CA?” 

 
Número de Entrevistados Porcentagem (%) 

Sim 248 34,30 

Não 413 57,12 

Não sabe dizer ou não respondeu 62 8,58 

TOTAL 723 100 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Dos entrevistados que não se dispuseram a pagar a quantia proposta (que 

variou ao longo da amostra), apenas 7,99% demonstraram não se interessar pelos 

recursos naturais contidos na APA/CA. Na Figura 21, mostra-se que as causas da 

não-contribuição deveram-se, principalmente, a motivos econômicos (30,27%), 

seguidas pelos vieses de protesto, o valor oferecido é alto (20,58%) e por já pagarem 

muitos impostos (17,92%). 

 
Figura 21 - Motivos associados a DaP‟s nulas (em %) em relação à APA/CA - 2010. Fonte: 

Resultados da pesquisa 
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Cirino (2005) também relatou que o principal motivo pela não disposição a 

pagar pela preservação do APA São José em MG, foi o motivo econômico, seguido 

dos vieses de protesto. 

Deve-se ressaltar que o levantamento das razões de não-pagamento e sua 

inclusão na análise econométrica são fundamentais no sentido de evitar que vieses 

possam prejudicar os resultados finais da valoração ambiental. Silva (2003b) 

destacou ainda que os lances não-nulos não significam ausência de vieses, embora 

estes não possam ser detectados estatisticamente. 

4.3 – Os indicadores de percepção ambiental 

Inicialmente foi realizada uma análise individual das questões que 

abrangeram a percepção ambiental da população que reside na área de influência da 

APA/CA e em seguida foi descrita a análise fatorial. Este método foi utilizado com o 

intuito de agrupar as variáveis, servindo para delinear padrões de variação nas 

características. 

A Tabela 15 demonstra, em termos percentuais, o grau de percepção 

ambiental dos entrevistados em relação às questões propostas. 

Analisando os dados, percebe-se que, para todas as questões, a maioria dos 

entrevistados respondeu “5” na escala proposta (55,69% - média das proporções das 

26 questões). Esse resultado indica que os entrevistados da área de influência da 

APA/CA possuem informações e conhecimento sobre o ambiente em que vivem e 

sobre o meio como um todo, demonstrando que os mesmos têm interesse em 

assuntos relacionados aos recursos naturais e se preocupam com o meio ambiente. 

A Questão 11a, que abordou o grau de importância em se discutir assuntos 

relacionados ao meio ambiente obteve 68,46% de respostas de grau 5 e somente 

0,55% dos entrevistados acreditam que não é importante a discussão de temas 

ambientais. Esses dados demonstram que, atualmente os assuntos ambientais vêm 

ganhando maior atenção da população local, devido a diversos fatores, como, por 

exemplo, as legislações ambientais mais restritivas e a mídia, que vem popularizando 

o tema.  
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Tabela 15 – Freqüência de respostas dos entrevistados (em %) da área de influência da 

APA/CA quanto ao grau de percepção ambiental dos entrevistados em relação às questões 

propostas 

Nível de Importância 1 2 3 4 5 
NS ou 

NR 

Q11a - Qual o grau de importância de se 

discutir assuntos relacionados ao meio 

ambiente? 

0,55 3,18 11,48 15,35 68,46 0,97 

Q11b - Nos últimos anos qual foi o grau de 

sua participação em eventos ou programas 

relacionados ao meio ambiente? 

21,44 15,49 19,36 16,46 22,13 5,12 

Q11c - Como classifica seu grau de 

contribuição para o meio ambiente, no seu 

dia-a-dia? 

2,63 7,88 22,13 29,74 34,72 2,90 

Q11d - Qual o grau de importância que tem 

a preservação das fontes de água para a 

qualidade de vida das pessoas? 

0,83 1,66 9,27 24,34 61,41 2,49 

Q11e - Qual o grau de prejuízo causado no 

meio ambiente pelo despejo de esgoto sem 

tratamento nos rios? 

1,80 2,21 10,37 24,62 57,26 3,73 

Q11f - Qual o grau de redução da 

quantidade de água disponível para o 

consumo é causado pelo desperdício de 

água feito pelas pessoas, no dia a dia? 

1,52 4,70 12,17 26,14 51,31 4,15 

Q11g - Qual o grau de relação existente 

entre os níveis de poluição de uma região e 

a saúde da população local? 

2,35 5,12 14,11 24,76 49,38 4,29 

Q11h - Qual o grau de poluição no ar que é 

causado pela queima de lixo, fogo nas 

florestas e matas e a fumaça produzida 

pelas indústrias? 

1,94 5,39 12,31 23,51 52,01 4,84 

Q11i - Qual o grau de importância de se 

discutir as mudanças climáticas? 
1,80 4,15 11,76 20,33 58,09 3,87 

Q11j - Qual o grau de prejuízo à qualidade 

de vida das pessoas causado pelo barulho 

produzido por carros e máquinas? 

3,46 6,36 13,55 24,20 48,27 4,15 

Q11k - Qual o grau de importância de se 

reciclar o lixo produzido? 
0,69 3,04 9,41 19,09 64,59 3,18 

Q11l - Qual o grau de prejuízo no solo é 

causado pelo depósito de lixo a céu aberto? 
1,66 3,46 9,27 22,82 58,78 4,01 

Q11m - Qual o grau de risco existe na 

construção de moradias em morros e 

encostas? 

2,07 2,49 10,24 21,58 59,61 4,01 

Q11n - Qual o grau de importância tem a 

população e a prefeitura municipal na coleta 

do lixo gerado pelas pessoas? 

0,83 1,66 9,13 18,53 66,53 3,32 

Q11o - Qual o grau de importância de se 

proteger florestas, rios e lagoas? 
0,41 1,11 6,64 16,18 73,03 2,63 

Q11p - Qual o grau de bem estar as 

florestas, matas e rios podem gerar na vida 

das pessoas? 

0,28 1,80 5,67 19,36 70,12 2,77 

Q11q - Qual o grau de importância para 

uma cidade possuir áreas verdes, praças e 

parques? 

0,55 1,66 5,95 16,60 72,89 2,35 

Q12a - Qual o grau de importância há na 

preservação das plantas e animais para que 

o homem supra a sua necessidade por 

alimento e combustível? 

1,11 2,77 7,88 17,98 68,46 1,80 



109 
 

Nível de Importância 1 2 3 4 5 
NS ou 

NR 

Q12b - Qual o grau de importância o 

governo proteger áreas que possuam 

espécies importantes ou em extinção 

criando as Unidades de Conservação? 

0,83 3,87 10,65 27,39 52,84 4,43 

Q12c - Qual o grau de prejuízo ao meio 

ambiente é causado pelo consumo 

excessivo de energia pelas pessoas? 

0,41 4,15 14,80 31,95 44,40 4,29 

Q12d - Qual o grau de importância há em 

educar as crianças para que elas aprendam a 

cuidar do meio ambiente? 

0,28 2,63 9,96 19,36 64,18 3,60 

Q13a - Qual o grau de responsabilidade da 

comunidade e pessoas que moram no 

município em resolver os problemas 

ambientais da sua cidade? 

3,73 5,95 18,26 18,81 51,59 1,66 

Q13b - Qual o grau de responsabilidade da 

prefeitura, governo e autoridades locais em 

resolver os problemas ambientais da sua 

cidade? 

4,98 6,22 12,72 23,24 50,62 2,21 

Q13c - Qual o SEU grau de 

responsabilidade em resolver os problemas 

ambientais da sua cidade? 

2,35 3,46 17,84 23,10 51,45 1,80 

Q13d - Qual o grau de responsabilidade das 

indústrias e o comércio em resolver os 

problemas ambientais da sua cidade? 

3,87 5,95 14,25 21,30 52,14 2,49 

Q13e - Qual o grau de responsabilidade das 

Organizações não governamentais (ONG‟s) 

em resolver os problemas ambientais da sua 

cidade? 

7,61 7,47 15,49 18,12 43,71 7,61 

Média 
2,69 4,38 12,10 21,73 55,69 3,41 

Fonte: Dados da pesquisa 

Já a Questão 11 b, sobre o grau de participação do entrevistado em eventos ou 

programas que relacionados ao meio ambiente foi a que obteve menor porcentagem 

de respostas 5 (22,13%). Essa pergunta obteve porcentagem variada de respostas em 

todos os graus propostos, 21,44% para o grau 1; 15,49 para o grau 2; 19,36% para o 

grau 3 e 16,46% para o grau 4. Percebe-se que, as pessoas têm consciência da 

importância dos assuntos ambientais, porém, o seu envolvimento ainda necessita ser 

mais, e esse fato pode ocorrer devido a pouca abertura do setor público à opinião da 

sociedade. Dessa forma, é importante que o processo para políticas públicas 

ambientais seja participativo e sustentável. 

Para a Questão 11c, que trata do grau de contribuição individual para com o 

meio ambiente, no dia-a-dia, 34,72% os entrevistados disseram ter nível máximo de 

ações que colaboram com o meio ambiente. Poucos entrevistados (2,63%) disseram 

contribuir pouco com atitudes ambientais (grau 1).  

(continuação) 
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Nas questões 11d, 11e e 11f, foram abordados assuntos referentes à 

preservação, poluição e consumo dos recursos hídricos. Das pessoas entrevistadas, 

61,41% dos entrevistados atribuíram grau máximo para a importância da preservação 

das fontes de água para a qualidade de vida. Dos entrevistados, 57,26% acreditam 

que o prejuízo causado no meio ambiente pelo despejo de esgoto sem tratamento nos 

rios possui grau 5. Com relação ao consumo de água no dia-a-dia, 51,31% dos 

entrevistados disseram que possui grau 5 sobre se a redução da quantidade de água 

disponível para o consumo é causada pelo desperdício. Compreende-se que os 

entrevistados entendem que a preservação da água é importante e que há prejuízo no 

descarte incorreto dos efluentes líquidos. Porém, ao serem indagados sobre a redução 

dos níveis de água e o desperdício no consumo, há uma redução pequenado número 

de entrevistados que atribuem grau máximo a essa questão. Neste caso, verifica-se 

uma pequena porção de descaso da população quando percebem que podem ser 

responsáveis pela redução do volume de água disponível para o consumo. Neste 

caso, pode-se sugerir que ações de educação ambiental sejam realizadas para que a 

população tome consciência do real valor da água, promovendo o seu uso racional e 

reduzindo perdas e desperdícios. 

Passando para as questões sobre a qualidade do ar atmosférico, na questão 11 

g, 49,38% dos entrevistados acreditam que há uma relação de grau máximo entre os 

níveis de poluição do ar de uma região e a saúde da população local. Ao serem 

indagados sobre o grau de poluição no ar que é causado pela queima de lixo, fogo 

nas florestas e matas e a fumaça produzida pelas indústrias, 52,01% atribuíram nível 

5. Segundo a OMS, três milhões de pessoas morrem no mundo, anualmente, devido 

aos efeitos da poluição atmosférica no mundo, e esse dado demonstra a importância 

da conservação do meio ambiente para a saúde da população (AMBIENTEBRASIL, 

2011). Já quando questionados sobre a importância da discussão sobre mudanças 

climáticas, 58,09% atribuíram nota 5.  

Nas questões Q11k, Q11l, Q11m e Q11n foram abordados temas relacionados 

aos resíduos sólidos e à conservação do solo. Observou-se que 64,59% dos 

entrevistados acreditam que o grau de importância em se reciclar o lixo produzido 

seja 5. Ao serem questionados sobre o grau de prejuízo causado no solo pelo 

deposito de lixo, 58,78% dos entrevistados atribuíram grau máximo. Ao serem 
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indagados sobre o risco que existe nas construções em morros e encostas, 59,61% 

respondeu 5 para este quesito. Sobre o grau de importância da população e da 

prefeitura municipal da coleta do lixo, 66,53% dos entrevistados atribuíram nível 5.  

Em relação à proteção de áreas verdes, foram abordadas as questões Q11o, 

Q11p, Q11q e Q12b. As três primeiras questões foram as que tiveram maior 

porcentagem de respostas ao grau 5. Ao serem questionados sobre a importância de 

se proteger florestas, rios e lagoas, 73,03% dos entrevistados optaram pelo grau 

máximo de importância. Passando para a pergunta sobre o grau de bem estar que as 

florestas, matas e rios podem gerar na vida das pessoas, 70,12% dos que foram 

questionados atribuíram nota 5. Já para a questão sobre a importância para uma 

cidade possuir áreas verdes, praças e parques, 72,89% dos entrevistados responderem 

o grau máximo. A indagação sobre o grau de importância de o governo proteger 

áreas que possuam espécies importantes ou em extinção criando as Unidades de 

Conservação obteve 52,84% de respostas para o nível 5. Nas entrevistas pode-se 

observar que as pessoas atribuem grande importância às áreas protegidas. 

As questões 12a e 12c abordaram o tema consumismo x meio ambiente. Dos 

entrevistados, 68,46% acreditam que o grau é máximo (5) com relação à importância 

da preservação das plantas e animais para que o homem supra a sua necessidade por 

alimento e combustível. Já para a questão sobre o prejuízo causado ao meio ambiente 

pelo consumo excessivo de energia pelas pessoas, 44,40% dos respondentes 

atribuíram grau 5 e 31,95% atribuíram grau 4. Dessa forma, pode-se considerar que a 

ênfase na mudança dos padrões de consumo deve ser vista como uma forma de 

fortalecer a ação política do cidadão e como um compromisso ético, e está levando a 

uma maior consciência e responsabilidade quanto aos impactos ambientais que as 

escolhas e condutas do consumidor podem causar no meio ambiente. 

A questão Q12d abordou a importância da educação das crianças para que 

elas aprendam a cuidar do meio ambiente. Das pessoas que responderam ao 

questionário, 64,18% acreditam em grau máximo que é importante esse tipo de 

educação. Percebe-se que a população tem interesse nas ações de educação ambiental 

e que essas são fundamentais para despertar o interesse sobre as questões ambientais 

e a necessidade de se ter uma consciência ambiental. 
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Nas Questões de 13a até 13e a maioria dos entrevistados (em torno de 50%) 

relatou que a comunidade, o governo, as indústrias e comércio, e a própria pessoa são 

responsáveis por resolver os problemas ambientais da cidade em que residem. Esses 

dados corroboram com os princípios do desenvolvimento sustentável, nos quais o 

bem ambiental, por ser patrimônio social do povo, é de toda a coletividade, a qual 

detém o direito de usufruí-lo de forma responsável, devendo também preservá-lo, 

não só para o presente, mas para as futuras gerações. 

4.4 – Análise Fatorial 

A análise fatorial é uma das técnicas mais usuais do que se convencionou 

chamar de análise multivariada. Quando se emprega este tipo de análise o interesse 

está frequentemente no comportamento de uma variável ou grupos de variáveis em 

variação com outras (Green, 1976).  A análise fatorial não se refere a uma única 

técnica estatística, mas a uma variedade de técnicas relacionadas para tornar os dados 

observados mais facilmente (e diretamente) interpretados. Isto é feito analisando-se 

os inter-relacionamentos entre as variáveis de tal modo que estas possam ser 

descritas convenientemente por um grupo de categorias básicas, em número menor 

que as variáveis originais, chamado fatores. Assim, o objetivo da análise fatorial é a 

parcimônia, procurando definir o relacionamento entre as variáveis de modo simples 

e usando um número de fatores menor que o número original de variáveis.  

A fim de se obter as variáveis relacionadas à percepção ambiental a serem 

incorporados no modelo (equação 24), aplicou-se a análise fatorial conforme 

sugerida na metodologia, utilizando o software Stata 10.  

Inicialmente, o teste KMO sugeriu haver correlação entre as variáveis e 

indicam a possibilidade de aplicação da técnica. O teste apresentou um índice igual a 

0, 9201, situando-se em um intervalo excelente, segundo esse método, possibilitando 

e indicando, a aplicação da análise fatorial. 

O número de fatores a serem retidos foi definido de acordo com o Critério de 

Kaiser, citado por Hair et al. (1998). Tal critério determina que no caso de análise de 

dados padronizados como no presente estudo, o número de fatores deve ser igual ao 

número de autovalores maiores ou iguais a 1. A lógica desse procedimento é 

descartar os fatores que tenham um grau de explicação inferior ao de uma variável 
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isolada (medida pela sua variância, que para dados padronizados, é igual a 1). Dessa 

forma, foram mantidas como variáveis a serem incorporadas no modelo (equação 24) 

os cinco primeiros fatores, conforme mostrado na Tabela 16. Ressalta-se que tais 

fatores explicam em conjunto 64,75% da informação total contida nas 26 variáveis 

de percepção ambiental do formulário aplicado.  

Tabela 16 – Autovalores e porcentagem da variância total explicada para os fatores retidos 

Fator Autovalores 
% da Variância total 

explicada pelo fator 

% Acumulada da 3ª 

coluna 

1 9,99 38,46 38,46 

2 2,46 9,47 47,93 

3 1,74 6,72 54,65 

4 1,50 5,78 60,43 

5 1,12 4,32 64,75 

6 0,95 3,68 68,43 

7 0,82 3,16 71,58 

8 0,70 2,69 74,27 

9 0,63 2,43 76,69 

10 0,59 2,27 78,96 

11 0,55 2,13 81,09 

12 0,49 1,89 82,98 

13 0,46 1,78 84,76 

14 0,44 1,68 86,44 

15 0,39 1,51 87,95 

16 0,37 1,45 89,40 

17 0,36 1,38 90,78 

18 0,35 1,34 92,12 

19 0,33 1,26 93,38 

20 0,31 1,19 94,58 

21 0,29 1,14 95,71 

22 0,27 1,06 96,77 

23 0,26 1,01 97,78 

24 0,22 0,87 98,65 

25 0,20 0,76 99,41 

26 0,15 0,59 100 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Dessa forma, as variáveis explanatórias ficaram agrupadas em 5 fatores 

conforme Tabela 17, onde é possível verificar as cargas fatoriais. Os coeficientes das 

colunas representam as correlações das variáveis e seus respectivos fatores. A 
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comunalidade representa a parcela da variância da variável que é explicada pelos 

fatores comuns. 

Tabela 17 - Cargas fatoriais e a comunalidade 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Comunalidade 

q11a 0,6783 -0,0600 -0,0133 0,2920 0,0799 0,5555 

q11b 0,2487 -0,0045 0,6739 0,1409 0,4741 0,7606 

q11c 0,4484 -0,0308 0,6184 0,1886 0,3612 0,7505 

q11d 0,6960 -0,0180 0,0130 0,2713 0,0331 0,5596 

q11e 0,6674 -0,1519 0,0351 0,3051 -0,1434 0,5833 

q11f 0,5814 -0,2440 0,2789 0,1603 -0,2556 0,5664 

q11g 0,5908 -0,3538 0,2503 0,1276 -0,3323 0,6636 

q11h 0,6328 -0,3440 0,2470 -0,0337 -0,2481 0,6425 

q11i 0,6359 -0,2866 0,1009 -0,1730 -0,2113 0,5713 

q11j 0,5813 -0,2362 0,3324 -0,2935 -0,0371 0,5917 

q11k 0,6767 -0,1890 -0,1299 -0,2220 -0,1262 0,5758 

q11l 0,6695 -0,2070 -0,0675 -0,3062 -0,1633 0,6161 

q11m 0,6043 -0,2911 -0,0540 -0,3128 0,0614 0,5544 

q11n 0,6664 -0,2469 -0,2466 -0,1889 0,2863 0,6834 

q11o 0,7552 -0,1115 -0,2448 -0,1594 0,2455 0,7284 

q11p 0,7625 -0,1393 -0,2498 -0,1461 0,3105 0,7810 

q11q 0,7413 -0,1360 -0,2700 -0,1415 0,3039 0,7534 

q12a 0,6519 0,2436 -0,2674 0,3600 0,0469 0,6876 

q12b 0,6284 0,2405 -0,2993 0,3488 0,0465 0,6660 

q12c 0,6362 0,1111 -0,0247 0,3927 -0,1115 0,5844 

q12d 0,6628 0,0880 -0,2886 0,3316 -0,1072 0,6517 

q13a 0,5687 0,5707 0,1125 -0,2089 -0,1188 0,7195 

q13b 0,5174 0,5203 0,0381 -0,1577 -0,1582 0,5898 

q13c 0,6021 0,4992 0,1687 -0,1470 0,0181 0,6620 

q13d 0,5214 0,6250 0,1000 -0,2079 -0,0986 0,7254 

q13e 0,4584 0,5869 0,0995 -0,2093 -0,0260 0,6089 

Fonte: Resultados da pesquisa 

A fim de se testar a adequabilidade dos dados à análise multivariada, utilizou-

se o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Valores elevados para esse teste indicam que 

as correlações parciais entre as variáveis são baixas, indicando que existe uma 

estrutura de dependência clara entre as variáveis, a qual é desejável para a análise 

fatorial. Segundo Hair et. al (1998), valores do teste de KMO acima de 0,5 indicam 

que é possível haver um fator comum a explicar o comportamento correlacionado 

das variáveis consideradas. Como no presente trabalho o valor de tal teste foi de 
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0,9201, os dados utilizados apresentam excelente adequabilidade para a aplicação da 

análise fatorial. 

Com a finalidade de facilitar a interpretação das cargas fatoriais, rotacionou-

se os cinco fatores retidos utilizando o método Varimax no Stata 10. Com esse 

procedimento, a contribuição de cada fator para a variância total é alterada sem, 

contudo, modificar a contribuição conjunta desses, com a vantagem de que os fatores 

obtidos após a rotação encontram-se mais estreitamente relacionados com 

determinados grupos de variáveis, possibilitando uma interpretação mais lógica 

deles. 

A Tabela 18 exibe as cargas fatoriais e as comunalidades de cada fator após a 

rotação. As cargas fatoriais com valor superior a 0,50 estão em negrito, buscando 

evidenciar as variáveis mais fortemente associadas a determinado fator. 

Tabela 18 - Cargas fatoriais rotacionadas e a comunalidade 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Comunalidade 

q11a 0,2965 0,5725 0,2853 0,1078 0,2162 0,5555 

q11b 0,0356 0,0087 0,1019 0,0744 0,8622 0,7606 

q11c 0,0783 0,1744 0,2241 0,1770 0,7952 0,7505 

q11d 0,2695 0,5639 0,3141 0,1681 0,2051 0,5596 

q11e 0,1844 0,5516 0,4762 0,0683 0,1164 0,5833 

q11f 0,0816 0,3032 0,6556 0,0673 0,1829 0,5664 

q11g 0,1094 0,2774 0,7500 0,0022 0,1099 0,6636 

q11h 0,2464 0,1751 0,7271 0,0711 0,1315 0,6425 

q11i 0,3710 0,1242 0,6312 0,1402 0,0161 0,5713 

q11j 0,3749 -0,0692 0,5791 0,2096 0,2591 0,5917 

q11k 0,5191 0,1957 0,4639 0,2035 -0,1068 0,5758 

q11l 0,5198 0,1041 0,5232 0,2322 -0,1026 0,6161 

q11m 0,6144 0,0450 0,4034 0,1053 0,0337 0,5544 

q11n 0,7633 0,2393 0,1903 0,0550 0,0661 0,6834 

q11o 0,7359 0,3278 0,1915 0,1970 0,0627 0,7284 

q11p 0,7759 0,3385 0,1666 0,1614 0,1032 0,7810 

q11q 0,7660 0,3382 0,1500 0,1517 0,0816 0,7534 

q12a 0,2422 0,7395 0,0377 0,2837 0,0159 0,6876 

q12b 0,2480 0,7285 0,0160 0,2708 -0,1043 0,6660 

q12c 0,0856 0,6605 0,2840 0,2222 0,1035 0,5844 

q12d 0,2422 0,7100 0,2039 0,1946 -0,0977 0,6517 

q13a 0,1290 0,1800 0,1373 0,8053 0,0566 0,7195 

q13b 0,1031 0,2109 0,1258 0,7201 -0,0199 0,5898 

q13c 0,1850 0,2143 0,1240 0,7251 0,2018 0,6620 

q13d 0,1011 0,1678 0,0707 0,8242 0,0518 0,7254 

q13e 0,1146 0,1275 0,0146 0,7563 0,0854 0,6089 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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 O fator 1 que representa 38,46% da variância total, apresenta correlação 

positiva com as variáveis: 

Q11k: importância de se reciclar o lixo produzido; 

Q11l: prejuízo no solo causado pelo depósito de lixo a céu aberto; 

Q11m: risco existente na construção de moradias em morros e encostas; 

 Q11n: importância da população e da prefeitura municipal na coleta do lixo gerado 

pelas pessoas; 

 Q11o: importância de se proteger florestas, rios e lagoas; 

 Q11p: o bem estar proporcionado pelas florestas, matas e rios na vida das pessoas; 

Q11q: importância de uma cidade possuir áreas verdes, praças e parques. 

Dessa forma, foi estabelecido que o fator 1 se refere às características 

relacionadas à “Importância das Vertentes Ambientais no Cotidiano das Pessoas”, 

pois reúne as variáveis que explicam a relevância do meio ambiente no dia-a-dia da 

sociedade. 

O fator 2, representando 9,47% da variância total, é constituído por 7 

variáveis, relacionadas positivamente com o fator, sendo elas: 

Q11a: importância de se discutir assuntos relacionados ao meio ambiente; 

Q11d: importância da preservação das fontes de água para a qualidade de vida das 

pessoas; 

Q11e: importância das cidades possuírem áreas verdes, praças e parques; 

Q12a: importância da preservação das plantas e animais para que o homem supra a 

sua necessidade por alimento e combustível; 

Q12b: importância de o governo proteger áreas que possuam espécies importantes ou 

em extinção criando as Unidades de Conservação; 

Q12c: prejuízo ao meio ambiente causado pelo consumo excessivo de energia pelas 

pessoas; 

Q12d: importância na educação das crianças para que elas aprendam a cuidar do 

meio ambiente. 

Nesse sentido, o fator 2 foi chamado de “Preservação e Educação Ambiental” 

já que as variáveis que o compõem têm características de conscientização das 

pessoas quanto à importância da conservação do meio ambiente para que as futuras 

gerações possam também usufruí-los de forma sustentável. 
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O fator 3, representa 6,72% da variância total, e apresenta correlação positiva 

com as seguintes variáveis: 

Q11f: redução da quantidade de água disponível para o consumo é causado pelo 

desperdício de água feito pelas pessoas, no dia a dia; 

Q11g: relação existente entre os níveis de poluição de uma região e a saúde da 

população local; 

Q11h: poluição no ar causado pela queima de lixo, fogo nas florestas e matas e a 

fumaça produzida pelas indústrias;  

Q11j: importância em se discutir as mudanças climáticas; 

Q11l:prejuízo no solo causado pelo depósito de lixo a céu aberto. 

 Assim, o fator 3 pode ser considerado como “Relação entre desperdício e a 

poluição e os prejuízos ao meio ambiente” visto que as variáveis que o compõem 

está direcionada aos contaminantes ambientais e o consumismo. 

Já o fator 4, com 5,78% de representação da variância total, relaciona-se 

positivamente com as variáveis: 

Q13a: responsabilidade da comunidade e pessoas que moram no município na 

resolução de problemas ambientais; 

Q13b: responsabilidade da prefeitura, governo e autoridades locais na resolução de 

problemas ambientais; 

Q13c: responsabilidade do entrevistado na resolução de problemas ambientais; 

Q13d: responsabilidade das indústrias e o comércio na resolução de problemas 

ambientais; 

Q13e: responsabilidade das Organizações não governamentais (ONG‟s) na resolução 

de problemas ambientais. 

 
O Fator 4 pode ser nomeado como “Responsabilidade para com o meio 

ambiente” já que reúne variáveis que representam os componentes da sociedade que 

são responsáveis pela solução dos problemas ambientais do município. 

O Fator 5 representa 4,32% da variância total e engloba as seguintes variáveis 

que também se relacionam positivamente com o fator: 

Q11b: participação em eventos ou programas relacionados ao meio ambiente; 

Q11c: contribuição para o meio ambiente, no dia-a-dia do entrevistado; 
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O Fator 5 pode ser considerado como “Atitude pessoal com relação ao Meio 

Ambiente” pois reúne variáveis que demonstram participação, contribuição e relação 

dos entrevistados sobre aspectos ambientais. 

Pôde-se verificar que os fatores gerados refletem vertentes do relacionamento 

entre o homem e a natureza, a intervenção no mundo natural e a dependência dos 

recursos naturais pelo ser humano.  

A partir da análise fatorial, obteve-se os escores fatoriais, para os fatores 

considerados, pelo método da regressão a partir do stata 10. Tais escores foram 

utilizados como variáveis explicativas no modelo (2) a fim de incorporar as variáveis 

de percepção ambiental à valoração. 

4.5 - Estimativa da DAP verdadeira 

Conforme proposto na metodologia, utilizou-se o modelo (2) para estimar os 

parâmetros necessários para se obter a DAP verdadeira, por meio da abordagem de 

Hanemann. 

 

Tal estimativa foi realizada a partir do software EVIEWS 5. O software 

Econometric Views, também chamado de E-Views, é um pacote estatístico 

desenvolvido por economistas e com a maioria de aplicações na Economia, mas pode 

ser usado em outras áreas. Este é um software que produz regressões e previsões, 

desenvolve relações estatísticas entre os dados e usa estas relações para prever 

valores futuros da série. 

Espera-se, a priori, que as variáveis RF, E, C1, C2, C4 e Fj sejam 

positivamente relacionadas com a DAPv. Pearce e Turner (1990) destacam que as 

classes de renda mais altas demandam ativos ambientais, porque essas classes já 

tiveram atendidas as suas necessidades básicas e materiais e, por isso, passam a 

desejar um nível maior de bem-estar, por meio de melhorias ambientais que possam 

aumentar a sua qualidade de vida. Em razão disso é que se espera uma relação direta 

entre a DAPv e a RF. 

Quanto à referida suposição do relacionamento entre a DAPv e a E , esta se 

deve à expectativa de que um maior grau de instrução, represente maior consciência 
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ecológica e, conseqüentemente, maior disposição a pagar demonstrada pelo 

individuo em relação a uma melhoria ambiental.  

No mesmo sentido, espera-se uma relação direta entre DAPv e IPA, já que, 

quanto mais elevado o nível de consciência ambiental, maior tende a ser a 

importância atribuída a ativos dessa natureza. 

Já para as variáveis C1 e C2 a justificativa do relacionamento suposto reside 

na hipótese de que indivíduos que conhecem a APA/CA, assim como aqueles que 

consciência a respeito de atitudes que podem influenciar o referido ativo, sejam mais 

sensíveis a proteção e melhoria do objeto da pesquisa. Dessa forma, tais 

entrevistados tenderiam a demonstrar disposição a pagar superior em comparação 

com aqueles sem os referidos conhecimentos.  

Acredita-se que o fato de o entrevistado já ter visitado a APA/CA tenderia a 

aumentar a sua DAPv, em razão do contato direto com o patrimônio natural contido 

no ativo ambiental em análise. 

Quanto as variáveis Dj, estas foram incluídas para verificar se o fator distrito 

influenciaria a DAPv do entrevistado, sendo a sua significância estatística e seu 

relacionamento com a variável explicada indeterminados a priori. 

A relação entre a DAPv e as variáveis S e I é também indeterminada a priori, 

pois ainda não foi encontrada teoria ou justificativa plausível que possa sugerir 

previamente algum relacionamento com a variável explicada. 

Por fim, em relação à variável DAPp, que se refere aos valores oferecidos aos 

entrevistados espera-se que seu coeficiente na equação (2) seja negativo, indicando 

uma relação de demanda. 

Os resultados da econometria do EVIEWS 5 estão na Tabela 19. Para 

construção do modelo, o software descarta os questionários que não apresentam a 

base de dados completa, ou seja, elimina-se a entrevista na qual pelo menos uma das 

perguntas não foi respondida (o entrevistado não quis responder ou disse não saber a 

resposta). Dessa forma, utilizou-se 366 questionários para estimação da verdadeira 

DaP (variáveis definidas no modelo (2)). 
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O modelo econométrico gerado apresentou somente seis variáveis 

estatisticamente significativas a 5% – DAPp, Renda per capita, Idade e C3, C5 e 

Fator 4. 

 Entretanto, como o λ calculado no teste da razão de verossimilhança, (λ é um 

teste de significância global do modelo e consiste em testar a hipótese nula de uma 

regressão restrita contra uma irrestrita) foi altamente significativo, existe uma 

regressão entre a probabilidade de um indivíduo responder, positivamente, a 

valoração ambiental e as variáveis explicativas consideradas. 

Tabela 19– Resultados do modelo logit completo para estimação da DaP verdadeira para a 

APA/CA, 2010 
Variável Coeficiente Erro padrão Teste-z Valor-p 

DaPp* -0,0530 0,0170 -3,11 0,002 

Renda per capita 0,0006 0,0002 2,16 0,031 

Sexo -0,1233 0,2505 -0,49 0,623 

Idade -0,0263 0,0095 -2,76 0,006 

E1 0,1319 0,4958 0,27 0,790 

E2 0,1347 0,5199 0,26 0,796 

E3 0,0053 0,5462 0,01 0,992 

E4 0,1929 0,6993 0,28 0,783 

Distrito 1 -0,0666 0,5020 -0,13 0,894 

Distrito 2 0,1186 0,6252 0,19 0,850 

Distrito 3 -0,1684 0,6138 -0,27 0,784 

Distrito 5 -0,4419 0,7502 -0,59 0,556 

Distrito 6 0,1925 0,5645 0,34 0,733 

Distrito 7 -0,7721 0,5727 -1,35 0,178 

Distrito 8 0,6897 0,6688 -1,03 0,302 

C1 0,0440 0,2886 0,15 0,879 

C3 0,8816 0,3058 2,88 0,004 

C4 0,1823 0,3108 0,59 0,558 

C5 0,9390 0,3167 2,96 0,003 

Fator 1 0,1477 0,1411 1,05 0,295 

Fator 2 0,1915 0,1399 1,37 0,171 

Fator 3 0,0589 0,1511 0,39 0,697 

Fator 4 0,3151 0,1588 1,98 0,047 

Fator 5 0,2197 0,1354 1,62 0,105 

Teste da razão de verossimilhança: λ = 2(FVLI – FVLR)  

 λ = 86,62 

    Observações com (Y = 1) = 142 Observações com (Y = 0) = 224   

(*) DaPp é o valor proposto no processo de valoração, sendo as demais variáveis 

definidas conforme as páginas 88 e 89 .Fonte: Resultados da pesquisa 
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Ainda sobre as qualidades estatísticas do modelo, observou-se que esse 

apresenta um bom poder de previsão, posto que 72,68% de suas previsões estavam 

corretas. Se tomadas somente as previsões das respostas positivas à valoração 

contingencial, esse índice é de 69,09% e, quanto às respostas negativas, a proporção 

de acertos aumenta (74,22%) (Tabela 20). 

A probabilidade média de aceitação de um preço não-negativo em relação à 

preservação da APA/CA foi estimada em 22,89%. Esse valor indica as chances de 

pagamento no ponto médio da amostra, representando a probabilidade de um 

elemento típico da população amostrada. Tal situação indica, a priori, uma tendência 

de que não seja revelada uma preferência elevada para preservação do ativo por parte 

dos entrevistados. Silva (2003) obteve em seus estudos sobre o Parque Chico Mendes 

- AC, probabilidade média de pagamento (24,12%) similar à desse estudo. 

Tabela 20 – Previsões certas e erradas do modelo logit 

completo estimado 

 
Equação Estimada 

 
Y=0 Y=1 Total 

P(Y=1) <= 0,50 76 34 110 

P(Y=0) > 0,50 66 190 256 

Total 142 224 366 

Correto 76 190 266 

% Correta 74,22 69,09 72,68 

% Incorreta 25,78 30,91 27,32 

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

 

A fim de se proceder a análise econômica dos coeficientes do modelo logit 

estimado, apresenta-se a Tabela 21 que possui os efeitos marginais das variáveis que 

foram significativas. 

Conforme o esperado, o efeito marginal da variável DAPp sobre a 

probabilidade de o entrevistado aceitar contribuir é negativo, que indica uma relação 

de demanda. Tal efeito indica que um aumento em uma unidade na DAPp, mantidas 

as demais variáveis constantes, diminui a probabilidade de pagamento em 0,76 ponto 

percentual. 
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Tabela 21 – Efeito marginal das variáveis significativas do modelo logit 

reduzido para estimação da DaP verdadeira para a APA/CA, 2010 

Variável dy/dx Erro-padrão teste-z valor-p 

DAPp -0,00765 0,0031 -2,47 0,013 

Renda per capita 0,00015 0,00006 2,85 0,004 

Idade -0,00542 0,00181 -2,99 0,003 

C3(1)  0,21790 0,05414 4,02 0,000 

C5(2) 0,23659 0,05433 4,35 0,000 

Fator 4(3) 0,05152 0,03063 1,68 0,093 

Fonte: Resultados da pesquisa 

Notas: (1) variável dummy assumindo o valor 1 quando o indivíduo já 

tinha ouvido falar da APA/CA e zero, caso contrário.  

            (2) variável dummy assumindo o valor 1  quando   o  

entrevistado  concordava  que  suas   atitudes  poderiam  influenciar  

de alguma  maneira a APA/CA e zero, caso contrário. 

              (3) variável de percepção ambiental obtida a partir da análise 

fatorial, sendo denominada de “Responsabilidade para com o meio 

ambiente”.  
 

O efeito marginal da variável renda per capita também se mostrou de acordo 

como sugerido pela teoria econômica, já que se verificou para o aumento de uma 

unidade monetária na referida variável, uma elevação de 0, 015 ponto percentual 

sobre a probabilidade de uma resposta sim à valoração contingente. Considerando 

um aumento de R$1.000,00 na renda per capita, a elevação sobre a probabilidade 

considerada seria de 15,00 pontos percentuais, indicando que a variável tem 

influência importante sobre o fenômeno em estudo.   

Em relação à idade, teve-se um efeito marginal negativo, embora pequeno, 

indicando que a elevação em um ano de vida reduz a probabilidade de pagamento em 

0,54 ponto percentual. Em parte, esse resultado pode indicar que, com o passar do 

tempo, o indivíduo diminui seu interesse pelo ativo, já que, em tese, terá menos 

tempo de vida para usufruir de suas benesses. Mas, com relação ao sinal negativo do 

referido efeito, não existe consenso na literatura acerca de sua relação com a 

probabilidade de aceitação da valoração. 

Quanto ao efeito marginal da variável C3 (que perguntava se o indivíduo já 

ouviu falar na Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas), que se 

trata de uma dummy, observou-se que o fato de saber, previamente, sobre a 

existência da APA/CA faz que, em média, a probabilidade de pagamento se eleve em 

21,79%.  
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Quanto ao efeito marginal da variável C5, que se trata de uma dummy, 

demonstra que o fato de ter consciência prévia, que as atitudes de cada indivíduo 

podem influenciar de alguma maneira a APA/CA faz que, em média, a probabilidade 

de pagamento se eleve em 23,65%. Nesse sentido, tem-se que as influências sobre o 

patrimônio natural do presente estudo sensibilizam fortemente os entrevistados, 

indicando, que esses se preocupam em preservar a APA/CA. 

Com relação à variável Fator 4, “Responsabilidade para com o meio 

ambiente”, observou-se que esse foi o de maior influência sobre a probabilidade de 

aceitação da valoração contingente e tem-se um efeito marginal positivo, sendo que o 

fato de ter consciência de quem é responsável sobre o meio ambiente, faz com que, 

em média, a probabilidade de pagamento se eleve em 5,15 pontos percentuais. Dessa 

forma, tem-se que o grau de responsabilidade com o meio natural sensibiliza 

fortemente os entrevistados, indicando, que esses se preocupam com a APA/CA. 

As variáveis que não se mostraram estatisticamente significativas, não se 

podem fazer inferências acerca de seus efeitos marginais, já que as probabilidades de 

seus parâmetros estimados, que são usados no cálculo do referido efeito, serem zero 

são elevadas. Entretanto, serão discutidos a seguir os possíveis motivos da não 

significância das outras variáveis incluídas no modelo. 

Com relação às dummies referentes aos distritos, observa-se que as suas não-

significâncias indicaram que o fator distrito não influência estatisticamente a decisão 

de um entrevistado qualquer em aceitar o pagamento de determinada DAPp. 

Quanto à variável sexo, observa-se que essa não altera estatisticamente a 

probabilidade de um respondente concordar em pagar determinada quantia 

monetária.  Resultado similar foi encontrado por Brugnaro (2000) e por Fernandes 

(2005).  

Em relação à escolaridade dos indivíduos, essa também não se mostrou 

estatisticamente significativa. Tal fato contraria o esperado, ou seja, grau de 

instrução influenciando positivamente a probabilidade de uma resposta sim a 

valoração ambiental. Esse mesmo resultado foi encontrado por Brugnaro (2000), 

Silva (2003) e Cirino (2005). No presente estudo, essa situação pode ser explicada 
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pelo fato de que, independentemente do nível de instrução do entrevistado, percebe-

se, de maneira geral, preocupação e disposição na conservação da APA/CA. 

Passando para a variável C1, que abordou o conhecimento sobre Unidades de 

conservação, essa não se mostrou estatisticamente significativa. Isso pode ser devido 

ao fato de mesmo sem terem o conhecimento técnico sobre Unidades de 

Conservação, muitos tem a consciência de que são responsáveis pela preservação à 

APA/CA. Ou seja, tendo ou não conhecimento científico sobre o que é uma UC, isso 

não influencia na probabilidade de um individuo aceitar o pagamento de dado valor. 

Quanto à variável Questão C4, que se refere à visitação na APA/CA, essa não 

foi significativa e destaca-se que, o fato de a área em estudo ser parte da geografia 

dos distritos envolvidos faz com que, os indivíduos de interesse percebam e 

reconheçam a sua importância, mesmo sem nunca terem visitado, já que desfrutam 

naturalmente de serviços desse ecossistema. 

As variáveis Fator 1, 2, 3 e 5, também não se mostraram estatisticamente 

significativas à probabilidade de um respondente concordar em pagar determinada 

quantia monetária pela preservação da APA/CA. Normalmente, pessoas que se 

importam com o meio-ambiente estariam mais dispostas a pagar pelos bens naturais. 

Porém, nesse estudo não foi encontrada uma relação entre disposição a pagar e o 

grau de percepção dos entrevistados sobre os componentes do meio ambiente. 

Resultado similar foi encontrado por Cantagallo e Kuwahara (2009) sobre o 

ecoturismo em Parelheiros - SP. 

A fim de aumentar a precisão da estimativa da DAPv mensal dos indivíduos 

da área que compreende a APA/CA, optou-se por re-estimar o modelo logit somente 

com as seis variáveis que foram  estatisticamente significativas a pelo menos 5%. 

De maneira geral, observou-se que os resultados do modelo logit reduzido 

foram similares ao do modelo completo, reforçando que as variáveis explicativas 

retiradas não são importantes para a determinação da probabilidade de um 

entrevistado responder sim a valoração contingente da APA/CA (Tabela 22). 
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Tabela 22 - Resultados do modelo logit reduzido para estimação da DaP 

verdadeira para a APA/CA 

Variável Coeficiente Erro-padrão Teste-z valor-p 

DAPp -0,033262 0,013486 -2,466439 0,013600 

Renda per capita 0,000685 0,000237 2,886214 0,003900 

Idade -0,023579 0,007903 -2,983557 0,002800 

C3 1,007978 0,275844 3,654167 0,000300 

C5 1,090811 0,273059 3,994778 0,000100 

Fator4 0,223996 0,133431 1,678739 0,093200 

Constante -0,961665 0,416618 -2,308266 0,021000 

Teste da razão de verossimilhança: λ = 2 (FVLI – FVLR) 

λ= 74,74                                                                        Probabilidade média: 22,89% 

Obs. com (Y = 1) =142 Obs. Com (Y = 0) = 226         Previsões corretas 70,98% 

Fonte: Resultados da pesquisa 

O modelo reduzido foi rodado com a constante, pois a mesma foi 

estatisticamente significativa. Ao se rodar o modelo reduzido foram utilizadas 368 

observações, duas a mais que as do modelo completo. Isso ocorreu devido à redução 

do número de variáveis explicativas, e dessa forma, duas observações puderam ser 

inseridas no modelo, já que continham respostas não nulas para todas as variáveis 

contempladas no modelo reduzido. 

Dada a amostragem realizada, a abordagem de Hanemann fornece uma única 

estimativa para a DAP verdadeira dos indivíduos e dessa forma, não há como 

calcular o erro-padrão de tal medida. Nesse sentido, utilizou-se o método 

bootstraping para obter o erro-padrão para a DAPv estimada. A técnica bootstrap 

tenta realizar o que seria desejável na prática, se tal fosse possível, repetir a 

experiência. O bootstraping foi realizado por meio do EVIEWS 5, utilizando-se o 

programa construído para esse fim descrito por Silva (2003). Foram feitas 10.000 

interações para se determinarem a DAPv média. 

Após a simulação de bootstraping, obteve-se um desvio-padrão 

excessivamente alto em relação à média, devido à existência de valores extremos na 

amostragem. Nesse sentido, optou-se utilizar a mediana determinada pelo 

bootstraping para estimar a verdadeira DAP no lugar da média por ser uma medida 

mais robusta na presença de valores extremos. Silva (2003a) também utilizou a DAP 

mediana para estimar um VERA para recuperação ambiental da Pedreira Municipal 

de Pirenópolis-GO. 
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O valor encontrado para a DAP verdadeira do presente estudo foi de R$ 15,43 

por habitante/mês. 

4.6 – O Cálculo do VERA 

A partir do valor encontrado para tal a DAP verdadeira calculou-se o VERA 

anual da APA/CA percebido pelos habitantes da área de influência que a compõem. 

O cálculo realizado foi feito pela multiplicação da DAP verdadeira obtida (R$ 15,43) 

pelo número de habitantes da região estudada (56.157 habitantes) por 12 (referente 

ao número de meses do ano), já que se pretende determinar o VERA anual.  O 

VERA obtido foi cerca de R$10.398.030,12. De forma similar, Adams et al (2003) 

encontraram um VERA para o Parque Estadual Morro do Diabo pelo MVC de  

R$7.080.385,00. Araújo e Ramos (2003) encontraram, em trabalho similar, um 

VERA que pode variar entre R$ 5,36 milhões e R$ 12,55 milhões para a implantação 

e a manutenção do Jardim Botânico em João Pessoa. Para o Parque Estadual do 

Itacolomi (situado em Mariana e Ouro Preto-MG), área próxima à APA/CA em 

estudo, Tafuri (2008) obteve uma DAP média de R$5,60 dos visitantes do Parque, e 

estimou o VERA pela multiplicação da DAP média obtida, pela área do parque, pelo 

número de visitantes do parque por ano, obtendo R$ 1.976.869.440,00. Ressalta-se 

que, sse valor econômico anual das benesses ambientais, a que o autor se refere, 

muito superior ao obtido no presente estudo, não foi encontrado seguindo os mesmos 

métodos econométricos deste.  

Há ainda que considerar que, segundo dados da Fundação João Pinheiro de 

2008, há um repasse mínimo de ICMS ecológico para o município de Ouro Preto 

pela manutenção da APA na cidade, no valor de R$3.451,44. No caso, o repasse do 

ICMS para o município referente à APA ocorre também pela Floresta Uaimií, que é 

uma Unidade de Conservação incluída no mosaico da APA. Porém, esse valor 

também pode ser considerado insatisfatório (R$19.817,77 anual para a Floresta) 

frente ao VERA encontrado no presente estudo. Para o mês de janeiro de 2011, o 

repasse do ICMS ecológico referente à APA/CA foi de R$341,72 e o repasse 

referente à Floresta Uaimií foi de 1.350,23. Comparativamente, o Parque Estadual do 

Rio doce, que possui uma área de 36.970 hectares é responsável por um repasse de 

R$1.452.960,65 anual de ICMS ecológico. Dessa forma, torna-se evidente a 
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importância de se repensar as políticas públicas atuais, principalmente àquelas 

referentes aos investimentos financeiros para conservação da APA/CA. 

Ainda sobre o VERA estimado, ressalta-se que ele reúne os valores de uso, 

opção e existência da APA/CA. Isso porque, mesmo considerando que os 

entrevistados usufruem de alguma maneira, dos benefícios fornecidos pela APA, 

ainda assim o mercado hipotético construído não impede que os entrevistados 

revelem também as suas preferências em relação aos valores de não-uso. 

Objetivando-se obter uma noção do fluxo de caixa dos benefícios gerados 

pela APA/CA ao longo do tempo, elaborou-se um fluxo de caixa de 20 anos para os 

benefícios. Levou-se em consideração como ponto de partida o ano da realização da 

pesquisa (2010). A taxa de desconto utilizada foi a taxa de juros básica da economia 

nacional que é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), referente 

ao acumulado entre maio de 2010 e maio de 2011 (10,99%). Os resultados desse 

fluxo de caixa encontram-se na Tabela 23. 

Tabela 23 – Fluxo de caixa para os benefícios fornecidos pela APA/CA no 

horizonte de tempo de 20 anos, utilizando a taxa Selic de 10,99%, referente ao 

período de maio de 2010 a maio de 2011 

Ano  Fator de juros 
Benefícios Ambientais 

nominais em reais 

Benefícios Ambientais 

atualizados em reais 

2010 1,000 10.398.030,12 10.398.030,12 

2011 0,901 10.398.030,12 9.368.438,706 

2012 0,812 10.398.030,12 8.440.795,302 

2013 0,731 10.398.030,12 7.605.005,228 

2014 0,659 10.398.030,12 6.851.973,356 

2015 0,594 10.398.030,12 6.173.505,141 

2016 0,535 10.398.030,12 5.562.217,444 

2017 0,482 10.398.030,12 5.011.458,189 

2018 0,434 10.398.030,12 4.515.233,975 

2019 0,391 10.398.030,12 4.068.144,856 

2020 0,353 10.398.030,12 3.665.325,575 

2021 0,318 10.398.030,12 3.302.392,625 

2022 0,286 10.398.030,12 2.975.396,545 

2023 0,258 10.398.030,12 2.680.778,94 

2024 0,232 10.398.030,12 2.415.333,759 

2025 0,209 10.398.030,12 2.176.172,411 

2026 0,189 10.398.030,12 1.960.692,325 

2027 0,170 10.398.030,12 1.766.548,63 

2028 0,153 10.398.030,12 1.591.628,643 

2029 0,138 10.398.030,12 1.434.028,87 

Valor presente líquido (VPL) = 91.963.100,64 
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O VPL de R$ 91.963.100,64, referente ao período de tempo considerado, 

derivada valoração ambiental aplicada à APA/CA e reflete o anseio da população 

envolvida por políticas públicas efetivas de preservação do referido ativo. O valor 

estimado pode ser interpretado como o valor total dos benefícios gerados pelo ativo 

em estudo e apropriados pela sociedade na área de interesse considerada nesse 

trabalho. 

Destaca-se que, como se pretende com valor encontrado gerar subsídios para 

a implementação concreta e correta de políticas públicas e projetos voltados para a 

conservação e melhoria da APA/CA, não houve preocupação em estimar um VERA 

que abrangesse valores de existência para pessoas que residem fora na área de 

influência compreendida pela APA/CA. Dessa forma, o valor estimado pode ser 

interpretado como o valor dos benefícios totais gerados pela APA/CA e apropriados 

pela sociedade dos 8 distritos de interesse. 
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5. CONCLUSÃO 

O Método de Valoração Contingente (MVC), embora possa apresentar 

algumas limitações, mostrou-se ser uma ferramenta prática na elucidação do valor 

econômico para a Área de Proteção Estadual da Cachoeira das Andorinhas. Dessa 

forma, observou-se que essa técnica é uma ferramenta que pode ser útil para auxiliar 

na formulação de políticas públicas, a fim de justificar investimentos em medidas e 

programas de preservação em áreas protegidas. 

Com a avaliação de variáveis quantitativas utilizadas nos programas 

estatísticos e econométricos, identificou-se a percepção ambiental e as principais 

variáveis determinantes das disposições a pagar da população inserida na sub-bacia 

do alto Rio das Velhas. Nesse estudo também foi possível analisar as características 

socioeconômicas da mesma população, bem como a DAP e o VERA pela 

manutenção e conservação do ativo. 

Cada ser humano percebe e reage diferentemente sobre o ambiente, 

reconhecendo que os recursos naturais, além de suas funções ecossistêmicas, têm 

influência fundamental no cotidiano da população. Constata-se, entre outros 

aspectos, que a população de abrangência da APA/CA tem conhecimento a respeito 

dos aspectos do meio ambiente, o qual ficou evidenciado pela alta proporção 

(55,69%) de respostas “grau 5” nas questões formuladas sobre percepção ambiental. 

Verifica-se que a população amostrada (que envolve 8 distritos de Ouro preto e 

Itabirito e que representa 1,3% da população desses distritos) reconhece que o uso 

dos serviços ambientais oferecidos pela APA/CA deve atender as necessidades das 

gerações atuais e futuras, e tem reflexos positivos na qualidade de vida da população. 

Porém, apesar da população de interesse do presente estudo apresentar conhecimento 

acerca do meio ambiente e do patrimônio natural da APA/CA, esse mesmo grupo 

não utiliza o recurso para recreação, turismo ou educação. Isso sugere que deve haver 

um planejamento por parte dos órgãos gestores visando ações que desenvolva 

economicamente e ambientalmente a região como, por exemplo, atividades de 

ecoturismo. 

Além disso, o fato de a comunidade sob influência da APA ter desenvolvido 

consciência da necessidade de praticar ações que redundem no uso racional dos 
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recursos e da importância da preservação do meio ambiente não traduz que estão 

dispostas a contribuir financeiramente para atender tal objetivo. Este fato foi 

evidenciado pela baixa proporção (34,3%) de indivíduos pesquisados estarem 

dispostos a despender algum valor econômico (contribuição financeira) para 

conservar e melhorar a qualidade ambiental da APA/CA. 

Diversos aspectos podem interferir na captação de valores de pagamento 

pelos entrevistados para desembolso financeiro com a finalidade de proteção 

ambiental, como motivos econômicos e de protesto. As disposições a pagar podem 

ser influenciadas por fatores demográficos, econômicos e por aqueles considerados 

subjetivos, como o interesse desenvolvido a cerca das questões ambientais. Para a 

APA/CA, a escolha da disposição a pagar ou não e os valores eliciados que 

demonstram o comportamento dos usuários em relação ao ativo, puderam ser 

explicadas por meio de seis variáveis atitudinais: a DAP proposta, a renda pessoal do 

entrevistado, a idade, se já ouviu falar ou não na APA/CA, se as atitudes do 

entrevistado podem ou não influenciar de alguma maneira o ativo em estudo e o fator 

“Responsabilidade para com o meio ambiente” (gerado pela análise fatorial sobre as 

variáveis de percepção ambiental). Dessa forma, as variáveis citadas influenciaram 

na disponibilidade ou não a pagar pela conservação e melhoria da qualidade 

ambiental da APA/CA. 

Conforme o objetivo proposto obteve-se uma DAP (mensal) de R$15,43 e um 

valor econômico para a APA/CA (R$10.398.030,12). Esse dado reforça a 

importância dada pela população pesquisada aos recursos e serviços oferecidos pela 

APA/CA, sugerindo ser o valor encontrado um importante indicador para 

implementação de políticas públicas ambientais que envolvam a população e o ativo 

ambietal em questão. 

Assim, como a intenção desse trabalho não foi somente atribuir um valor 

econômico para APA Cachoeira das Andorinhas, mas de servir de parâmetro para 

auxiliar na elaboração de políticas públicas locais efetivas para a conservação da área 

em questão, supõe-se que a sociedade envolvida, ao se dispor a pagar uma taxa 

pública mensal, deveria reivindicar políticas governamentais efetivas de melhoria e 

conservação da APA/CA.  
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Finalizando, devem-se ressaltar as principais dificuldades encontradas com a 

aplicação do método. O alto número de respostas nulas obtidas nas perguntas 

referentes à valoração ambiental demonstra que muitas vezes as respostas não 

correspondem à DAP da pessoa, mas sim a uma aprovação ou rejeição ao que está 

sendo proposto (valoração do ativo). Além disso, a DAP do entrevistado por vezes 

pode ser considerada irreal caso o valor informado consuma uma parcela 

significativa de sua renda já que muitas pessoas desconsideram suas restrições 

orçamentárias e acabam por indicarem uma DAP que não reflete o montante da renda 

disponível para a valoração do recurso natural. 

 

6. SUGESTÕES 

A partir deste trabalho, sugere-se que novos estudos de valoração sejam 

realizados na APA/CA, utilizando-se outros métodos, como o Método de Preços 

Hedônicos ou o Método de Custo de Viagem. Também é interessante a estimação do 

VERA pelo Método de valoração contingente, por meio de abordagens e modelos 

econométricos alternativos, como por exemplo, o logit duplo, com o objetivo de 

verificar diferenças nos resultados obtidos por tal metodologia e a utilizada no 

presente estudo. Aconselha-se ainda a obtenção em separado das três parcelas – uso, 

opção e existência – que compõem o valor total da APA/CA. Além disso, pode-se 

recomendar a valoração das benesses ambientais da APA e seus serviços 

ecossistêmicos, seguindo a abordagem de De Groot (1992), baseado nos princípios 

dos Pagamentos por Serviços Ambientais. Por fim, recomenda-se a utilização das 

estimativas obtidas na elaboração de projetos e políticas públicas voltadas para a 

gestão da APA/CA. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I – Questionário aplicado à população de abrangência da APA/CA 

 

 

 

APA CACHOEIRA DAS ANDORINHAS 

DATA: ________ / OUTUBRO / 2010                         DIA DA SEMANA: ______________ 

PESQUISADOR(A): ______________________________________________________ 

DISTRITOS:      4 Ouro Preto      8 Acuruí 
1 Amarantina      5 Glaura            9 São Gonçalo do Monte 
2 Cachoeira do Campo         6 Rodrigo Silva 
3 Santo Antônio do Leite      7 São Bartolomeu 

QUEST N°: ____________ 

 

Bom Dia / Boa Tarde. Eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos fazendo uma pesquisa na cidade e gostaríamos que o(a) Sr(a) nos ajudasse respondendo algumas perguntas. Sua participação 
será de extrema importância para que a pesquisa tenha êxito e possa trazer melhorias para a sua cidade. 
 

MORA NESTE DISTRITO?            Sim (PROSSIGA)                          Não  (ENCERRA A ENTREVISTA) 
 

Q.01 

Sexo 
(MARCAR 
SEM  LER AS 
OPÇÕES)            

1 Masculino 

2 Feminino 

 

Q. 02 

Qual é a sua idade? 
(ANOTAR A IDADE 
AO LADO DA 
OPÇÃO) 

1 16 a 17: _______ 

2 18 a 24: _______ 

3 25 a 34: _______ 

4 35 a 44: _______ 

5 45 a 59: _______ 

6 60 ou mais: ____ 
 

Q. 03 

Até que ano de escola o(a) Sr(a) estudou? 
(RESPOSTA ÚNICA) 

1 Nunca foi à escola 6 
2° Grau 
incompleto                                   

2 
1° Grau incompleto, 
até 4

a
 série 

incompleta 
7 

2° Grau 
completo 

3 4
a
 série completa 8 

Superior 
incompleto 

4 
1° Grau incompleto, 
de 5

a
 a 9

a
 série 

incompleta 9 
Superior 
completo ou 
mais 

5 
1° Grau completo (9

a
 

série) completa 
  

Q. 04 

Quantos anos 
o(a) Sr(a) 
estudou? 
(ESPONTÂNEA) 

 
____________ 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 05 

O(A) Sr(a) faz 
algum 
trabalho 
remunerado? 
ESPONTÂNEA 

1 Sim  

2 
Não (IR 
P/ Q. 07)  

 

Q. 06 

(SE TRABALHA) No seu trabalho (PRINCIPAL) o(a) Sr(a) é (APÓS A 
RESPOSTA VÁ PARA QUESTÃO 08): 

1 Funcionário público 

2 Assalariado(a) com carteira assinada 

3 Assalariado(a) sem carteira assinada 

4 Conta-própria regular 

5 Conta-própria temporário  

6 Autônomo universitário 

7 Empregador (mais de dois empregados)   OU 

8 Auxiliar  de  família   s/ remuneração  fixa? 

9 Outras (ANOTE): ___________ 

20 NA 98 NR 99 NS 
 

 

Q. 07 

(SE NÃO TRABALHA) Qual é a sua ocupação 
principal (LER ATÉ A INTERROGAÇÃO) 

1 Estuda 

2 Aposentado(a) 

3 Dona-de-casa 

4 Está desempregado   OU 

5 Pensionista? 

6 Outras: _____________ 

20 NA 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 08 

Qual foi sua renda mensal PESSOAL bruta no mês 
passado? (MOSTRAR CARTÃO DE RENDA) 

1 Não tiveram renda 7 De 2.550,01 a 5.100 

2 Até 255,00 8 De  5.100,01 a 10.200 

3 De  255,01 a 510 9 De 10.200,01 a 15.300 

4 De 510,01 a 1020 10 Mais de 15.300,00 

5 De 1020,01 a  1.530 98 NR 

6 De 1.530,01 a 2.550 99 NS 
 

Q. 09 

Quantas 
pessoas residem 
na sua casa? 
(ESPONTÂNEA) 

 
_____________ 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 10 

Somando o seu salário e outras rendas suas, com os salários e as 
rendas das pessoas que moram com o(a) Sr(a), de quanto foi 
aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês passado? 
(MOSTRAR CARTÃO DE RENDA) 

1 Não tiveram renda 7 De 2.550,01 a 5.100 

2 Até 255,00 8 De  5.100,01 a 10.200 

3 De  255,01 a 510 9 De 10.200,01 a 15.300 

4 De 510,01 a 1020 10 Mais de 15.300,00 

5 De 1020,01 a  1.530 98 NR 

6 De 1.530,01 a 2.550 99 NS 
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Q. 11 

Nas questões seguintes favor colocar em uma escala de 1 a 5 seu grau de percepção de cada item perguntado (MOSTRAR CARTÃO DE RÉGUA) 

ITEM -                                            + NR NS 

a Qual o grau de importância de se discutir assuntos relacionados ao meio ambiente? 1 2 3 4 5 98 99 

b Nos últimos anos qual foi o grau de sua participação em eventos ou programas que relacionados ao meio ambiente? 1 2 3 4 5 98 99 

c Como classifica seu grau de contribuição para o meio ambiente, no seu dia-a-dia? 1 2 3 4 5 98 99 

d Qual o grau de importância que tem a preservação das fontes de água para a qualidade de vida das pessoas? 1 2 3 4 5 98 99 

e Qual o grau de prejuízo causado no meio ambiente pelo despejo de esgoto sem tratamento nos rios? 1 2 3 4 5 98 99 

f Qual o grau de redução da quantidade de água disponível para o consumo é causado pelo desperdício de água feito pelas pessoas, no dia a dia? 1 2 3 4 5 98 99 

g Qual o grau de relação existente entre os níveis de poluição de uma região e a saúde da população local? 1 2 3 4 5 98 99 

h Qual o grau de poluição no ar que é causado pela queima de lixo, fogo nas florestas e matas e a fumaça produzida pelas indústrias? 1 2 3 4 5 98 99 

i Qual o grau de importância de se discutir as mudanças climáticas? 1 2 3 4 5 98 99 

j Qual o grau de prejuízo à qualidade de vida das pessoas causado pelo barulho produzido por carros e máquinas? 1 2 3 4 5 98 99 

k Qual o grau de importância de se reciclar o lixo produzido? 1 2 3 4 5 98 99 

l Qual o grau de prejuízo no solo é causado pelo depósito de lixo a céu aberto? 1 2 3 4 5 98 99 

m Qual o grau de risco existe na construção de moradias em morros e encostas? 1 2 3 4 5 98 99 

n Qual o grau de importância tem a população e a prefeitura municipal na coleta do lixo gerado pelas pessoas? 1 2 3 4 5 98 99 

o Qual o grau de importância de se proteger florestas, rios e lagoas? 1 2 3 4 5 98 99 

p Qual o grau de bem estar as florestas, matas e rios podem gerar na vida das pessoas? 1 2 3 4 5 98 99 

q Qual o grau de importância para uma cidade possuir áreas verdes, praças e parques? 1 2 3 4 5 98 99 

 
Q. 12 

Nas questões seguintes favor colocar em uma escala de 1 a 5 seu grau de percepção de cada item perguntado (MOSTRAR CARTÃO DE RÉGUA) 

ITEM -                                            + NR NS 

a Qual o grau de importância há na preservação das plantas e animais para que o homem supra a sua necessidade por alimento e combustível? 1 2 3 4 5 98 99 

b Qual o grau de importância o governo proteger áreas que possuam espécies importantes ou em extinção criando as Unidades de Conservação? 1 2 3 4 5 98 99 

c Qual o grau de prejuízo ao meio ambiente é causado pelo consumo excessivo de energia pelas pessoas? 1 2 3 4 5 98 99 

d Qual o grau de importância há em educar as crianças para que elas aprendam a cuidar do meio ambiente? 1 2 3 4 5 98 99 

 
Q. 13 

Quem deveria resolver os problemas ambientais da sua cidade? (MOSTRAR CARTÃO DE RÉGUA) 

ITEM -                                            + NR NS 

a Qual o grau de responsabilidade da comunidade e pessoas que moram no município? 1 2 3 4 5 98 99 

b Qual o grau de responsabilidade da prefeitura, governo e autoridades locais? 1 2 3 4 5 98 99 

c Qual o SEU grau de responsabilidade? 1 2 3 4 5 98 99 

d Qual o grau de responsabilidade das indústrias e o comércio? 1 2 3 4 5 98 99 

e Qual o grau de responsabilidade das Organizações não governamentais (ONG’s)? 1 2 3 4 5 98 99 
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Q. 14 

O(A) Sr(a) sabe o 
que é uma 
Unidade de 
Conservação? 

1 Sim 

2 Não 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 15 

O(A) Sr(a) conhece 
alguma Unidade de 
Conservação no seu 
município?  

1 Sim 

2 Não 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 16 

O(A) Sr(a) já ouviu falar na 
Área de Proteção 
Ambiental da Cachoeira 
das Andorinhas? 

1 Sim 

2 Não 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 17A 

O(A) Sr(a) já visitou a 
Área de Proteção 
Ambiental da Cachoeira 
das Andorinhas? 

1 Sim  ------------- 

2 Não  (IR P Q. 18) 

98 NR    (IR P Q. 18) 

99 NS    (IR P Q. 18) 
 

Q. 17B 

Quantas vezes? 
(ESPONTÂNEA) 

_____________ 

20 NA 

98 NR 

99 NS 
 

Q. 17C 

Qual foi o motivo da visita? 
(MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 

1 Passeio/recreação 

2 Educativo 

3 Pesquisa 

4 Curiosidade 

5 Interesse pelo local 

6 Outros: _______________ 

20 NA 98 NR 99 NS 
 

Q. 18 

O(A) Sr(a) avalia que suas 
atitudes podem 
afetar/influenciar de alguma 
forma a APA da Cachoeira 
das Andorinhas? 

1 Sim 

2 Não 

98 NR 99 NS 
 

4ª Parte: Valoração Econômica - Disposição a pagar  Entregue cartão conceito e leia o conceito junto com o entrevistado. 
 

 

Q. 19A 

Sabendo dessas informações, você estaria disposto a pagar R$ 
1,40 na forma de um boleto bancário a ser pago mensalmente, a 
fim de se criar um fundo de recursos para conservar e melhorar 
a qualidade ambiental da APA Cachoeira das Andorinhas? 

1 Sim (IR P. Q. 20A) 2 Não (IR P. Q. 21A) 

98 NR  (IR P. Q. 21A) 99 NS  (IR P. Q. 21A) 
 

Q. 20A 

E estaria disposto a pagar R$ 
1,80? 

1 Sim (ENCERRE) 

2 Não (IR P. Q.24A) 

20 NA 98 NR (IR P. Q.24A) 

99 NS  (IR P. Q.24A) 
 

Q. 21A 

Por que você não aceita pagar R$ 1,40? (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) (IR P. Q22A) 

1 O valor oferecido é alto 5 Não acredita que haverá uma melhoria ambiental 

2 Motivos econômicos 6 Já paga muitos impostos 

3 Não se interessa pela APA 7 
A conservação do meio ambiente é de 
responsabilidade do poder público 

4 Prefere outra forma de pagamento 8 Outras: ____________ 98 NR 99 NS 
 

 

Q. 22A 

E estaria disposto a 
pagar R$ 1,10? 

1 Sim (ENCERRE) 

2 Não (IR P. Q. 23A) 

20 NA 

98 NR (IR P. Q. 23A) 

99 NS (IR P. Q. 23A) 
 

Q. 23A 

Por que você não aceita pagar R$ 1,10? (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) (ENCERRE) 

1 O valor oferecido é alto 5 Não acredita que haverá uma melhoria ambiental 

2 Motivos econômicos 6 Já paga muitos impostos 

3 Não se interessa pela APA 7 
A conservação do meio ambiente é de 
responsabilidade do poder público 

4 
Prefere outra forma de 
pagamento 

8 Outras: _____________ 98 NR 99 NS 
 

Q. 24A 

Por que você não aceita pagar R$ 1,80? (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) (ENCERRE) 

1 O valor oferecido é alto 5 Não acredita que haverá uma melhoria ambiental 

2 Motivos econômicos 6 Já paga muitos impostos 

3 Não se interessa pela APA 7 
A conservação do meio ambiente é de 
responsabilidade do poder público 

4 
Prefere outra forma de 
pagamento 

8 Outras: _____________ 98 NR 99 NS 
 

 
NÃO ESQUECER NO FINAL DA ENTREVISTA: A pesquisa que fazemos assegura o anonimato de quem é entrevistado. Apesar disso, nós pedimos o telefone de contato (trabalho ou casa) para que 
o coordenador da pesquisa possa conferir se o(a) Sr(a) foi entrevistado corretamente. O(A) Sr(a) poderia dizer o seu telefone e/ou endereço de contato? 
Nome: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Telefone (residencial ou celular): ______________________________________________________________________________________________________  

 
MUITO OBRIGADO(A) PELA ENTREVISTA! 
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CARTÃO CONCEITO 

A Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas está localizada 
no município de Ouro Preto na bacia hidrográfica do Rio das Velhas (Bacia do São 
Francisco). Possui uma área de aproximadamente 18.700 campos de futebol (187 
km2). Foi criada em 1989 por ter reconhecido valor histórico, cultural, paisagístico, 
turístico, rara beleza cênica e para conservar as condições ecológicas locais. Possui 
nascentes que dão origem ao Rio das Velhas, importante manancial de captação 
de água do sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Na área encontram-se remanescentes preservados da Mata Atlântica, 
como candeia e a presença de vários tipos de animais, como o lobo-guará e a 
jaguatirica. A APA possui espécies que estão ameaçadas de extinção como a 
samambaiaçu, o cipó-de-leite, além de outras orquídeas e pteridófitas. 

 

         
  Cachoeria do espelho                      Cachoeira do pau 

           
Floresta Estacional Semidecidual Montana.               Córrego da Ajuda 
Ao fundo Campos Rupestres sobre a Serra  
do Veloso. Vegetação com predomínio de  
candeias. 
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ANEXO II – Características profissionais dos especialistas consultados neste 

estudo 

 Pedro Martucci do Couto – Engenheiro Florestal, Analista Ambiental do 

Instituto Estadual de Florestas, Gerente APA Cachoeira das Andorinhas. 

 Laudicena Curvelo Pereira – Graduação em Gestão do Meio Ambiente, 

Gerente da Floresta do Uaimií. 

 José Francisco do Prado Filho – Graduação em Ecologia, Mestrado em 

Ecologia Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental, Professor 

Associado da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 Cláudio Costa Soutto Mayor – Técnico Químico, Funcionário do serviço 

municipal de água e esgoto de Ouro Preto - SEMAE-OP. 

 Renato Andrade Rezende – Engenheiro Agrônomo, Mestrado em 

Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Doutorando em Ciências 

Ambientais, Docente do Instituto Federal de Minas Gerais. 

 Júlio César Rodrigues Fontenelle – Biólogo, Mestrado e Doutorado em 

Ecologia, Docente do Instituto Federal de Minas Gerais. 

 Alessandra Rodrigues Kozovits – Bióloga, Mestrado em Ecologia, 

Doutorado em Eco fisiologia Vegetal, Professora da Universidade Federal de 

Ouro Preto. 

 Tallita Tostes da Costa – Engenheira Ambiental, Funcionária do serviço 

municipal de água e esgoto de Ouro Preto - SEMAE-OP. 

 Flávio Andrade – Graduação em Comunicação, Servidor público, Vereador 

filiado ao Partido Verde em Ouro Preto-MG. 

 Maria das Graças de Melo Ferreira – Graduação em Letras, Diretora da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto, integrante da ONG 

Associação da Proteção Ambiental de Ouro Preto – APAOP. 

 Eliana Camargo de Souza – Farmacêutica, Mestrado em Ciências 

Biológicas, Responsável pela ONG Serra do Trovão. 

 Edemir Ubaldo Monteiro – Geógrafo, Supervisor do Parque Natural 

Municipal das Andorinhas, integrante da ONG Associação da Proteção 

Ambiental de Ouro Preto – APAOP, integrante da Brigada 1 (Combate e 

prevenção de incêndios florestais) 
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 Rômulo Reis Pereira – Estudante de Engenharia Ambiental, Presidente da 

ONG Associação da Proteção Ambiental de Ouro Preto – APAOP. 

 Frederico Baeta Moyle de Oliveira – Engenheiro Ambiental, Mestre em 

Engenharia Ambiental, Professor da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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ANEXO III – Questionário apresentado aos especialistas da área ambiental 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

MESTRADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

Pesquisa 

 

 

 

 

VALORAÇÃO ECONÔMICA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: a 

disponibilidade a pagar pela preservação da Área de Proteção Ambiental da 

Cachoeira das Andorinhas – Sub-bacia do Rio das Velhas – MG 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Vanessa Cotta Silveira 

Orientador: José Francisco do Prado Filho 

Co- Orientados: Jader Fernandes Cirino - UFV 

 

 

 

 

 

 

As informações colhidas nesta pesquisa serão usadas para fins acadêmicos, terão 

caráter estritamente confidencial e não serão utilizadas para qualquer outro fim. 
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I – Informações sobre o entrevistado 

Identificação 

Nome: ___________________________________________________________ 

Profissão:_________________________________________________________ 

Endereço comercial: ________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________ 

 

II – Formação acadêmica 

Curso superior: ______________________Mestrado:______________________ 

Outros: __________________________________________________________ 

 

III – Informações gerais 

1. Participa de alguma organização não-governamental especializada em questões 

ambientais? 

(  ) sim (  ) não 

Qual? 

________________________________________________________________ 

 

2. Você conhece a Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas? 

(  ) sim (  ) não 

 

IV – Informações sobre a APA 

  

 A Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas (APA/CA) está 

localizada no município de Ouro Preto na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

(Bacia do São Francisco), e possui uma área de 18.700 ha. A APA foi criada em 

16/10/1989 pelo Decreto Estadual 30.264/1989, por ser a área considerada como 

patrimônio natural de reconhecido valor histórico, cultural, paisagístico, turístico e de 

rara beleza cênica, emoldurando o entorno histórico da cidade de Ouro Preto; e 

devido à necessidade de assegurar o bem-estar da população, conservar as condições 

ecológicas locais e preservar a biota regional. Possui nascentes que dão origem ao 

Rio das Velhas, importante manancial de captação de água do sistema de 

abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A área é classificada 

como unidade de conservação de uso sustentável e é constituída por terras públicas e 

privada, possui Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, elaborado em 2006 e é 

gerenciada pelo Instituto Estadual de Florestas pelo Conselho Consultivo que se 

reúne regularmente (REZENDE, 2009). 

A APA/CA encontra-se também inserida em áreas designadas como 

prioritárias para a conservação da biodiversidade brasileira, sendo considerada como 
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de “importância biológica extrema” (área 232) para o bioma da Mata Atlântica, e 

para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais (área C10), indicações estas 

que corroboram a singularidade e importância ambiental da região (IEF/UFV, 2005). 

Apesar de ser considerada área de preservação desde 1989, a APA/CA vem 

sofrendo uma avançada ameaça à sua integridade através da expansão urbana 

desordenada, queimadas, extração de candeia e, principalmente, extração de quartzito 

(pedra-de-ouro-preto), que vem provocando grande perda da biodiversidade, além do 

impacto ao meio físico, com o assoreamento e o desencadeamento de processos 

erosivos, afetando a dinâmica dos recursos hídricos (ROCHELLE e MESSIAS 

2003). 

Além disso, mesmo com o apoio institucional do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF-MG), a APA Cachoeira das Andorinhas carece de instrumento 

gerenciador, como o Plano de Manejo, para direcionar o desenvolvimento de 

alternativas econômicas aos produtores residentes em sua área, em conjunto com a 

preservação ambiental (REZENDE, 2009). 

 

V – Valores da disposição a pagar (DAP) 

Para responder, tome como referência as informações anteriores referentes à 

APA Cachoeira das Andorinhas e nove diferentes níveis de renda pessoal em salários 

mínimos (R$510,00) – tabela 1. Preencha a tabela, determinando nove valores, em 

reais, que correspondam aos níveis de renda especificados que, a seu ver, indivíduos 

da região que compreende a APA em análise, estariam dispostos a pagar 

mensalmente para contribuir com a conservação e melhoria ambiental do 

referido recurso por meio de uma taxa. Leve em consideração as diferentes 

características da população como conhecimento acerca da importância do meio 

ambiente, grau de instrução, entre outros. Tal taxa seria recolhida pela prefeitura dos 

municípios da região que compreende a APA juntamente com o IEF, por meio da 

conta de água, a fim de se criar um fundo de recursos a ser administrado pelo órgão 

gestor responsável pela APA. 

Tabela 1 – Disposição a pagar, por faixa de renda mensal familiar, para 

conservação da APA Cachoeira das Andorinhas 

Níveis de 

Renda 

Valor da renda mensal pessoal  

(em salários mínimos*) 

Disposição a pagar  

(DAP em reais) 

I Até 1 (R$0,00 à R$510,00) 

 II 1 a 2 (R$510,00 à R$1020,00) 

 III 2 a 3 (R$1020,00 à R$1530,00) 

 IV 3 a 4 (R$1530,00 à R$2040,00) 

 V 4 a 5 (R$2040,00 à R$2550,00) 

 VI 5 a 6 (R$2550,00 à R$3060,00)   

VII 6 a 7 (R$3060,00 à R$ 3570,00) 

 VIII 7 a 8 (R$ 3570,00 à R$4080,00) 

 IX > 8 (acima de R$4080,00) 
 

* (valor do período vigente: R$510,00) 
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