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Resumo
No Brasil, embora as cavidades naturais sejam consideradas patrimônios ambientais
resguardados por lei, muitas sofrem pressões que acarretam riscos a sua conservação. O
problema deve-se, em parte, à ineficiência da fiscalização do Estado, e ao equívoco de muitas
pessoas que se sentem no direito de usufruir indiscriminadamente dos serviços ambientais
prestados pelas cavidades considerando-as como bens públicos, e por isto, subjugando-as.
Os serviços ambientais podem ser as condições que garantem a sobrevivência das espécies
da fauna e flora exclusivas do ambiente cavernícola e muitos outros benefícios sociais,
culturais, espirituais, estéticos, recreativos e educativos que satisfazem, direta ou
indiretamente, as necessidades humanas. Como são oferecidos de forma livre e gratuita pela
natureza, também podem ser utilizados até a exaustão. Diante disso, a valoração econômica
tem sido considerada uma importante ferramenta para preservar a manutenção dos serviços
ambientais na natureza. Isso não significa taxá-los e colocá-los à venda, mas estabelecer um
valor que funcione como um indicador representativo de sua importância econômica e bemestar social. Essa estratégia foi aplicada à Gruta do Salitre, situada no maciço quartzítico da
Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. A proximidade de Diamantina (Minas Gerais),
cidade histórica e Patrimônio da Humanidade, eleva o potencial turístico da gruta. A gestão
do uso público, realizada por uma ONG (Instituto Biotrópicos), ainda é incipiente e, por isso,
carece de apoio para conseguir manter o monitoramento local. Portanto, há uma grande
necessidade de se conciliar as inúmeras atividades que ocorrem na área do afloramento
rochoso da gruta (práticas esportivas e concertos musicais) com a conservação ambiental do
ecossistema de caverna. Visando contribuir para o alcance da sustentabilidade da gestão do
uso público da gruta, este estudo buscou identificar e valorar monetariamente os serviços
ambientais prestados pela Gruta do Salitre utilizando o Método de Valoração Contingente
(MVC). Para tanto, no período de agosto a outubro de 2013, entrevistou-se os visitantes da
gruta e os moradores de Curralinho utilizando-se questionários semiestruturados com o
intuito de identificar os objetivos da visita e avaliar a sua disposição a pagar (DAP) pela
conservação do atrativo natural em questão. O valor anual estimado referente aos benefícios
gerados pela Gruta do Salitre foi superior a 4 milhões/ano de reais a partir dos dados obtidas
dos visitantes, e próximo a 2 milhões/ano a partir dos dados dos moradores de Curralinho.
Demais informações contidas nos questionários geraram um banco de dados, cujos
parâmetros estudados subsidiarão a adoção de políticas públicas voltadas para conservação
ambiental e para a avaliação da viabilidade de projetos empresariais destinados à utilização
das potencialidades turísticas desse patrimônio natural.
Palavras-chaves: Gruta do Salitre,
Sustentabilidade, Uso Público.
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Abstract
In Brazil, although the natural cavities are considered environmental heritage safeguarded
by law, many suffer pressures that give rise to their conservation. The problem is due in part
to poor enforcement of the state, and the misconception of many people who feel entitled to
use indiscriminately the environmental services provided by the cavities considering them
as public goods, and therefore, subduing them . Environmental services may be the
conditions that ensure the survival of species of fauna and flora unique cave environment
and many other social, cultural, spiritual, aesthetic, recreational and educational benefits that
satisfy, directly or indirectly, human needs. How are offered free by nature and free form,
can also be used to exhaustion. Therefore, economic valuation has been considered an
important tool to preserve environmental services in nature. This is not to tax them and put
them on sale, but set a value that will work as a representative indicator of its economic
importance and social welfare. This strategy was applied to the Salitre Cave, located in the
massive quartzite of the Espinhaço Biosphere Reserve. The proximity of Diamantina (Minas
Gerais), and historic World Heritage city, raises the tourism potential of the cave. The
management of public use, conducted by an NGO (Biotrópicos Institute), is still in its
infancy and therefore needs support in order to sustain the local monitoring. So there is a
great need to reconcile the numerous activities that occur on the rocky outcrop of the cave
(sports and concerts) with the conservation of the ecosystem of the cave area. To contribute
to the achievement of sustainable management of public use of the cave, this study sought
to identify and monetarily value the environmental services provided by the Saltpeter Cave
using the Contingent Valuation Method (CVM). For this, in the period august to october
2013 were collected from visitors to the cave and the residents of Curralinho using semistructured questionnaires in order to identify the objectives of the visit and assess the
willingness to pay (WTP) for conservation the natural attraction in question. The estimated
annual value related to the benefits generated by the Saltpeter Cave was more than 4
million/year of actual data obtained from the visitors and close to 2 million/year from the
data of residents of Curralinho. Other information contained in the questionnaires generated
a database, whose parameters studied subsidize the adoption of related to environmental
conservation and to evaluate the feasibility of business projects for use of the tourist potential
of this natural heritage policies.
Keywords: Salitre Cave, Serra do Espinhaço, Environmental Services, Sustainability, Public
Use.

1. Introdução
Nas últimas décadas, especialmente após a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, as discussões
sobre os impactos das atividades humanas sobre a natureza têm se estendido a toda a
sociedade (DIAS, 2004).
A preocupação com as questões ambientais surge por conta da crise ocasionada pela
escassez dos recursos naturais, decorrente do uso descontrolado, incessante e frenético do
crescimento global. Ao se aumentar o consumo, aumenta-se a pressão sobre os recursos
naturais, ou seja, necessita-se mais água, mais matérias-primas, mais eletricidade, mais
combustíveis, mais solos férteis etc. (DIAS, 2004).
Com isso, cresce a degradação ambiental em todas as suas formas. A biodiversidade
torna-se alvo de interesses diversos, caracterizando-se como uma moeda de troca, porém sua
importância e significados são submetidos, muitas vezes, em prol de um suposto progresso
de desenvolvimento tecnológico e científico das nações.
Todavia, os países e as empresas começam a perceber que a perda rápida e contínua
da biodiversidade pode comprometer o fornecimento dos serviços ambientais e,
consequentemente, os resultados de suas operações (GUEDES & SEEHUSEN, 2011).
Os serviços ambientais correspondem aos benefícios providos pelos ecossistemas
que garantem a sobrevivência das espécies no planeta e satisfazem, direta ou indiretamente,
as necessidades humanas. Referem-se, por exemplo, a manutenção da qualidade do ar, a
provisão de água de qualidade para consumo, a fertilidade dos solos e muitos outros
benefícios sociais, culturais, espirituais, estéticos, recreativos e educativos (DE GROOT et
al., 2002).
Em 2005, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio demonstrou que cerca de 60% dos
serviços ambientais que garantem o bem-estar humano estão degradados e/ou sob pressão,
como resultado da contínua destruição dos recursos naturais (HASSAN et al., 2005). Um
agravante à destruição do meio ambiente é a pouca valorização que o ser humano dá aos
serviços ambientais. Isto pode ser entendido a partir de explicações já descritas por
Constanza et al. (1998) em que, uma das explicações para isso incide que muitos desses
serviços têm a características de bens públicos, devido as propriedades de não exclusividade
e de não rivalidade. A não exclusividade corresponde a impossibilidade de excluir alguém
do consumo dos serviços ambientais, como a água, o ar e a beleza cênica, por exemplo. A
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não rivalidade refere-se à ausência de competição no consumo de um serviço, ou seja, a
utilização de um bem por um indivíduo não diminui o quantidade disponível para outro,
como a respiração do ar pelos seres vivos (YOUNG & FAUSTO, 1997).
Devido às características de não rivalidade e não exclusividade, os direitos de
propriedades aos serviços ecossistêmicos não são completamente definidos, logo, preços não
se formam e não atuam para racionar o uso ou gerar receitas para a conservação dos serviços,
podendo resultar em sua degradação ou exaustão (MOTTA et al., 1998).
Desse modo, surgiu a necessidade de serem estimados valores econômicos,
principalmente, dos serviços ambientais sem valor de mercado oferecidos pelos
ecossistemas, como estratégia de conscientização dos tomadores de decisão e da sociedade
em geral sobre a importância da adoção de práticas que visem o uso sustentável para
assegurar a manutenção desses serviços por longo prazo (CARPENTER et al., 2006).
Para tanto, diversos métodos têm sido propostos no campo de estudo das ciências
econômicas, como os que aparecem recorrentemente na literatura especializada, entre estes:
o Método do Custo Da Viagem (MCV), o Método dos Preços Hedônicos (MPH) e o Método
de Valoração Contingente (MVC), entre outros. No entanto, associar um valor econômico
para os serviços ambientais não tem sido uma tarefa simples, pois a maioria não dispõe de
um mercado explícito que determine seu preço e, em geral, apresenta características de valor
qualitativo de difícil mensuração (FALCO et al., 2010; PAULA et al., 2008).
Esse é o caso dos serviços ambientais prestados por uma cavidade natural
subterrânea1, popularmente conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou
buraco (CECAV, 2013). No Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal, as
cavidades naturais passaram a fazer parte do universo dos bens naturais pertencentes à União
(Artigo 20, inciso X, da Constituição Federal de 1988). De acordo com Fiorillo (2004), daí
se infere concluir que as cavidades naturais não constituem, propriamente, bens de
propriedade da União, mas são bens de uso comum do povo e indispensáveis à sadia
qualidade de vida.
Desde a pré-história até os dias de hoje, as cavernas são ambientes que sempre
estiveram presentes na história da humanidade, despertando o interesse do homem pelos
1

"Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível ao ser humano,

com ou sem abertura identificada, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali
encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos
naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante” (BRASIL, 2008).
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ambientes cavernícolas que pode ser comprovado pelas inúmeras manifestações das mais
antigas civilizações que lá são encontradas, como as pinturas rupestres e os vestígios de
ocupação humana (MELLO & FARIA, 2006).
O ecossistema cavernícola, além de sua beleza natural, caracteriza-se por uma fauna
e flora singular que consegue sobreviver à escuridão total, escassez de alimento e condições
abióticas particulares como elevada humidade (MELLO & FARIA, 2006). Nesses locais é
possível a realização de estudos científicos em diversas áreas do conhecimento (como a
geologia, hidrologia, biologia, paleontologia e arqueologia), assim como, também podem
funcionar como opções de lazer (práticas recreativas, esportivas e de contemplação), desde
que sejam respeitadas regras mínimas de proteção e conservação do ambiente (CECAV,
2013).
O turismo espeleológico ou simplesmente espeleoturismo, como são chamadas as
atividades de caráter recreativo desenvolvidas em cavernas, propicia o bem-estar das pessoas
seja por meio da contemplação da natureza, ou da prática de esportes verticais, como rapel
e escalada. Hoje existem no mundo todo cerca de 750 cavernas turísticas e o público que
anualmente a visita supera 30 milhões de pessoas (ABETA & MTUR, 2009).
Entretanto, o desenvolvimento dessas atividades de forma desordenada acarreta,
dentre outros problemas, a degradação do corpo rochoso da cavidade prejudicando
justamente a singularidade cênica principal razão das visitas, além de poder gerar riscos ao
visitante despreparado, provocar o acúmulo de lixo e a extinção de espécies endêmicas da
fauna e flora e de sítios arqueológicos e paleontológicos (CECAV, 2013).
Acontece que apesar do uso das cavernas brasileiras estar sujeito ao controle e
fiscalização do poder público por intermédio do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
de Cavernas, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(CECAV/ICMBio), uma grande parte encontra-se em perigo, em consequência,
principalmente, dos conflitos socioeconômicos causados por empreendimentos ou
atividades destinadas ao uso e ocupação do solo e subsolo (MELLO & FARIA, 2006). Além
disso, as características de bens públicos fazem com que as pessoas atribuam para si o direito
ao uso indistinto das cavidades, independente de autorização do poder público,
impulsionando ainda mais a degradação dos frágeis ecossistemas cavernícolas.
Essa é situação em que, até pouco tempo, encontrava-se a Gruta do Salitre, localizada
no Distrito de Extração (Curralinho), Diamantina/MG. A encantadora paisagem e, ao mesmo
tempo, a proximidade com o centro urbano fazem dessa cavidade um atrativo natural
amplamente frequentado tanto por moradores locais, quanto por pessoas que visitam a
3

cidade. O completo estado de abandono, sem qualquer monitoramento, foi transformado
pelo Instituto Biotrópicos – Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, de caráter
científico e socioambiental – que assumiu o desafio de estruturar a gestão do uso público
desse frágil ecossistema (AZEVEDO & ARAUJO, 2011).
Embora a entidade, vem desenvolvendo projetos de pesquisa e educação ambiental,
bem como a gestão de uso e conservação do local, entre outras ações, ela não dispõe de um
fundo que garanta a sustentabilidade gerencial deste atrativo natural. Diversos atores do
poder público e privado poderiam contribuir financeiramente para o funcionamento público
adequado do atrativo natural, porém o desconhecimento da dimensão dos benefícios, diretos
e indiretos, proporcionados pela Gruta do Salitre, provavelmente limita esse apoio. Nesse
caso, a valoração econômica do bem-estar proporcionado pela Gruta do Salitre poderia
contribuir como importante subsídio para sensibilização da sociedade e, consequentemente,
para a captação de recursos financeiros de terceiros para sua conservação.
No Brasil, o tema da valoração econômica dos recursos naturais não é uma novidade
(MAY et al., 2000), porém existem apenas dois estudos que avaliam os serviços ambientais
providos por cavidades naturais:

Gruta do Maquiné, localizada em Cordisburgo/MG

(PAULA et al., 2008), e as cavernas da microbacia do Rio Salobra-Bodoquena/MS (SILVA
& CAMARGO, 2008). Trabalhos sobre valoração econômica de cavidades naturais também
são conhecidos em outros países, a exemplo da área cárstica de Maros, na Indonésia
(WALUYO,2005), e do Parque Regional Škocjan Caves, na Eslovênia (ACTUM, 2011).
Considerando a rápida expansão mundial das atividades econômicas e o aumento
exponencial da pressão sobre os recursos naturais, sobretudo minerários, que se sobrepõem
geralmente com regiões cavernícolas, torna-se iminente a necessidade de estratégias e
instrumentos capazes de compatibilizar esse crescimento com a conservação do patrimônio
espeleológico (MELLO & FARIA, 2006). É neste contexto que a valoração ambiental pode
tornar-se uma importante ferramenta para subsidiar o planejamento e a gestão das cavidades
a serem protegidas.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo geral
Estimar o valor econômico dos serviços ambientais providos pela Gruta do Salitre,
Diamantina, Minas Gerais.

2.2 Objetivos específicos

i.

Diagnosticar o perfil socioeconômico dos visitantes da Gruta do Salitre e dos
moradores da área urbana de Curralinho;

ii.

Identificar, classificar e valorar os serviços ambientais providos pela Gruta do
Salitre;

3. Revisão bibliográfica

3.1 Ecossistemas e biodiversidade
Ao longo de toda extensão do planeta observa-se diversos tipos de ambientes,
naturais ou transformados pelo homem, que apresentam características distintas seja do
ponto de vista dos seus componentes bióticos ou abióticos.
As complexas interações que ocorrem entre os componentes bióticos e abióticos em
uma determinada área constituem o que chamamos de ecossistema (GANEM, 2010). A terra
é composta por vários ecossistemas sejam eles aquáticos, terrestres, ou aéreos. Um
ecossistema pode ter desde alguns centímetros como uma gota d'água contendo uma
comunidade de microrganismos até milhares de quilômetros como, por exemplo, a floresta
amazônica. Podem ainda apresentar pouca ou nenhuma intervenção antrópica, enquanto
outros podem encontrar-se intensamente administrados e modificados pelo homem, como
regiões agrícolas e urbanas (HASSAN et al., 2005).

5

A totalidade de variedade de formas de vida que podemos encontrar na Terra
representa a diversidade biológica. A biodiversidadeno seu sentidomais amplo éa riqueza da
vidano planeta, compreendendo a diversidade dentre espécies (genética), entre espécies
(orgânica) e de ecossistemas (GANEM, 2010).
Por mais simples que seja, cada espécie tem uma função fundamental na composição
do ecossistema. A diversidade biológica é responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos
ecossistemas, e fonte de imenso potencial de uso econômico para as sociedades humanas,
uma vez que a busca de espécies, assim como de substâncias e princípios ativos com
atributos ainda desconhecidos, ainda está muito distante de ser conhecido em sua totalidade
(GANEM, 2010).
Embora se desconheça todos os benefícios que os ecossistemas provêm, há, a certeza
de que deles dependem, entre outros, processos como o ciclo do carbono, o ciclo do
nitrogênio bem como, muito provavelmente, processos ainda não conhecidos ou pouco
conhecidos, dos quais se originam os chamados “serviços ambientais” essenciais para a
manutenção da vida em todo planeta.

3.1.1 Serviços ambientais
As primeiras referências ao conceito de serviços ambientais datam de meados da
década de 1960 e início de 1970 (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2010), mas foi somente
nas últimas décadas que esse termo tem ganhado importância considerável, principalmente,
no campo da economia ecológica devido à crescente preocupação sobre os impactos
drásticos que mudanças negativas nos fluxos de serviços essenciais prestados pelos
ecossistemas podem causar sobre o bem-estar das sociedades (ANDRADE& ROMEIRO,
2009; DE GROOT et al. 2002).
Nos ecossistemas ocorrem diversos processos naturais que são desencadeados a
partir das interações que ocorrem entre os seus componentes bióticos (organismos vivos) e
abióticos (componentes físicos e químicos). Esses processos naturais garantem a
sobrevivência das espécies no planeta e têm a capacidade de prover bens e serviços que
satisfazem necessidades humanas direta ou indiretamente. Essas capacidades são definidas
como “funções do ecossistema” e, somente quando os valores humanos estão implícitos
passam a ser reconhecidos como “serviços ambientais” (DE GROOT et al., 2002).
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De modo geral, os serviços ambientais estariam condicionados aos benefícios
percebidos pelo homem, enquanto as funções dos ecossistemasrepresentariam os processos
pelos quais o meio ambiente os produz. Para De Groot et al., (2002), uma vez queas funções
deum ecossistemasão conhecidas, a natureza e a magnitudede valor paraa sociedade
humanapode ser analisada eavaliadaatravés dosbens e serviços fornecidospelosaspectos
funcionais do ecossistema.
A função do ecossistema, portanto, fornece a base empírica para a classificação de
aspectos potencialmente úteis dos ecossistemas naturais para os seres humanos, por
exemplo, a manutenção da qualidade do ar e de um clima favorável, a provisão de água de
qualidade para consumo, a geração e manutenção dos solos e sua fertilidade, a proteção da
diversidade biológica, a polinização de cultivos economicamente importantes, o controle
biológico de pragas agrícolas, a provisão de madeira e de uma ampla gama de produtos não
madeireiros, recursos genéticos usados em programas de melhoramento de cultivos e muitos
outros benefícios sociais, culturais, espirituais, estéticos, recreativos e educativos.
Assim sendo, uma função ecossistêmica provém um determinado serviço ambiental
quando os processos naturais subjacentes desencadeiam uma série de benefícios direta ou
indiretamente aproveitáveis pelos seres humanos, incorporando a noção de utilidade
antropocêntrica. Em outras palavras, uma função passa a ser considerada um serviço
ambiental quando ela apresenta possibilidade ou potencial de ser utilizada pelos seres
humanos para qualquer fim (HUETING et al.,1998).
Os beneficiários destes serviços podem ser à escala local, regional e/ou global e, até
mesmo, as gerações futuras. Por exemplo, uma floresta pode fornecer à população local
alimentos, fibras naturais e lenha. Ao nível regional, pode evitar deslizamentos de terras,
filtrar a água e proporcionar momentos de recreação para os habitantes de uma cidade
próxima. Ao nível global, esta floresta pode fixar o dióxido de carbono – ajudando a regular
as concentrações de gases causadores do efeito de estufa na atmosfera – e ser o habitat de
uma planta rara com propriedades farmacêuticas que beneficie pessoas de todo o mundo
(HASSAN et al., 2005).
Cabe ressaltar, que o termo serviços ambientais também pode ser encontrado na
literatura como serviços ecossistêmicos ou ecológicos. Para alguns autores existe a
divergência entre esses termos (PEIXOTO, 2011; WHATELY & HERCOWITZ, 2008).
Para eles, os serviços ecossistêmicos ou ecológicos seriam as funções e processos dos
ecossistemas relevantes para a preservação, conservação, recuperação, uso sustentável e
melhoria do meio ambiente e promoção do bem-estar humano. E, de forma complementar,
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serviços ambientais seriam os de produção, consultoria, educação, monitoramento e
avaliação, prestados por agentes públicos e privados, que tenham impacto na mensuração,
prevenção, minimização ou correção de danos aos serviços ecossistêmicos (PEIXOTO,
2011).
No entanto, para os fins desse estudo optou-se usar a terminologia de serviços
ambientais, considerando que eles englobam tanto os serviços proporcionados ao ser
humano por ecossistemas naturais (os serviços ecossistêmicos), quanto os providos por
ecossistemas manejados ativamente pelo homem (GUEDES & SEEHUSEN, 2011;
WHATELY & HERCOWITZ, 2008).

3.1.2 Classificação dos serviços ambientais
Como apresentado, os serviços ambientais são resultados das funções dos
ecossistemas que beneficiam os seres humanos, direta ou indiretamente. Quanto a
classificação, apesar de haver uma ampla gama de funções do ecossistema e seus bens e
serviços associados, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio-MA (HASSAN et al., 2005)
sugere uma divisão dos serviços ambientais em quatro categorias, assim definidas:

i. Serviços de provisão (ou serviços de abastecimento): incluem os bens obtidos dos

ecossistemas, tais como alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, mel); matéria-prima para
a geração de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos); fibras (madeiras, cordas, têxteis);
recursos genéticos e bioquímicos; plantas ornamentais e água.

ii. Serviços de regulação: correspondem aos benefícios obtidos a partir de processos

naturais que regulam as condições ambientais que sustentam a vida humana, como
manutenção da qualidade do ar, regulação climática, controle de erosão, purificação de
água, tratamento de resíduos, regulação de doenças humanas, regulação biológica,
polinização e proteção de desastres (mitigação de danos naturais);
iii. Serviços culturais: incluem a diversidade cultural, na medida em que a própria

diversidade dos ecossistemas influencia a multiplicidade das culturas, valores religiosos
e espirituais, geração de conhecimento (formal e tradicional), valores educacionais e
estéticos etc;
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iv. Serviços de suporte: abrangem aqueles serviços necessários para a produção dos outros

serviços ecossistêmicos, tais como formação do solo, fotossíntese e ciclo de nutrientes.
Eles se diferenciam das demais categorias na medida em que seus impactos sobre o
homem são indiretos ou ocorre em longo prazo, enquanto que as alterações nas outras
categorias têm impactos diretos e relativamente de curto prazo sobre as pessoas.

A Tabela 3.1 apresenta uma lista de exemplosde serviços ambientais divididos por
categoria. Dos serviços listados, muitos estão diretamente interligados. Produção primária,
fotossíntese, ciclagem de nutrientes e ciclagem de água, por exemplo, envolvem diferentes
aspectos dos mesmos processos biológicos. Nesse caso, é possível afirmar que os processos
e serviços ambientais nem sempre apresentam uma relação biunívoca, ou seja, um único
serviço é o produto de dois ou mais processos naturais, enquanto que em outros casos, um
único processo contribui para mais de um serviço (HASSAN et al., 2005; DE GROOT et
al., 2002).
De acordo com as informações fornecidas pela Tabela 3.1 pode-se concluir que a
população do planeta é profunda e irrefutavelmente dependente dos seus ecossistemas e dos
serviços que eles provêm. Tanto comunidades urbanas quanto rurais necessitam de serviços
ambientais para a sobrevivência; dependem, entre outros, de matérias-primas, da água para
beber, do armazenamento de carbono para mitigar as mudanças climáticas (GUEDES &
SEEHUSEN, 2011).
Isso causa preocupação, pois a manutenção da quantidade e a qualidade desses
serviços dependem do estado de conservação dos ecossistemas. E, apesar de sua importância
para a sociedade, os recursos naturais que nos fornecem tais serviços estão sob intensa
ameaça no mundo inteiro, devido as pressões crescentes resultantes da urbanização
desordenada, do padrão de consumo insustentável, do aumento populacional, das mudanças
climáticas, e diversos outros fatores que colocam em risco a integridade dos ecossistemas
(GUEDES & SEEHUSEN, 2011; PEIXOTO, 2011).
Diante dessa percepção, sugiram as propostas de valoração econômica dos serviços
ambientais como uma medida de redução da degradação dos recursos naturais antes que
ultrapasse o limite da irreversibilidade.
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Tabela 3.1 Exemplos de serviços ambientais discriminados por categoria.
SERVIÇOS DE PROVISÃO
Alimentos
Fibra
Combustível
Recursos genéticos
Bioquímicos,
medicamentos naturais e
produtos farmacêuticos
Recursos ornamentais
Água doce

Isso inclui a vasta gama de produtos alimentares derivados de plantas, animais e micróbios.
Materiais aqui incluídos são de madeira, algodão, linho, seda e lã.
Madeira, estrume, e outros materiais biológicos, servem como fontes de energia.
Isso inclui os genes e a informação genética utilizada na biotecnologia para melhoramento de plantas animal e animais.
Muitos medicamentos, biocidas, aditivos alimentares, tais como os alginatos, e materiais biológicos são derivados de
ecossistemas.
Animais e produtos vegetais, tais como peles, conchas e flores, são usados como ornamentos e plantas inteiras são usadas para
paisagismo e ornamentos.
A humanidade obtem a água potável a partir de ecossistemas e, portanto, o fornecimento de água doce pode ser considerado
um serviço de provisão. Água doce nos rios também é uma fonte de energia necessária para outra vida existir, por isso,
também pode ser considerada um serviço de apoio.

SERVIÇOS DE REGULAÇÃO
Regulação da qualidade
do ar
Regulação do clima

Regulação da água
Regulação da erosão
Purificação de água e
tratamento de resíduos
Regulação doença
Regulação de pragas
Polinização
Regulação de desastres
naturais

Os ecossistemas contribuem para extrair produtos químicos da atmosfera, influenciando muitos aspectos de qualidade do ar.
Ecossistemas influenciam o clima local e global. Em escala local, por exemplo, mudanças na cobertura do solo pode afetar
tanto a temperatura como a precipitação. Em escala global, os ecossistemas desempenham um papel importante no clima no
sequestro de gases de efeito estufa.
A duração e a magnitude do escoamento, inundações, e recarga de um determinado aquífero pode ser fortemente influenciado
por mudanças na cobertura da terra, incluindo, em particular, alterações que mudam o potencial do sistema de armazenamento
de água, tais como a conversão de áreas úmidas ou a substituição de florestas com lavouras ou áreas de cultivo com áreas
urbanas.
A cobertura vegetal desempenha um papel importante na manutenção do solo e para a prevenção de deslizamentos.
Os ecossistemas podem ajudar a filtrar e decompor os resíduos orgânicos introduzidos nas águas e podem assimilar e
desintoxicar compostos através de processos do solo e subsolo.
Mudanças nos ecossistemas pode alterar diretamente a abundância de patógenos humanos, como a cólera, e pode alterar a
abundância de vetores de doenças, como mosquitos.
Mudanças nos ecossistemas afetam, por exemplo,a prevenção de pragas em culturas agrícolas e doenças no gado.
Mudanças nos ecossistemas afetam a distribuição, abundância e eficiência dos polinizadores.
A presença dos ecossistemas costeiros, como manguezais e recifes de coral podem reduzir os danos causados por furacões e
grandes ondas.
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SERVIÇOS CULTURAIS
Diversidade cultural
Valores espirituais e
religiosos
Sistemas de
conhecimento
(tradicional e formal)
Valores educativos
Inspiração
Valores estéticos
Relações sociais
Sentido de lugar
Valores patrimoniais
culturais
Recreação e ecoturismo

A diversidade de ecossistemas é um fator que influencia a diversidade de culturas.
Muitas religiões atribuem valores espirituais e religiosos para os ecossistemas ou seus componentes.
Os ecossistemas influenciam os tipos de sistemas de conhecimentos desenvolvidos por diferentes culturas.
Ecossistemas e seus processos e componentes fornecem a base para a educação formal e informal em muitas sociedades.
Os ecossistemas fornecem uma rica fonte de inspiração para a arte, folclore, símbolos nacionais, arquitetura e publicidade.
Muitas pessoas consideram a beleza ou valor estético em vários aspectos dos ecossistemas, como refletido no apoio a parques,
estradas cênicas, bem como a seleção de locais de moradia.
Os ecossistemas influenciam os tipos de relações sociais que se estabelecem em determinadas culturas. Sociedades de pesca,
por exemplo, diferem em muitos aspectos das sociedades agrícolas com relação as suas relações sociais.
Muitas pessoas valorizam o "senso de lugar" que está associado com as características do meio ambiente e dos ecossistemas.
Muitas sociedades colocam alto valor na manutenção de paisagens tanto historicamente importantes ("paisagens culturais"),
quanto espécies de animais e plantas culturalmente significativas.
Muitas vezes as pessoas escolhem onde querem passar seu tempo de lazer com base, em parte, nas características das
paisagens naturais de uma determinada área.

SERVIÇOS DE SUPORTE
Formação do solo
Fotossíntese
Produção primária
Ciclagem de nutrientes
Ciclagem de água

Como muitos serviços de provisão dependem da fertilidade do solo, a taxa de formação do solo influencia o bem-estar
humano de muitas maneiras.
Fotossíntese produz oxigênio necessário para a maioria dos organismos vivos.
A assimilação ou acumulação de energia e nutrientes por organismos.
Cerca de 20 nutrientes essenciais para a vida, incluindo nitrogênio e fósforo, são encontrados em diferentes concentrações em
diferentes partes dos ecossistemas.
Os ciclos da água são gerado através dos ecossistemas e são essenciais para os organismos vivos.

Fonte: Hassan et al. (2005)
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3.1.3 A importância da valoração dos serviços ambientais
A interação entre as mais diversas atividades econômicas e o meio ambiente produz
impactos ambientais que, via de regra, não são considerados ao se realizar uma avaliação
socioeconômica destas atividades e dos respectivos setores da economia do qual fazem parte.
Isso acontece porque esses bens e serviços ambientais, na maioria dos casos, não possuem
valores de mercado (COSTANZA, 2000).
Segundo Ortiz (2003) um dos principais objetivos da valoração ambiental é o de estimar
os custos sociais de se usar recursos ambientais escassos ou de incorporar os benefícios sociais
advindos do uso desses recursos. Em outras palavras, a valoração permite estimar valores
monetários dos serviços ambientais que não são captados pelo mercado, como por exemplo, os
benefícios globais gerados pelas florestas por conta da sua capacidade de sequestro de carbono,
contribuindo para a contenção do efeito-estufa e preservação da biodiversidade (YOUNG&
FAUSTO, 1997). Ou mesmo, considerar o cálculo de quantas árvores foram cortadas para
aumentar a produção de móveis e o quanto se perdeu de capital natural para que a indústria de
móveis de madeira possa crescer e provocar um aumento do PIB (FALCO, 2010).
De acordo com Guedes & Seehusen (2011), a valoração é o caminho para se resolver
falhas de mercado associadas à gestão dos serviços ambientais providos pelos ecossistemas,
pelo fato de não existir um mercado para a maioria desses serviços e estes não terem um preço
determinado pela dinâmica da oferta e da demanda. Logo, sendo os preços os sinais de mercado
que direcionam as decisões econômicas dos consumidores, se eles não refletem o valor e a
escassez dos serviços ambientais ocorre uma “falha de mercado” que leva ao uso demasiado
dos recursos naturais (MOTTA, 1998).
Nesse caso, a valoração permite quantificar em termos monetários os impactos
econômicos e sociais de projetos. Tais resultados numéricos auxiliam uma análise mais
abrangente desses impactos. De posse dos resultados expressos na mesma unidade de medida
(unidades monetárias), pode-se fazer uma avaliação da preponderância de um ou de outro fator
(benefícios ou custos) e ter subsídios para escolher a melhor opção a ser tomada (MOTTA,
1998; COSTANZA et al., 1998).
É pertinente ressaltar que valorar monetariamente os recursos ambientais não significa
colocá-los à venda por um preço, mas sim estabelecer um valor que funcione como um
indicador representativo de sua importância econômica e bem-estar social. Dessa forma,
estimando um valor monetário para os recursos naturais é possível adotar políticas específicas
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para proteger o meio ambiente como: taxação, aumento de impostos, multas e indenizações ou
mesmo adiar a decisão de degradar a natureza, que, sob certas condições será a melhor escolha
(FALCO, 2010).
Com esse esforço de tentar estimar “preços” para os recursos naturais e, dessa forma,
fornecer subsídios técnicos para sua exploração racional, surgiram diversos métodos (ou
técnicas) de valoração econômica ambiental.

3.1.4 Métodos de valoração dos serviços ambientais
Os métodos de valoração ambiental têm o objetivo de tornar explícito o valor econômico
dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas e, com isso, incrementar as informações
para comparações entre projetos de desenvolvimento e de preservação e, também, para as
decisões quanto às prioridades na gestão ambiental visto a escassez de recursos (ORTIZ, 2003;
YOUNG & FAUSTO, 1997).
De acordo com Motta (1998), inicialmente, é necessário compreender que o valor
econômico dos recursos ambientais é derivado de todos os seus atributos que podem estar ou
não associados a um uso. Ou seja, o consumo de um recurso ambiental se realiza via uso ou
não-uso. Assim sendo, o Valor Econômico Total (VET) dos recursos ambientais pode ser
desmembrado em quatro parcelas distintas descritos na fórmula abaixo (3.1).

VET = valor de uso direto + valor de uso indireto + valor de opção + valor de
existência
(3.1)
A parcela do “valor de uso direto” pode ser obtida diretamente pelos preços de
mercados, pois relaciona o recurso ambiental com a atividade econômica. São aqueles dos quais
os agentes se beneficiam diretamente, como o alimento, a madeira, medicamentos, os serviços
de beleza cênica para atividades turísticas ou recreativas. O “valor de uso indireto” diz respeito
aos benefícios de um maior bem-estar decorrente do equilíbrio proporcionado pelas condições
naturais do ambiente, por exemplo, a proteção do solo, a regulação do clima, o armazenamento
de carbono e a manutenção dos ciclos hidrológicos. O “valor de opção” se refere à decisão de
preservar no presente para consumir no futuro. Trata-se de um valor relacionado a usos futuros
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que podem gerar alguma forma de benefício ou satisfação aos indivíduos. É o adiamento do
consumo por esta geração em prol das próximas gerações. O “valor de existência” pode ser
definido a partir do valor intrínseco do bem natural que traduz o desejo altruísta dos indivíduos
em garantir o recurso sendo influenciado por questões morais, éticas e culturais. Um exemplo
é a disposição de um indivíduo a pagar pela proteção do urso polar em seu habitat natural,
mesmo sabendo que, possivelmente, nunca irá de fato ver um animal desses na natureza
(GUEDES &SEEHUSEN, 2011; FALCO, 2010).
Motta (1998) sistematizou e exemplificou os componentes do conceito de valor
econômico total dos recursos ambientais (Tabela 3.2).

Tabela 3.2 Valor Econômico Total dos recursos ambientais distribuído em classes de
valores
Valor de uso
Valor de não uso
Valor de uso direto Valor de uso indireto
Valor de opção
Valor existência
 Alimento
 Armazenamento de
 Biodiversidade
 Habitats
 Madeira
carbono
 Preservação de
 Espécies em
 Recreação
 Controle contra
habitats
extinção
 Medicamentos
cheias
 Biodiversidade
 Proteção contra o
vento
 Manutenção dos
ciclos hídricos
Fonte: Motta (1998)

Nota-se que, com exceção dos bens com valores de uso direto, para a maior parte dos
outros benefícios providos pelos ecossistemas não existem mercados e, portanto não há um
preço (TEEB, 2008). Isto quer dizer que o valor econômico total torna-se algo mais complexo
de ser estimado, pois aumenta a intangibilidade de valor para o indivíduo (OLIVEIRA
JÚNIOR, 2003).
Consequentemente, para acessar a contribuição econômica de diversos serviços
ambientais ao bem-estar humano, uma ampla gama de metodologias têm sido desenvolvidas
embasadas em modelos de comportamento humano, que consideram as preferências subjetivas
individuais (NOGUEIRA et al, 2000).
Nesse caso, as preferências individuais são captadas pela disposição a pagar (DAP) por
um determinado bem ou serviço. De acordo com Young & Fausto (1997), quando uma pessoa
adquire um bem, está indicando a sua disposição a pagar que se revela na troca de recursos
monetários por bens. Logo, a decisão dos indivíduos de pagar valores monetários por certos
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bens e não por outros reflete as preferências individuais em busca da maximização do bemestar individual.
Portanto, a tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental consiste em
determinar quanto melhor ou pior estará o bem-estar das pessoas devido as mudanças na
quantidade de bens e serviços ambientais, seja na apropriação por uso ou não. Sendo assim, os
métodos de valoração ambiental alcançarão esse objetivo à medida que forem capazes de captar
estas distintas parcelas de valor econômico do recurso ambiental (MOTTA, 1998).
Atualmente, existem na literatura vários métodos de valoração capazes de conectar a
provisão dos recursos naturais e a estimativa econômica de seus benefícios. Entretanto, vale
salientar que há desacordos a respeito destas metodologias no que concerne a sua eficiência
para cumprir com a finalidade pretendida. Por isso, nenhuma técnica é universalmente aceita
(NOGUEIRA et al, 2000; CASIMIRO FILHO, 1999).
Oliveira Júnior (2003) salienta que, se por um lado, a unificação de metodologias
tornaria mais ampla a estimativa da valoração ambiental, por outro, os ecossistemas apresentam
uma infinidade de condições específicas, o que exige a escolha de um método que seja mais
adequado para cada situação. Nesse caso, dependendo do serviço que se queira valorar e do
contexto local, deve-se utilizar um método específico de valoração ou combinar vários métodos
(MOTTA, 1998).
No presente estudo, a análise dos métodos de valoração ambiental restringiu-se aos três
procedimentos metodológicos que são recorrentemente utilizados nos trabalhos científicos que
se dedicam a determinar o valor monetário dos recursos naturais, os quais foram identificados
suas potencialidades e limitações e sugeridos estudos de casos específicos (FALCO, 2010;
BRANDLI et al., 2006). São estes: a) Método do Custo da Viagem (MCV); b) Método de
Preços Hedônicos (MPH); e c) Método da Valoração Contingente (MVC).

Método de Custo de Viagem (MCV)
Em geral, este método é utilizado para a valoração de sítios naturais de visitação pública
(ORTIZ, 2003). O valor do recurso ambiental é estimado através da aplicação de questionários
aos visitantes de um determinado sítio, com a finalidade de coletar informações sobre a zona
residencial em que mora, número de vezes que costuma visitar o local, renda mensal, idade,
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grau de escolaridade, e os gastos da viagem, incluindo o transporte, alimentação, bilhete de
acesso ao local, dentre outros (MOTTA, 1998).
Os valores despendidos pelo indivíduo para poder usufruir de determinado local,
demonstra a sua disposição a pagar (DAP) por determinado bem ambiental. Esse
comportamento do consumidor é utilizado como parâmetro para mensurar o valor do bem
ambiental em questão, já que estes não possuem mercado explícito (ZANINI & PEREIRA,
2009).
Paula et al. (2008), utilizou o MCV para estimar o valor econômico do ativo ambiental
Gruta do Maquiné, localizada em Cordisburgo/MG. Neste trabalho, optou-se por utilizaras
informações sobre o gasto total dos visitantes e a taxa de visitação.
Entretanto, apesar do MCV ser bastante utilizado como um dos melhores métodos para
valorar sítios naturais, o seu uso pode gerar uma série de problemas que podem ser decorrentes
de falhas nas pressuposições do método (CASIMIRO FILHO, 1999). Os principais
questionamentos são:


O MCV não contempla custos de opção e de existência dado que somente capta os
valores de uso direto e indireto associados à visita ao sítio natural (BRANDLI et al.,
2006);



As aplicações do MCV geralmente são restritas à valoração de características peculiares
de certo local. Portanto, a transferência de estimativas de uma pesquisa de um local para
outro não é recomendável (MOTTA, 1998; PEARCE, 1994);



De maneira implícita, pressupõe-se que a visitação do local tem um propósito único; no
entanto, na prática, as viagens possuem vários objetivos;



Há dificuldade na seleção da amostra suficiente dos entrevistados para os resultados
serem representativos e confiáveis. Por exemplo, se a frequência de visita é sazonal e
os dados foram coletados num período de alta estação e a demanda projetada para
demanda anual, esta será superestimada; o oposto ocorre se os dados forem coletados
na baixa estação (CASIMIRO FILHO, 1999).

Por outro lado, a vantagem deste método é que não é necessária a criação de mercados
hipotéticos, como no caso do método de valoração contingente (MVC) que será apresentado
mais a frente (BRANDLI et al., 2006). Além disso, embora seja uma cobertura bastante restrita
das estimativas do valor econômico, o MCV é um instrumento valioso para definir e justificar
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ações de investimentos em sítios naturais, inclusive para orientar formas de contribuição, tais
como, taxas de admissão, serviços de alimentação e outros (MOTTA, 1998).

Método de Preços Hedônicos2 (MPH)
O método de preços hedônicos considera o valor de um determinado bem, como sendo
derivado de um conjunto de características implícitas, que afetam a utilidade do bem e
consequentemente seu preço. Logo, também, é denominado método de preço implícito (ORTIZ,
2003; MOTTA, 1998).
Esta técnica é o que mais utilizada no mercado imobiliário quando se deseja avaliar
monetariamente a qualidade ambiental de determinada área, ou seja, quando se deseja mensurar
os preços implícitos relativos às características ambientais de propriedades (paisagem, por
exemplo). Para isso, assume-se que o valor de uma propriedade (imóveis, na maioria dos casos)
é função do tamanho, do material de construção, acessibilidade e outros atributos, bem como
da qualidade ambiental da região onde ela está inserida (CASIMIRO FILHO, 1999).
Nogueira et al. (2000) afirma que quando uma pessoa interessa em comprar um imóvel,
além do preço, ela considera também a sua localização e suas características ambientais para
fazer a sua escolha (ar puro, água limpa, nascentes, paz, beleza cênica, dentre outros atributos).
Ao tomar a sua decisão, considerando também a percepção que essas características lhe
despertam, ela está, de certa forma, “valorando” essas particularidades do imóvel.
Segundo Motta (1998) imóveis diferentes terão níveis de atributos ambientais diferentes
e, portanto, se estes atributos são valorados pelos indivíduos, as diferenças de preços das
propriedades decorrente da diferença de nível dos atributos ambientais devem refletir a
disposição a pagar (DAP) pelas variações que esses atributos causam no seu bem-estar. Logo,
o valor da diferença dos imóveis corresponde ao valor da qualidade ambiental (CASIMIRO
FILHO, 1999).
Faria et al. (2008) empregou o método de preços hedônicos para estimar o impacto do
Projeto de Investimento em Pavimentação e Esgotamento Sanitário em São Bento do Sul-SC.
O intuito era analisar a valorização dos imóveis residenciais em decorrência da implantação

2

Segundo Ortiz (2003), essa denominação faz alusão ao hedonismo, corrente filosófica ou doutrina que considera
que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral.
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desse projeto. Este procedimento constatou que apenas a pavimentação resulta um aumento de
10% nos preços dos imóveis, apontando para a viabilidade do projeto nesse componente.
Contudo, trata-se de um método muito específico que é restrito apenas aos dados
referentes do mercado de imóveis. A demanda por informações é bastante significativa e a
qualidade dos dados afetará sensivelmente a qualidade das estimativas. Dessa forma, as
estimativas de uma pesquisa realizada para um local não devem ser transferidas para outro local
(MOTTA, 1998).
Apesar disso, o MPH atesta que o valor de um imóvel não está associado apenas as
características físicas, e que também se leva em conta a questão da localização e o nível de
qualidade ambiental que circunda a área, tornando-se assim uma ferramenta bastante útil para
medir a disposição a pagar das pessoas por esses atributos.

Método de Valoração Contingente (MVC)

Até então, foram discutidos métodos de valoração de recursos ambientais que se
baseiam em preços de mercado de bens privados cuja produção é afetada pela disponibilidade
de bens e serviços ambientais. Assim sendo, observou-se que estes métodos captam alguns
valores de uso direto e indireto na medida em que estes são associados ao consumo dos bens
privados (MOTTA, 1998).
O método contingente, por sua vez, é uma técnica de valoração econômica aplicado aos
bens e serviços que não são comercializados no mercado. A ideia básica do MVC é que as
pessoas têm diferentes graus de preferência por diferentes bens ou serviços e isso se manifesta
quando elas vão ao mercado e pagam quantias específicas por eles (NOGUEIRA et al., 2000).
Neste sentido, procura-se simular cenários ou situações, de modo que as preferências reveladas
pelas pessoas nas pesquisas reflitam decisões que de fato tomariam caso existisse um mercado
para o bem ambiental descrito (MOTTA, 1998). Este método é o mais utilizado de todas as
metodologias referenciadas pela literatura de valoração, pois já somam mais de 2.000 pesquisas
publicadas (MOTA, 2010).
Segundo Nogueira et al. (2000), o MVC é mais apropriado para mensuração de: a)
recursos de propriedade comum ou bens cuja exclusividade do consumo não possa ser feita,
tais como qualidade do ar ou da água; b) recursos de amenidades, tais como características
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paisagísticas, cultural, ecológica, histórica ou singularidade; ou c) outras situações em dados
sobre preços de mercado estejam ausentes
Em regra, realiza-se pesquisa de campo para aplicação de questionários a uma amostra
da população de usuários do serviço ambiental. As pessoas são questionadas sobre sua
disposição a pagar (DAP) para assegurar conservação/preservação desse serviço ambiental, ou
a receber (DAR) para aceitar a alteração no seu fornecimento. Após a aplicação desses
questionários, os resultados são tabulados e submetidos a uma análise a partir de técnicas
econométricas, de maneira a calcular os valores médios da DAP e/ou DAR (ORTIZ, 2003;
NOGUEIRA et al., 2000; MOTTA, 1998).
Dentre as vantagens do MVC, é que ele pode ser aplicado em um espectro de bens
ambientais mais amplo e, principalmente, o fato de ser a única técnica com potencial de captar
o valor de existência (ORTIZ, 2003). Para Motta (1998), se as pessoas são capazes de entender
claramente a variação ambiental que está sendo apresentada na pesquisa e são induzidas a
revelar suas “verdadeiras” DAP ou DAR, então este método pode ser considerado ideal.
Um caso emblemático da utilização do MVC em reparações judiciais foi o vazamento
de óleo, em 1989, do petroleiro Exxon Valdez, no Alasca, e no Brasil, o vazamento de óleo da
Refinaria Duque de Caxias na Baía de Guanabara, em 2000.
O MVC, contudo, não é sem falhas. Apesar desse método ser bastante utilizado, para
que a avaliação contingente produza resultados confiáveis é necessária a formulação criteriosa
da metodologia da pesquisa e dos questionários a serem aplicados (MOTA et al., 2010). Vários
autores tem enfatizado a existência de alguns problemas de mensuração associados ao seu uso,
como o viés estratégico relacionado fundamentalmente à percepção dos entrevistados acerca
da obrigação de pagamento e às suas perspectivas quanto à provisão de recurso em questão.
Esses problemas ocorrem quando os indivíduos percebem que suas respostas podem influenciar
as decisões de tal forma que os seus custos irão diminuir ou seus benefícios irão aumentar
(MOTTA, 1998). O viés hipotético está relacionado com o comportamento dos indivíduos, que
podem entender que não pagarão, visto que se trata apenas de simulações. O viés do instrumento
de pagamento existe quando os indivíduos não são totalmente indiferentes em relação ao
veículo de pagamento associado à disposição a pagar. Nesse caso, informações detalhadas são
necessárias para expor o que se quer valorar. Esse problema também pode resultar dos tipos de
perguntas e o modo como são feitas aos entrevistados. Assim, elas devem ser elaboradas de
forma que o entrevistador não influencie nas respostas dos entrevistados (MOTTA, 1998).
Em suma, cada método tem suas peculiaridades, vantagens e desvantagens, sendo que
cabe ao pesquisador que pretende aplicá-los identificar aquele que melhor atender às suas
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necessidades, de acordo com a limitação de dados e recursos. Importante ressaltar que é possível
combinar diferentes métodos de valoração no mesmo estudo (CASIMIRO FILHO, 1999).
Waluyo et al. (2005), por exemplo, realizou estudo utilizando o MCV, juntamente com MVC,
para calcular o Valor Econômico Total (VET) da área cárstica de Maros, na Indonésia.

4. Metodologia
A pesquisa realizada classifica-se, quanto aos objetivos, como descritiva por
caracterizar o perfil socioeconômico dos entrevistados e a sua disposição a pagar pela
conservação da Gruta do Salitre. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da abordagem a pesquisa
é predominantemente quantitativa, pois traduz em números opiniões e informações para
classificá-las e analisá-las, requerendo para isso o uso de métodos e técnicas estatísticas (GIL,
1999).

4.1 Caracterização das áreas de estudo

4.1.1 Contexto regional
A Gruta do Salitre está localizada em Diamantina, Minas Gerais. O município localizase na Mesorregião do Jequitinhonha, popularmente conhecida como Vale do Jequitinhonha,
estando aproximadamente a 300 km de distância por rodovia da capital Belo Horizonte. A
cidade está situada a uma altitude média de 1.280 metros, emoldurada pela Serra dos Cristais.
O município é banhado pelo rio Jequitinhonha e vários de seus afluentes, como o Ribeirão das
Pedras e o Ribeirão do Inferno. A porção sudoeste do município é banhada por subafluentes
do rio São Francisco, como o rio Pardo Pequeno (PLANO DIRETOR DE DIAMANTINA,
2009).
Diamantina foi fundada como Arraial do Tijuco em 1713a partir do surgimento de
pequenos povoados ao redor das lavras de garimpo de ouro e diamante, em um lugar de nome
Burgalhau. No século XVIII cresceu e ganhou fama devido à grande produção local de
diamantes, tornando-se um dos principais núcleos da economia colonial. Como herança dessa
época, o município guarda um rico acervo histórico de exemplares da arquitetura barroca. Por
conseguinte, em 1938, Diamantina comemorou seus cem anos de elevação à categoria de
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cidade, recebendo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o título
de "Patrimônio Histórico Nacional".
Entretanto, desde a segunda metade do século XX a economia de Diamantina iniciou
um processo de transição. A exploração diamantífera que durante séculos foi sua principal
atividade econômica entrou em decadência a partir da virada do século XIX e na década de
1980 começa profundamente a desacelerar, principalmente, após a criação das leis de proteção
ambiental e o aumento da fiscalização (NEVES & REZENDE, 2006).
Diante da estagnação da mineração, a cidade passou a acreditar que o turismo poderia
ser o novo vetor de sustentação da economia local e diversos investimentos públicos e privados
foram realizados, especialmente, nos setores de hospedagem, alimentação e transporte (NEVES
& REZENDE, 2006). Fruto também desse esforço empreendido em prol da estruturação
turística, em 1999, Diamantina foi elevada à categoria de "Patrimônio da Humanidade" pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), dando
maior destaque para cidade no contexto do turismo nacional e internacional.
Atualmente, Diamantina é um dos destinos de referência da Estrada Real – a maior rota
turística do país com mais de 1.630 km de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo – e faz parte do Circuito Turístico dos Diamantes. A cidade é bastante famosa por
ser terra natal do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira e de Francisca
da Silva de Oliveira, a famosa Chica da Silva, escrava alforriada que era esposa do contratador
de diamantes, João Fernandes de Oliveira. Além disso, também é conhecida por sua
musicalidade advinda, principalmente, das serestas e vesperatas – uma autêntica manifestação
local em que os músicos se apresentam à noite, ao ar livre, das janelas e sacadas de velhos
casarões, enquanto o público assiste das ruas.
Os encantos de Diamantina não se restringem ao patrimônio histórico cultural. A cidade
está inserida na Serra do Espinhaço, considerada a única cordilheira do Brasil, singular em sua
forma e formação. Há mais de um bilhão de anos em constante movimento, a Serra do
Espinhaço corresponde a uma cadeia de montanhas bastante longa e estreita, entrecortada por
picos e vales, que se estende por mais de 1.000 km desde o centro-sul de Minas Gerais até a
Chapada Diamantina, na Bahia (SAADI, 1995).
Nas regiões mais elevadas dessa região ocorrem os campos rupestres, ecossistema
caracterizado por expressiva biodiversidade e um grande número de nascentes. Em 2005, uma
grande porção da Cadeia do Espinhaço no Estado de Minas Gerais foi reconhecida pela
UNESCO como Reserva da Biosfera, tendo como metas a proteção da biodiversidade aliada ao
desenvolvimento sustentável e ao conhecimento científico (AZEVEDO et al., 2009).
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Diamantina também faz parte do Mosaico de Áreas Protegidas do Espinhaço: Alto
Jequitinhonha - Serra do Cabral, reconhecido pelo governo federal em novembro de 2010. O
mosaico abrange uma área de cerca de 2 milhões hectares que se estende por 25 municípios
onde estão localizadas oito Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral e 11 Áreas de
Proteção Ambiental (APA). Trata-se de uma região detentora de rica diversidade sociocultural
e de extrema relevância biológica, de tal modo que a criação do mosaico tem por finalidade
implantar modelos sustentáveis de desenvolvimento regional, atrelando a proteção da
biodiversidade com a defesa e amparo das culturas humanas locais (AZEVEDO et al., 2009).
Outro possível propulsor de desenvolvimento para Diamantina é a educação. Desde
2005, a cidade vem se firmando como polo educacional da região após a criação da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). A instituição é
constituída de três campus, sendo o Campus I e o Campus JK localizados na cidade de
Diamantina (MG), abrigando seis faculdades e 23 cursos de graduação (UFVJM, 2013). Além
disso, há ainda outras instituições particulares de ensino superior na cidade.
Contudo, se por um lado a Gruta do Salitre está inserida em uma região que se destaca
mundialmente pela riqueza do patrimônio histórico cultural e das belezas naturais, por outro,
integra o Vale do Jequitinhonha que há anos vem carregando o estigma de região miserável por
apresentar altas taxas de mortalidade infantil, migração, concentração de terras, analfabetismo,
desemprego, baixos níveis de renda e oferta precária de serviços de saúde, educação,
saneamento básico, dentre outros problemas socioeconômicos (GUERRERO, 2009).
O Vale é uma das mais pobres e estagnadas regiões de Minas Gerais. Seu PIB total
corresponde a menos de 2,0% do PIB estadual. A ausência de empregos locais fez com que os
municípios desta região tornassem grandes exportadores de mão-de-obra para as culturas
sazonais de café e cana-de-açúcar localizadas em São Paulo (GUERRERO, 2009). Ainda sobre
a área social, há recorrentes críticas às políticas assistencialistas e à ausência de projetos
destinados à formação qualificada e especializada de recursos humanos capazes de ampliar a
produção de bens locais e dinamizar o mercado de trabalho e consumidor (NOGUEIRA, 2008).
Deste modo, percebe-se a necessidade de iniciativas em prol do desenvolvimento local
que busquem combater a pobreza e a exclusão social através da diversificação das atividades
econômicas da região. Contudo, as alternativas de emprego e renda que forem criadas devem
estar adaptadas às reais condições das comunidades locais e, ao mesmo tempo, comprometidas
com a manutenção dos recursos naturais e culturais existentes.

22

4.1.2 A Gruta do Salitre
A Gruta do Salitre está localizada no Distrito de Extração (18°16'35''S; 43°32'12''O), a
menos de 9 km do perímetro urbano de Diamantina, Minas Gerais (Figura 4.1; Figura 4.2). A
cavidade situa-se em um afloramento rochoso de quartzito em meio à vegetação de cerrado e
campos rupestres, cujo relevo escarpado, em forma de ruínas, proporciona uma belíssima
paisagem que se assemelha a um castelo medieval ou a uma igreja construída no estilo gótico
(AZEVEDO & ARAUJO, 2011; Figura 4.3; Figura 4.4). O sistema cárstico ainda abriga uma
cavidade subterrânea com vários condutos, um cânion com aproximadamente 125 metros de
extensão e uma dolina circundada por paredões de 80 metros de altura (BAGGIO et al., 2012).
O acesso a gruta é feito por estrada vicinal encascalhada, relativamente conservada.
Acredita-se que o nome da gruta deve-se a extração do salitre, que era comum na região
de Diamantina, sendo encontrado nas lapas. “A extração era fácil, bastava apanhar o salitre puro
e cristalizado, que se firmava na superfície das nitreiras, sendo usado para fabricação da pólvora
que, por sua vez, era utilizada na quebra de pedras para desviar os rios” (PLANO DE
INVENTÁRIO DE DIAMANTINA, 2010).
A facilidade de acesso somada a beleza cênica, fazem da gruta um dos principais
atrativos turísticos da cidade e região. De acordo com a pesquisa de perfil da demanda turística
de Diamantina, a Gruta do Salitre é o segundo atrativo natural mais visitado do município
(SILVEIRA & MEDAGLIA, 2012).
A relevância da gruta para o turismo da cidade pode ser constatada pela quantidade de
informações e imagens do atrativo facilmente encontradas em material impresso referente a
região como guias, folhetos e mapas turísticos, e também disponíveis na internet através de
diversos portais de turismo, blogs de viajantes, redes sociais, e etc. Além disso, a gruta está
sempre presente na lista de passeios oferecidos pelas agências de receptivo da cidade, assim
como, nas campanhas promocionais de Diamantina realizadas pelo governo e/ou empresários
do trade turístico local.
Entretanto, apesar de sua relevância como atrativo turístico, até cerca de três anos atrás
a gruta vivenciava um cenário de completo abandono. Em decorrência desse descaso, os
veículos que ficavam estacionados na entrada da gruta eram constantemente arrombados, assim
como era crescente o número de pichações nas paredes rochosas e o acúmulo de lixo deixado
pelos visitantes, dentre outros problemas que colocavam em risco a segurança das pessoas e a
conservação ambiental (AZEVEDO & ARAUJO, 2011).
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Figura 4.1 Localização da área de estudo, mostrando a inserção da cavidade no contexto
local, municipal, estadual e nacional.

Figura 4.2 Imagem de satélite da Gruta do Salitre e do povoado de Extração (Curralinho).
Fonte: Print screen do Google Earth (2014)
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Figura 4.3 Vista aérea da Gruta do Salitre (Diamantina, Minas Gerais).
Foto: Acervo Instituto Biotrópicos

Figura 4.4 Detalhes do afloramento rochoso de quartzito da Gruta do Salitre.
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Em 2011, como iniciativa inédita no país, uma Organização Não Governamental de
caráter científico e socioambiental (Instituto Biotrópicos) assumiu o desafio de estruturar a
gestão do uso público desse frágil ecossistema e transformar a gruta em um modelo de gestão
sustentável do patrimônio natural e cultural, para assegurar a conservação ambiental local e
para promover a inclusão social (AZEVEDO & ARAUJO, 2011).
Desde então, diversas intervenções na área da gruta foram realizadas com o intuito de
minimizar os impactos causados no ecossistema cavernícola e, ao mesmo tempo, assegurar a
segurança dos visitantes. Atualmente, a visita à gruta é autorizada somente quando há
agendamento. Nessa condição, os visitantes são recepcionados por jovens uniformizados da
comunidade de Curralinho que foram capacitados pelo Instituto Biotrópicos para atuarem
como monitores (ARAUJO et al., 2013; Figura 4.5).

4.1.3 O Distrito de Extração (Curralinho)
O povoado de Extração está situado a menos de 1 km da Gruta do Salitre e a 10 km do
centro histórico de Diamantina. Suas origens remontam ao início do século XVIII, quando da
ocupação dessa área por milhares de escravos que trabalhavam no leito dos cursos de água da
região, inicialmente a serviço dos contratadores de diamantes e, posteriormente, pela Coroa
Portuguesa que instituiu a Real Extração, em 1771. A localidade era conhecida originalmente
por Curralinho, em função de um cercado para animais que ali existiu, do qual não se tem
nenhum vestígio (PLANO DE INVENTÁRIO DE DIAMANTINA, 2010).
Durante anos, Curralinho foi local de pouso de tropeiros por ficar estrategicamente
inserido na rota da “Estrada Real”. As mercadorias vindas de Ouro Preto e do Rio de Janeiro
passavam primeiramente pelo Distrito e, em decorrência disso, havia uma estrutura de comércio
muito mais forte do que em Diamantina, em matéria de qualidade e preço (PLANO DE
INVENTÁRIO DE DIAMANTINA, 2010).
Os casarios mais antigos de Curralinho possuem, em sua maioria, uma arquitetura
colonial. As residências são térreas, ou seja, de um só pavimento, apresentam paredes de
vedação em pau-a-pique ou adobe, possuem pé-direito baixo e telhado de quatro águas com
telhas do tipo capa e bica. Porém, poucas ainda conservam estas características, pois a maioria
já sofreu modificações ao longo do tempo, apresentando elementos modernos em suas fachadas
(PLANO DE INVENTÁRIO DE DIAMANTINA, 2010; Figura 4.6).
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A)

B)

Figura 4.5 Algumas medidas em prol da estruturação da gestão do uso público
da Gruta do Salitre, como montagem de base receptiva dos visitantes (A) e
instalação de corrimões e reforma dos degraus da escada (B).
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Figura 4.6 Exemplo dos tipos de construções existentes em Curralinho.

Apesar disso, o cenário da comunidade ainda transporta o visitante aos tempos passados
de exploração da colônia, razão pelo qual já foi palco de diversos cenários para grandes
produções artísticas. Na década de 70, por exemplo, a comunidade serviu de cenário para o
filme “Xica da Silva” de Carlos Diegues e, em 1995, foi escolhida pela Rede Globo como
cenário principal da novela “Irmãos Coragem” transformando-se na cidade fictícia de
Coroado/GO. Além disso, o filme “Vida de Menina” de Helena Solberg, baseado no livro-diário
“Minha Vida de Menina – O Diário de Helena Morley”, escrito por Alice Dayrell que viveu a
infância em Diamantina, também teve cenas gravadas em Curralinho.
Durante o século XX as mineradoras exploraram de forma exacerbada o potencial
diamantífero da região e, com a queda dessa atividade extrativista, não restaram perspectivas
para as futuras gerações. Alguns ainda insistem em manter a tradição garimpeira, entretanto, a
maioria da população local está desempregada ou trabalhando em Diamantina. Os moradores
foram aos poucos abandonando suas residências e migrando para as grandes capitais do país
em busca de melhores oportunidades. Atualmente, grande parte das residências pertence a
pessoas que vão ao distrito somente nos finais de semana e feriados, períodos em que o silêncio
e a nostalgia bucólica de Curralinho são afetados pela presença de sons automotivos estridentes.
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4.2 Coleta de dados

4.2.1 Seleção do tipo de amostragem
Considerando a inexistência de informações sobre a população a ser amostrada optouse por utilizar o método de amostragem não probabilística, que corresponde na aplicação de um
número máximo de questionários, em um determinado período de tempo. Este método
estabelece que, quando não se conhece as características da população e a consequente variância
associada a ela, a seleção dos elementos da população para compor a amostra dependerá ao
menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo (MATTAR,
2012).
Segundo Freire et al. (2009), esse método é indicado quando se desconhece o número
de pessoas que irão visitar determinado atrativo no período de realização da pesquisa (em si
tratando de uma população infinita). Esse mesmo procedimento foi utilizado pelos autores para
estimar o valor de uso e de opção do litoral do município de Canavieiras-BA, e para valorar o
turismo nas praias do litoral de Ilhéus-BA.

4.2.2 Identificação e classificação dos serviços ambientais
Os serviços ambientais prestados pela Gruta do Salitre foram identificados com base no
diagnóstico das principais motivações e usos que levam as pessoas a visitarem a cavidade
natural. Em seguida, a classificação desses serviços obedeceu a proposta da Avaliação
Ecossistêmica do Milênio, podendo nesse caso ser categorizados como serviços de provisão,
regulação, culturais e de suporte (HASSAN et al., 2005).

4.2.3 Elaboração e aplicação dos questionários
Os dados necessários para atingir os objetivos propostos nessa pesquisa foram obtidos
por meio de entrevistas pessoais com os usuários da Gruta do Salitre e moradores de Curralinho.
Para cada grupo, utilizou-se um questionário específico. Os questionários eram
semiestruturados, constituídos por uma série ordenada de perguntas abertas, semiabertas e
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fechadas, sendo essas últimas em sua maioria de múltipla escolha e categorizadas de forma a
tentar suprir o objetivo do estudo e facilitar a tabulação. Todas as perguntas estavam
relacionadas com o objetivo do estudo, formuladas de maneira clara com uma única
interpretação.
O questionário dividiu-se em três etapas principais: a primeira etapa visou caracterizar
o perfil socioeconômico dos visitantes por meio de perguntas relativas ao estado civil, sexo,
renda mensal, grau de escolaridade, local de residência, frequência com visita a gruta, objetivo
das visitas, meio de transporte, custos com a viagem, dentre outras. A segunda etapa envolveu
perguntas para avaliar a satisfação dos visitantes com relação a visita realizada à Gruta,
buscando identificar as principais sensações obtidas durante a visita e a opinião sobre o estado
de conservação e limpeza do espaço natural, disponibilidade de informações, condições de
acesso, atendimento dos monitores e etc. A terceira e última etapa foi direcionada para a estimar
a disposição a pagar (DAP) dos visitantes pela conservação da área da cavidade(Apêndice1).
Com o objetivo de testar o questionário para detectar algum tipo de erro em sua
construção foi aplicado um pré-teste durante um concerto musical ocorrido na gruta no dia 23
de junho de 2013 que atraiu cerca de 200 pessoas. Na ocasião, foram realizadas 93 entrevistas.
A pesquisa com os usuários da gruta foi realizada in loco de agosto a outubro de 2013,
exclusivamente aos sábados e domingos, dias em que a gruta encontrava-se aberta à visitação.
Segundo a percepção dos gestores, esses meses correspondem ao período em que há maior
fluxo de visitantes na gruta.
Ao longo dos três meses de vigência da pesquisa foram aplicados 127 questionários.
Foram convidados a participar da entrevista somente visitantes com no mínimo 18 anos, pois
pessoas com idade inferior geralmente não possuem renda e incluí-los na pesquisa poderia
enviesar os resultados. As entrevistas foram feitas em sua maior parte pelo próprio autor com o
auxílio de uma equipe devidamente treinada para este fim (Figura 4.7).
A pesquisa com os moradores de Curralinho, por sua vez, foi realizada na comunidade
no dia 17 de setembro de 2013. Na área urbana de Curralinho existem 128 domicílios
particulares e coletivos e 227 moradores (IBGE, 2010). Considerando que muitos domicílios
não havia moradores devido ao uso ocasional ou inexistente, foi possível entrevistar 47
moradores de diferentes domicílios (cerca de 20% dos moradores locais). Além da disposição
a pagar (DAP), o questionário aplicado buscou identificar as características socioeconômicas
do morador, os objetivos e a frequência com que visita a gruta, e a expectativa com relação aos
benefícios que a gruta pode trazer para comunidade (Apêndice 2).
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Figura 4.7 Pesquisa com os visitantes da Gruta do Salitre.

Figura 4.8 Pesquisa com os moradores de Curralinho.

4.3 Método de valoração ambiental
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O método utilizado para valorização econômica dos serviços ambientais da Gruta do
Salitre foi o Método Valoração Contingente (MVC). Essa escolha se justifica pelo fato do
objeto de estudo proposto possuir características de bem público, não exclusividade e não
rivalidade, logo, o seu uso não adquiri valor de mercado. De tal modo, o valor desses bens
naturais não é passível de estimação utilizando metodologias convencionais (MOTTA 1998).
Segundo Merico (1996), o MVC pode ser aplicado para elementos da natureza, tal como
a biodiversidade, patrimônio paisagístico, áreas de proteção ambiental, áreas de lazer, ou
qualquer outra situação na qual não existam valores de mercado. Sendo assim, estimam-se
valores com base em afirmações de indivíduos a respeito de preferências ou escolhas que fariam
entre alternativas apresentadas numa pesquisa, ou seja, a partir das preferências dos
consumidores e não das observações de mercado (HILDEBRAND et al., 2002).
Nesse caso, o objetivo da valoração contingente é tornar perceptíveis as preferências
dos consumidores através de pesquisa de campo, com questionários, que indagam a sua
disposição a pagar (DAP) pela conservação de um bem natural, ou a sua disposição a receber
(DAR) como compensação pela perda desses benefícios (BENAKOUCHE & CRUZ, 1994).
Para o estudo em questão considerou-se como indicador a DAP. Segundo Motta (1998),
a DAP fornece resultados mais confiáveis para valores intangíveis, por isso é mais indicada
para os casos de preservação e/ou conservação de bens ambientais a DAP. Assim sendo, o
entrevistado era indagado com a seguinte pergunta dicotômica (apenas duas opções de resposta:
sim ou não): “Para assegurar a conservação da Gruta do Salitre, você estaria disposto a
contribuir com um valor anual/hipotético?”. Sendo esclarecido para o entrevistado de que não
se tratava de concordar com uma taxa de visitação da gruta e, sim, contribuir comum valor
destinado anualmente para conservação do atrativo independente do uso direto/indireto dos
serviços ambientais por ele providos.
Quando o entrevistado respondia “sim” era solicitado especificar seu nível de
concordância com essa afirmação rebatendo até quanto ele estaria disposto a contribuir uma
vez ao ano, hipoteticamente, para preservação dos serviços ambientais provenientes da gruta.
Foram apresentadas dez opções de valores, que variavam de R$1,00 a R$10,00. Essa
escala foi proposta de acordo com trabalhos realizados por Oliveira Júnior (2003) e Tafuri
(2008), entre outros autores. Entretanto, caso o entrevistado respondesse “não”, era solicitado
a justificar oferecendo as seguintes alternativas: a) Motivos econômicos; b) Não vejo
necessidade; c) Não tenho interesse; d) Acho que a preservação ambiental é competência do
governo; e) Outros motivos.
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4.3.1 Tabulação, cálculo e análise
Por ser uma pesquisa de caráter predominantemente quantitativo, os dados foram
analisados utilizando o software Microsoft Excel versão 2010. A caracterização do perfil do
visitante da Gruta do Salitre e do morador de Curralinho iniciou-se utilizando técnicas de
Análise Estatística Descritiva, que permite resumir dados de certo grupo, mas sem tirar
quaisquer conclusões e inferências de causa x efeito.
Para o cálculo da valoração dos serviços ambientais prestados pela Gruta do Salitre,
utilizou-se um modelo econométrico (Figura 3), conforme estudos de casos sobre valoração de
Unidades de Conservação no Brasil: o Parque Nacional da Lagoa do Peixe – RS (BRAGA et
al., 2003) e o Parque Estadual do Itacolomi – MG (OLIVEIRA JUNIOR; COSTA, 2012;
TAFURI, 2008). Para o cálculo da DAPmédia, também utilizou-se o valor máximo obtido de
disposição a pagar dividido pelo total dos entrevistados (dispostos e não dispostos a pagar),
conforme efetuado por Hildebrand et al. (2002).

(4.1)
Onde:


DAP = número de visitantes dispostos a pagar pela conservação da gruta.



nDAP = número de visitantes que não estão dispostos a pagar.



DAP média = resultado da soma dos valores máximos que os visitantes/moradores estão
dispostos a pagar para conservação da gruta, dividido pelo número total de
visitantes/moradores dispostos a pagar.



Número de visitantes/ano = segundo os gestores da gruta, em 2013 a gruta recebeu 1.558
visitantes somente nos dias em que a cavidade encontrava-se aberta para visitação
(sábado e domingo). Para obter os resultados referentes aos moradores de Curralinho
(227 habitantes), utilizou-se no moradores/ano onde se lê no visitantes/ano.



Área da gruta = área do atrativo natural Gruta do Salitre sob influência do uso público.
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5. Resultados e discussões
5.1 Caracterização do perfil dos visitantes da Gruta do Salitre e dos
moradores de Curralinho
A análise descritiva dos dados obtidos por meio das entrevistas com os visitantes e
moradores do entorno da Gruta do Salitre permite tecer alguns comentários com base nas
comparações de determinadas parâmetros socioeconômicas desses dois grupos, como: gênero,
estado civil, faixa etária, renda e escolaridade.
Dos 127 visitantes da gruta que se dispuseram a responder o questionário 61 (48%) eram
homens e 66 (52%) mulheres. Por outro lado, dentre os 47 moradores de Curralinho 32 (66%)
eram mulheres e 16 (34%) homens (Figura 5.1).
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Feminino
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Figura 5.1 Percentual de visitantes e de moradores locais distribuídos de
acordo com o gênero (masculino e feminino) das pessoas entrevistadas.

Com relação ao estado civil, nos dois grupos a maioria dos entrevistados declarou estar
casado ou solteiro. Dentre os visitantes da gruta, 47 (37%) eram solteiros e 46 (36%) casados,
e dentre os moradores de Curralinho, 21 (45%) eram casados e 16 (34%) solteiros (Figura 5.2).
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Figura 5.2 Percentual de visitantes e moradores entrevistados de acordo com
o estado civil

Essa divisão semelhante entre o número de visitantes solteiros e casados deve ser vista
como um potencial para a gestão do uso público da gruta. Em regra, os visitantes solteiros são
mais aventureiros, já os casados estão sempre acompanhados da família e, por isso, preocupam
mais com a segurança. Percebe-se, então, a existência de grupos com perfis distintos, porém
semelhantes em quantidade de pessoas. Logo, nenhum deve ser desprezado e, sim, planejado
produtos e serviços envolvendo a gruta que se adequem as características físicas e psicológicas
de cada grupo.
A faixa etária corresponde a primeira diferença acentuada observada entre as
características dos dois grupos (Figura 5.3). Verifica-se que o grupo dos visitantes é composto
majoritariamente por jovens adultos, sendo que 42 (33%) dos entrevistados tinham idade entre
26 a 35 anos e, no grupo dos moradores 24 (51%) tinham idade acima dos 51 anos (Figura 5.3).
Segundo Paula et al. (2008), é importante ressaltar as condições de visitação das
cavidades subterrâneas, dado que estas impõem às pessoas idosas certas restrições, por tratarse de local na maioria das vezes com bastante degraus irregulares no percurso.
Consequentemente, muitas pessoas dessa faixa etária que já a visitaram não o façam mais, ou
que até deixem de conhecer o local.
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Figura 5.3 Percentual de visitante e moradores de Curralinho entrevistados
distribuídos pela faixa etária

A segunda diferença acentuada constatada entre os grupos corresponde a renda mensal.
No grupo dos visitantes, ocorreu uma distribuição semelhante no número de entrevistados que
se enquadram em cada faixa de renda estipulada. Esse é mais um importante registro para o
planejamento dos produtos e serviços envolvendo a gruta, pois reforça a constatação dos grupos
com perfis diversicados que a visitam, todavia semelhante em número de pessoas (Figura 5.4).
Por outro lado, a maioria das famílias que vivemem Curralinho recebem em média até
3 salários mínimos por mês. Importante ressaltar que no questionário aplicado em Curralinho a
pergunta era sobre a renda familiar mensal (Apêndice 2), já o questionário aplicado na gruta a
indagação era sobre a renda pessoal mensal do visitante (Apêndice 1). Além disso, durante as
entrevistas muitos moradores de Curralinho alegaram que a renda familiar não atingium salário
mínimo por mês.
Isso demonstra a estagnação econômica que, atualmente, vive a comunidade de
Curralinho. Há muito pouca oferta de trabalho e renda para os moradores locais, o que faz com
que muitos abandonem suas casas para ir buscar melhores condições de vida nos grandes
centros urbanos. Nesse sentido, a estruturação do uso público da Gruta do Salitre pode
contribuir para mudar essa triste realidadeda comunidade.
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Figura 5.4 Percentual dos visitantes e de moradores distribuídos em classes, de
acordo com a renda pessoal mensal e a renda familiar mensal.

A escolaridade, por sua vez, representa a disparidade mais acentuada observada entre
os dois grupos. Dos 127 visitantes da gruta entrevistados, 95 (75%) possui curso superior,
enquanto 29 (62%) dos 47 moradores de Curralinho entrevistados possuem apenas o ensino
básico. Essa diferença de escolaridade entre os dois grupos representa um grande desafio para
a estruturação da gestão do uso público da Gruta do Salitre (Figura 5.5).
Diante da baixa qualificação da mão-de-obra local, os gestores terão que oferecer
diversos cursos de formação e capacitação dos moradores para dar condições deles receberem
com qualidade os visitantes que não se satisfazem apenas com a contemplação das paisagens,
porque desejam viver experiências mais intensas e obter novos conhecimentos.
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Figura 5.5 Percentual de visitantes e moradores de Curralinho em classes de
escolaridade.

5.1.1 O visitante da Gruta do Salitre
Dos 127 visitantes da gruta entrevistados 118 (93%) são provenientes de Minas Gerais.
Desse universo, 38 (30%) são da capital, Belo Horizonte, e 29 (23%) são moradores do próprio
município, Diamantina (Figura 5.6). Essas informações estão de acordo com os dados do
monitoramento da gruta obtidas pelos gestores ao longo de 2013, que constatou que a maioria
dos visitantes é originária de 70 cidades mineiras (76%), destacadamente da comunidade local
diamantinense (21%) e de Belo Horizonte (21%), seguido por visitantes de outros 13 estados
brasileiros (12%), principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, e alguns de outros países.
Dos 127 visitantes entrevistados, 87 (69%) estavam na gruta pela primeira vez (Figura
5.7). O fato da maioria dos entrevistados estarem visitando a gruta pela primeira vez demonstra
a necessidade dos gestores oferecerem diversas opções de atividades envolvendo a gruta que
possam motivar o retorno das pessoas, principalmente dos moradores locais.
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Figura 5.6 Cidade/Estado de origem dos visitantes da Gruta do Salitre.
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Figura 5.7 Percentual de visitantes de acordo com a frequência com que visitam
a gruta.
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Para 37 (29%) visitantes entrevistados a principal fonte de informações sobre a gruta
foram amigos e/ou parentes (Figura 5.8). Trata-se de um canal interpessoal de divulgação
extremamente eficiente em função de diversos fatores, dentre eles, a credibilidade da fonte de
informação e a importância da opinião de grupos de referência (MATTAR, 2012). No entanto,
verifica-se com isso a necessidade de implantação de canais de divulgação em massa da gruta,
começando com a confecção de folders contendo basicamnete a descrição do atrativo, horários
de visitação, localização, imagens e contatos dos gestores. Esse material deveria ser
disponibilizado nos meios de hospedagem, agências de turismo e restaurantes, assimo como,
nas instituições de ensino e pontos comerciais da cidade mais frequentados por moradores
locais. Além disso, atualmente é indispensável criar um canal exclusivo de divulgação da gruta
na Internet, localonde as mensagens são transmitidas com maior rapidez e possibilita que uma
única informação atinja uma audência de vários milhoes de indivíduos.
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Figura 5.8 Percentual de visitantes distribuídos pelas principais fontes de
informações sobre a gruta.

Do total de visitantes entrevistados 103 (81%) utilizaram o carro como meio de
transporte para se locomover até a cavidade (Figura 5.9). Excluindo os visitantes que eram
moradores de Diamantina, a maioria permanece acima de dois dias na cidade (Figura 5.10).
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Desses visitantes apenas 30 (24%) ficam hospedados em casa de amigos e/ou parentes, os
demais utilizam os diversos tipos de meios de hospedagem e alimentação disponíveis na cidade
(Figura 5.11).
A distribuição dos visitantes da gruta pelo gasto médio diário com despesas de viagem
(hospedagem, alimentação e entretenimento) reforça a existência de públicos distintos que
frequentam a cavidade: 14 (11%) gastam até 50 reais por dia; 21 (17%) gastam de 50 a 100
reais; 25 (20%) gastam de 100 a 200 reais por dia; 19 (15%) gastam de 200 a 300 reais; e 8
(6%) gastam acima de 300 reais (Figura 5.12).
Essa últimas constatações demonstra que é essencial haver a parceria dos gestores da
gruta com os empresários do trade turístico local, além do poder público. A singularidade da
gruta comprova seu potencial para receber uma quantidade expressiva de visitantes e, com isso,
gerar benefícios socioeconômicos para toda a sociedade. Nesse caso, a gestão compartilhada
poderá impulsionar a estruturação do atrativo para receber os visitantes com maior segurança e
qualidade, bem como assegurar a conservação do patrimônio natural.
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Figura 5.9 Percentual de visitantes em relação meio de transporte
utilizado

41

40%
35%
30%
25%

20%
15%
10%
5%
0%
Um

Dois

Três

Quatro

Cinco

Figura 5.10 Percentual de visitantes da gruta pelo tempo de duração da
viagem.
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Figura 5.11 Percentual de visitantes da gruta pelo meio de hospedagem
utilizado durante a viagem.
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Figura 5.12 Percentual de visitantes da gruta pelo gasto médio diário com
despesas de viagem.
O questionário aplicado incluiu uma série de perguntas com a finalidade de captar a
opinião das visitantes sobre aspectos importantes que envolvem a gestão do uso público da
gruta. Verifica-se, por exemplo, que atualmente o atendimento dos monitores é o item melhor
avaliado, por outro lado, a sinalização, a infraestrutura e as condições de acesso da gruta são
questões que precisam ser melhoradas, de acordo com os visitantes (Figura 5.13).
Por último, tentou-se medir o grau de satisfação das pessoas com relação a experiência
na gruta. Dos 127 visitantes entrevistados, 69 (54%) declararam que a visita atendeu
plenamente as suas expectativas (Figura 5.14), 109 (86%) estão dispostos a visitar a gruta
novamente (Figura 5.15), e 115 (91%) indicaria a gruta para parentes e amigos visitarem (Figura
5.16). Comparando com os demais atrativos naturais e culturais de Diamantina, 103 (81%) dos
visitantes entrevistados consideram que a gruta seja de grande importância para o do turismo
local (Figura 5.17).
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Figura 5.13 Percentual de visitantes pela avaliação dos diversos aspectos que envolvem a gestão
do uso público da gruta.
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Figura 5.14 Percentual de visitantes pela opinião a respeito das expectativas com
relação a visita à Gruta do Salitre
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Figura 5.15 Percentual de visitantes pela disposição em tornar a visitar a gruta.
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Figura 5.16 Percentual dos visitantes que indicariam a gruta para parentes e
amigos visitarem.
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Figura 5.17 Percentual de visitantes dividido pela opinião sobre a importância
da gruta para o desenvolvimento do turismo local.
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O elevado grau de satisfação das pessoas com a visita a Gruta do Salitre, mesmo a
cavidade dispondo de uma singela estrutura receptiva implantada somente nos últimos anos,
demonstra a dimensão do seu potencial turístico que justifica projetos de investimentos públicos
e privados com o intuito de assegurar a conservação ambiental, melhorar a qualidade da
experiência dos visitantes, e gerar maiores benefícios socioeconômicos para comunidade de
Curralinho.

5.1.2 O morador de Curralinho
Dos 47 moradores de Curralinho entrevistados, 22 (48%) não nasceram na própria
comunidade (Figura 5.18). Todavia, 14 (64%) desses que não são de origem local vivem por lá
há mais de 16 anos (Figura 5.19). Com relação a ocupação profissional, 10 (21%) dos
entrevistados são “donas de casa”, responsáveis pelos afazeres domésticos. Uma parte delas
tem como fonte de renda a aposentadoria ou pensão do Governo. Dos demais moradores, 8
(17%) alegaram estar exercendo atividade remunerada temporária, 5 (11%) trabalham com
carteira assinada, 4 (9%) são funcionários públicos, 2 (4%) estão desempregado e, apenas 1
(2%) era estudante (Figura 5.20).
A falta de oportunidades de trabalho é o problema que mais atormenta os moradores de
Curralinho, 24 (55%) dos entrevistados afirmaram haver pessoas desempregadas na família
(Figura 5.21). Desses, 13 (54%) declararam haver mais de uma pessoa na família sem emprego
(Figura 5.22).
Sim

Não

48%
52%

Figura 5.18 Percentual de moradores de Curralinho
entrevistados que nasceu na comunidade.
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Figura 5.19 Percentual de moradores que não nasceram em Curralinho pelo
tempo que vivem na comunidade.
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Figura 5.20 Percentual de moradores entrevistados que atualmente estão
trabalhando distribuídos pelo tipo de atividade profissional exercida.
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Figura 5.21 Percentual de moradores de Curralinho
distribuídos pela existência ou não de pessoas desempregadas
residindo no mesmo domicílio.
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Figura 5.22 Percentual de moradores de Curralinho, de acordo com o número
de pessoas desempregadas residindo no mesmo domicílio.
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Com relação à Gruta do Salitre, verificou-se que 41 (87%) dos moradores entrevistados
já havia visitado a cavidade (Figura 5.23). Dos moradores que não a conheciam a cavidade 3
alegaram (50%) falta de interesse, e 3 (50%) falta de oportunidade (Figura 5.24). Dos
moradores entrevistados que já conhecem a gruta, 40 (97%) estão dispostos a visitar a gruta
novamente (Figura 5.25), e 44 (96%) do total de entrevistados indicariam a cavidade para
amigos e parentes visitarem (Figura 5.26).
Com relação as expectativas com a Gruta do Salitre, 43 (92%) dos moradores de
Curralinho entrevistados acreditam que a gruta pode contribuir para melhorar as condições de
vida da comunidade, sobretudo, impulsionando a atividade turística local (Figura 5.27).
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Não

13%

87%

Figura 5.23 Percentual de moradores de Curralinho entrevistados
que visitou, pelo menos uma vez, a Gruta do Salitre.
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50%

50%

Figura 5.24 Percentual de moradores de Curralinho que não conhecem
a gruta distribuídos pelos motivos que os impediram de visitá-la.
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97%

Figura 5.25 Percentual de moradores distribuídos pela disposição a
visitar a gruta novamente
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96%

Figuras 5.26 Percentual de moradores que indicaria a gruta para
parentes e amigos visitarem.
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Figura 5.27 Percentual de moradores que acredita que a gruta possa
gerar benefícios para a comunidade de Curralinho.
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Para encerrar, foi solicitado uma avaliação do trabalho realizado pelo Instituto
Biotrópicos em prol da estruturação da gestão uso público da gruta. Atualmete, a maioria dos
moradores avalia o trabalho de forma positiva, sendo: 21 (45%) “bom”; 13 (28%) “ótimo”; e 2
(4%) regular (Figura 5.28).
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Figura 5.28 Percentual dos moradores de Curralinho, de acordo com a
avaliação do projeto de estruturação do uso público da Gruta do Salitre

Entretanto, pode-se preceber que 11 (23%) dos moradores entrevistados ainda
desconhece o trabalho do Instituto Biotrópicos. Essa constatação demonstra a necessidade de
realização de mais campanhas de sensibilização da comunidade para garantir o apoio dos
moradores e mobilizar um contingente maior de pessoas que deseja se inserir no processo de
estruturação do uso público da gruta.
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5.2 Serviços ambientais prestados pela Gruta do Salitre

5.2.1 Caracterização dos serviços ambientais
As principais motivações e usos que levam as pessoas a visitarem a gruta referem-se aos
serviços ambientais prestados pela Gruta do Salitre. Sendo assim, foram identificados os
seguintes serviços: contemplação da natureza; recreação com a família e amigos; prática de
atividades esportivas (rapel e escalada); participação em eventos musicais, visitas técnicas
organizadas por instituições de ensino fundamental, médio e superior; e pesquisas científicas
em todas as áreas do conhecimento: biótico, abiótico e social (Figura 5.29; Figura 5.30).
De acordo com os gestores da cavidade a gruta também é frequentemente utilizada para
gravação de documentários, filmes e minisséries de televisão. Além disso, segundo relatos dos
moradores locais, no passado a gruta também foi utilizada para celebrações de missas.
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Figura 5.29 Percentual de visitantes e moradores de Curralinho distribuídos
pelos objetivos da visita a Gruta do Salitre.
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A)

B)

C)

D)

Figura 5.30 Atividades que ocorrem na Gruta do Salitre: a) Contemplação da natureza e
recreação com a família e/ou amigos; b) Prática de atividades esportivas (rapel); c) Participar
de eventos musicais; d) Visita técnica de escola.
Com base na classificação proposta pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio, os
serviços ambientais prestados pela Gruta do Salitre se agrupam à categoria “Culturais” que
correspondem benefícios intangíveis obtidos dos ecossistemas, incluindo serviços de educação,
recreação, lazer e entretenimento, apreciação da beleza cênica e inspiração para a cultura, arte
e design, assim como experiências espirituais (HASSAN et al., 2005).
Diante disso, pode-se afirmar que a Gruta do Salitre oferece serviços ambientais
importantes que beneficiam toda a sociedade. Alguns destes são exclusivos, como a apreciação
da sua exuberante paisagem. Do ponto de vista esportivo, chega-se a conclusão que a gruta
dispõe de um grande potencial para a prática de atividades verticais, fato comprovado com os
relatos dos praticantes dessas atividades que estiveram na gruta no período em que a pesquisa
foi realizada. Quanto aos estudos científicos, ainda é bastante incipiente o conhecimento a
respeito dos aspectos bióticos e abióticos da gruta. Pouco se conhece sobre as espécies que
habitam a porção cavernícola e entorno do afloramento rochoso. Considerando a existência de
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universidades atuantes na região, esse é um campo de oportunidades aberto para o
desenvolvimento de pesquisas.

5.2.2 Valor econômico dos serviços ambientais
No presente estudo, utilizou-se o Método de Valoração Contingente (MVC) para
calcular o valor econômico dos serviços ambientais providos pela Gruta do Salitre. Para isso,
os visitantes e moradores do entorno foram questionados se estariam dispostos a pagar um valor
anual hipotético para conservação da gruta. Dos 127 visitantes entrevistados 60 (47%) alegaram
disposição a pagar, 63 (50%) declararam não estarem dispostos a pagar, e 4 (3%) não quiseram
responder essa pergunta. Por outro lado, dos 47 moradores de Curralinho entrevistados, 32
(68%) afirmaram estarem dispostos a pagar pela conservação da gruta (Figura 5.31).
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Figura 5.31 Relação do número entrevistados dispostos e não dispostos a pagar
(DAP) pela conservação da Gruta do Salitre.
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Observa-se que tanto o número de visitantes dispostos e os indispostos a pagar pela
conservação da gruta ficou em torno de 50%. Ao contrário disso, a maior parte dos moradores
de Curralinho demonstrou interesse em contribuir financeiramente, ainda que a renda mensal e
nível de escolaridade desse grupo seja demasiadamente menor em relação a dos visitantes,
conforme apresentado anteriormente.
Comparando com os resultados de outros estudos de valoração ambiental, o percentual
de moradores de Curralinho (68%) dispostos a pagar pela conservação da Gruta do Salitre ficou
acima do percentual de moradores de Tiradentes/MG (61%), por exemplo, dispostos a pagar
pela conservação da área de proteção ambiental Serra de São José, e um pouco abaixo do
percentual de moradores de Rio Branco/AC (69%) dispostos a contribuir para conservação do
Parque Ambiental Chico Mendes (PEREIRA & CAMPOS, 2006; SILVA, 2003).
Logo, podemos perceber que, em geral, a maioria das pessoas que vivem próximas a
determinado sítio natural apresenta-se mais disposta a contribuir financeiramente com a sua
conservação. No caso específico da Gruta do Salitre, ficou evidenciado nesse estudo que isso
se deve ao fato dos moradores de Curralinho acreditarem que a cavidade pode contribuir com
a melhoria das condições de vida da comunidade.
Com relação aos visitantes, não houve predominância de nenhum dos grupos dispostos
e não dispostos a pagar pela conservação da gruta. O percentual de visitantes dispostos a pagar
(47%) é semelhante aos resultados obtidos por outros estudos de valoração econômica de áreas
naturais, como o do Parque Metropolitano de Pituaçu, Salvador/BA, que identificou que 55,2%
dos visitantes estavam dispostos a pagar pela conservação (SOUSA & MOTA, 2006), e o do
Bosque do Alemão, Curtitiba/PR, onde 62,1% dos visitantes entrevistados estavam dispostos a
pagar um valor para conservação (HILDEBRAND et al., 2002). No estudo de valoração da área
cárstica da região de Maros, na Indonésia, 66% dos visitantes estavam dispostos a pagar pela
conservação do local (WALUYO, 2005).
Para o cálculo da valoração dos serviços ambientais prestados pela Gruta do Salitre,
primeiramente, estimou-se a disposição a pagar média (DAPmédia) dos grupos entrevistados
(visitantes e moradores do entorno). A DAPmédia corresponde à estimativa de recursos
financeiros que os visitantes e moradores de Curralinho estão dispostos a contribuir anualmente
para manutenção dos serviços ambientais da Gruta do Salitre.
A DAPmédia é resultado da somatória de todos os valores da DAP dos entrevistados
dividido pelo número total de entrevistados dispostos a pagar de cada grupo. Logo, com base
nos dados obtidos através das entrevistas a DAPmédia dos visitantes da gruta resultou em
R$6,48 e dos moradores do entorno R$7,78 (Tabela 5.1).
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Tabela 5.1 Número e percentual de visitantes da gruta e moradores de Curralinho distribuídos nas classes de valores da DAP e frequência
destes em relação ao total de entrevistados.
Valores da
DAP (R$)

Número de
visitantes
dispostos a pagar

Número de
moradores
dispostos a pagar

Percentual de
visitantes
dispostos a pagar

Percentual de
moradores
dispostos a pagar

Frequência da DAP
em relação ao total de
visitantes (R$)

Frequência da DAP
em relação ao total de
moradores (R$)

1

1

1

2%

3%

0,02

0,03

2

7

3

12%

9%

0,23

0,19

3

2

0

3%

0%

0,10

0,00

4

2

0

3%

0%

0,13

0,00

5

24

7

40%

22%

2,00

1,09

6

0

0

0%

0%

0,00

0,00

7

0

1

0%

3%

0,00

0,22

8

0

0

0%

0%

0,00

0,00

9

0

0

0%

0%

0,00

0,00

10

24

20

40%

63%

4,00

6,25

TOTAL

60

32

100%

100%

R$6,48

R$7,78
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Todavia, considerando o total dos entrevistados (disposto e não disposto a pagar) a
DAPmédia dos visitantes passa a ser R$3,16 e dos moradores R$5,29. Esse cálculo da
DAPmédia foi utilizado para valorar monetariamente os benefícios providos pelo Bosque do
Alemão, em Curitiba/PR (HILDEBRAND et al., 2002).
O resultado da estimativa da DAPmédia também evidencia a maior disposição dos
moradores de Curralinho em contribuir com a conservação da Gruta do Salitre, uma vez que a
maior parte dos moradores dispostos a contribuir declarou que destinaria até 10 reais por ano
de sua renda para esse fim, mesmo dispondo de menos recursos financeiros do que os visitantes
da gruta em geral (Figura 5.32).
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MORADORES
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Figura 5.32 Percentual de visitantes e moradores de Curralinho dispostos a pagar
pela conservação da gruta distribuídos pelos valores que estão dispostos a pagar.

Dentre os moradores que não estão dispostos a pagar pela conservação da Gruta do
Salitre, 10 (67%) alegaram que restrições econômicas os impedem de contribuir. Justificativa
preponderante com base nas características socioeconômicas da comunidade apresentadas
anteriormente. No entanto, 30 (48%) dos visitantes indispostos a pagar justifica sua posição por
considerar que esta seja uma função que compete ao governo (Figura 5.33).
Segundo Silva (2003), em situações como essa o indivíduo tira de si qualquer
responsabilidade sobre o uso de um ativo ambiental e a transfere para o poder público. O
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problema, nesse tipo de atitude, reside no fato dessa postura incentivar a sociedade a ficar fora
do processo de tomada de decisão sobre o gerenciamento dos recursos naturais. Sendo que, o
gerenciamento desse tipo de recursos influencia, diretamente, a qualidade de vida da sociedade
presente e das futuras gerações.
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Figura 5.33 Percentual de visitantes e moradores que não estão dispostos a
contribuir com a conservação da gruta, de acordo com os motivos alegados.

Utilizando a forma funcional (4.1) para estimar a valoração ambiental da gruta e os
dados apresentados na Tabela 5.2 encontrou-se o valor R$ 4.807.543,85/ano a partir das
informações obtidas com a entrevista dos visitantes, e R$1.883.797,33/ano de acordo com as
informações dos moradores de Curralinho. Nesse caso, a diferença acentuada dos valores
obtidos justifica-se, basicamente, pelo número quase sete vezes maior de visitantes/ano em
relação ao número de moradores da área urbana de Curralinho.
Porém, essa diferença diminui quando considerado a DAPmédia calculada com base no
total dos entrevistados, dispostos e não dispostos a pagar pela conservação da gruta
(DAPmédia= R$3,16/visitantes e R$5,29/moradores). Nesse caso, o valor passa a ser
R$2.344.419,04/ano a partir dos dados referentes aos visitantes, e R$1.280.885,33/ano de
acordo com os dados dos moradores de Curralinho.
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Tabela 5.2 Dados obtidos para estimar a valoração ambiental da Gruta do Salitre.
Informações
DAP
nDAP
DAPmédia (R$)
Nº de visitantes/ano (2013)
Nº de moradores
Área da gruta (ha)

Visitantes
60
63
6,48
1.558
5

Moradores
32
15
7,78
227
5

Silva e Camargo (2008) aplicaram o MVC para valorar as cavernas da microbacia do
Rio Salobra, Bodoquena/MS, e obtiveram o montante de R$ 2.876.674,00/ano. Morgado et al.
(2011), por usa vez, utilizou o mesmo método para calcular o valor ambiental do Parque
Ecológico de Usos Múltiplos Águas Claras, Brasília/DF, e o resultado foi de
R$2.503.384,62/ano. Verifica-se que são valores semelhantes ao encontrado nesse estudo para
Gruta do Salitre, apesar da maior popularidade das cavidades da região da Serra da Bodoquena
e o intenso fluxo de visitantes do Parque Ecológico Águas Claras (aproximadamente 600
visitantes/dia).
Cabe aqui ressaltar que valorar monetariamente os recursos ambientais não significa
atribuir um preço. Há diferença entre o conceito de preço e valor, e como eles se aplicam aos
recursos naturais. Gramaticalmente, a palavra “preço” refere-se ao valor monetário de um bem
ou e um serviço e, por sua vez, a palavra “valor” significa apreço e estimação por algo ou
alguém, em geral (TAFURI, 2008).
Segundo a teoria econômica, o preço de um determinado bem resulta basicamente do
confronto, no mercado, entre a sua procura por parte dos consumidores e a sua oferta por parte
dos produtores. Contudo, o estudo de valor adquire uma perspectiva um pouco diferente, uma
vez que as considerações meramente econômicas não são suficientes para compreender o que
leva um indivíduo a adquirir um produto (MOTTA, 1998).
Existem coisas que não têm preço, porque são coisas que têm um significado que lhes
confere valor. Os valores atribuídos às coisas variam de acordo com o significado que as
pessoas atribuem. Objetos de arte funcionam assim, coisas raras também. Para uns tudo isso
tem um enorme significado e valor, para outros não. Na abordagem de marketing, valor
confronta percepções e escolhas, não estando vinculado somente ao aspecto econômico que
tange a compra de um produto. O conceito de valor, nesse contexto, pode ter a conotação de
valores pessoais ou individuais (MATTAR, 2012).
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No caso da Gruta do Salitre, foram identificados diversos serviços ambientais que ela
fornece, como: recreação, lazer, apreciação da beleza cênica, fonte de ensino e, até mesmo,
experiências espirituais. Assim, a valoração econômica dos serviços ambientais providos pela
gruta representa um indicador do nível de bem-estar que, atualmente, ela proporciona para os
seus usuários e a sociedade como um todo.
Contudo, os resultados obtidos refletem a situação socioeconômica e o grau de
conscientização da população em determinado momento. Assim, a aplicação da mesma
metodologia no mesmo local, mas em épocas diferentes poderá apresentar outros resultados
(HILDEBRAND et al., 2002).

6. Conclusão e recomendações
Os valores obtidos confirmam a hipótese de que a Gruta do Salitre gera benefícios
importantes para toda a sociedade, justificando a captação/alocação de recursos para sua
conservação. Através da DAP os visitantes da gruta e moradores de Curralinho revelaram suas
preferências de acordo com o bem-estar proporcionado pela cavidade, tal como saúde física e
mental, descanso, conhecimento e recreação.
Nesse caso, a valoração dos serviços ambientais da Gruta do Salitre serve como
ferramenta para sensibilizar os órgãos competentes, os tomadores de decisão e a sociedade em
geral da importância de implantação de políticas de conservação/preservação da cavidade.
Além disso, serve como parâmetro para a determinação do valor de taxas de ingressos e/ou
multas por danos ambientais causados ao patrimônio natural, bem como na avaliação da
viabilidade de projetos empresariais destinados à utilização das suas potencialidades turísticas
e recreativas.
No Brasil, de um modo geral, ainda há muito que se discutir sobre os parâmetros de
avaliação do grau de relevância das cavidades naturais utilizados, principalmente, nos estudos
de impacto ambiental das atividades consideradas de significativo potencial de degradação e
poluição do meio ambiente. Logo, o método de valoração ambiental aqui apresentado poderá
servir de referência com o intuito de ampliar os indicadores de proteção do patrimônio
espeleológico.
O banco de dados completo com informações sobre o perfil socioeconômico dos
visitantes da gruta poderá subsidiar planejamentos futuros para os gestores da gruta e agências
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de passeios da cidade que poderão desenvolver produtos e serviços adequados aos diversos
perfis de públicos que, atualmente, visitam a cavidade e, com isso, incentivar a taxa de retorno
dos visitantes que é muito pequena.
Espera-se que o potencial turístico da Gruta do Salitre constatado nesse estudo colabore
para que as entidades do poder público e a iniciativa privada, neste último caso, sobretudo das
empresas ligadas ao turismo, comecem a dividir com o Instituto Biotrópicos a responsabilidade
da estruturação gestão do uso público da cavidade.
Atualmente, a gruta tão frequentada pelos turistas de Diamantina, é pouco visitada pelos
próprios moradores de Curralinho. Concomitantemente, grande parte dos turistas que visitam a
gruta não aproveitam a oportunidade para conhecer Curralinho. Sendo assim, além de
maximizar os benefícios para os visitantes e o trade turístico local, a estruturação do uso público
da cavidade poderá contribuir para reverter a estagnação socioeconômica da comunidade de
Curralinho oferecendo opções de trabalho e renda para os moradores.
Por fim, recomenda-se como desdobramento deste estudo, que outros métodos de
valoração econômica sejam aplicados ao objeto desta pesquisa para contribuir com a estimativa
do amplo valor dos serviços ambientais providos pela Gruta do Salitre.

63

7. Referências bibliográficas
ABETA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO
DE AVENTURA; MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO. Manual de boas práticas
de espeleoturismo. Belo Horizonte: Ed. dos autores, 2009.
ACTUM. Ecosystem services evaluation in the Škocjan Caves Regional Park. 2011.
Disponível
em:
<http://www.park-skocjanske-jame.si/cgibin/newseng.cgi?action=detail&id=19>. Acesso em: 22 de dezembro de 2013.
ANDRADE, D. C; ROMEIRO, A. R. Serviços Ecossistêmicos e sua importância para o sistema
econômico e o bem estar humano. Texto p/Discussão, v. 155, 2009.
ARAUJO, H.R.; OLIVEIRA JÚNIOR, A.F.; AZEVEDO, A.A. Caracterização dos serviços
ambientais prestados pela Gruta do Salitre. In: Congresso de Natureza, Turismo e
Sustentabilidade, 3., 2013, Bonito. Anais... Bonito, 2013. p. 101-106.
AZEVEDO, A.A.; ARAUJO, H.R. Processo de estruturação da gestão do uso público da
Gruta do Salitre, Diamantina, Minas Gerais. In: Congresso Brasileiro de Espeleologia,
31., 2011, Ponta Grossa. Anais... Ponta Grossa, 2011. p.201-208.
AZEVEDO, A. A.; GOULART, F. M.; SILVA, A. J.; VILHENA, F. C. 2009. Relatório
técnico do Processo de Criação e Implementação do Mosaico de Unidades de
Conservação do Espinhaço: Alto Jequitinhonha – Serra do Cabral. Diamantina. Instituto
Biotrópicos. 55p.
BAGGIO, H; RODRIGUES, F. C; TRINDADE, W. M. Morfologia Cárstica do Maciço
Quartzítico da Gruta do Salitre, Diamantina–MG. Caminhos de Geografia, v. 13, n. 43,
2012.
BENAKOUCHE, R.; CRUZ, R.S. Avaliação monetária do meio ambiente. São Paulo:
Makron Books, 1994.
BRANDLI, E.N; PANDOLFO, A; BECKER, A.C; KUREK, J; BRANDLI, G.L. Análise das
vantagens e limitações dos métodos de valoração de recursos ambientais: Método do
custo de viagem, método de valoração contingente e método de preços hedônicos. In:
Simpósio de Engenharia de Produção, 13.,2006,Bauru. Anais... Bauru, 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso em: 30 de agosto de 2013.
______. Decreto Nº 6.640 de 7 novembro de 2008. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6640.htm>.
Acesso em 28 de novembro de 2013.
______. Lei 9985 de 18 de julho de 2000. Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza–SNUC, estabelece critérios e normas para a criação,
implantação
e
gestão
das
unidades
de
conservação.
Disponível
64

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em 30 de agosto de
2010.
CARPENTER, S.R.; DEFRIES, R.; DIETZ, T.; MOONEY, H.A.; POLASKY, S.; REID, W.V.;
SCHOLES, R.J. Millenium Ecosystem Assessment: researchneeds. Science, v. 314,
p.257- 258, 2006.
CARSON, R. T; MITCHELL, R.C; HANEMANN, M; KOPP, R.J; PRESSER, S; RUUD, P.
A. Contigent Caluation and lost passive use: damages from the exxonvaldez oil spill.
Environmental and Resource Economics, v.25, p. 257-286, 2003.
CASIMIRO FILHO, F. Valoração monetária de amenidades ambientais: algumas
considerações. Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 7, n. 13, p. 53-68, 1999.
COSTANZA, R; D'ARGE, R; DE GROOT, R; FARBER, S; GRASSO, M; HANNON, B;
LIMBURG, K; NAEEM, S; O'NEILL, R; PARUELO, J; RASKIN, R; SUTTON, P;
BELT, M. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Ecological
Economics, v.25, n.1, p. 3-15, 1998.
COSTANZA, R. Social goals and the valuation of ecosystem services. Ecosystems, New York,
v.3, p.4-10, 2000.
CECAV - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS.
Legislação
Espeleológica.
Disponível
em:
<http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/legislacao.html>. Acesso em: 16agosto de
2013.
DIAS, G.F. Ecopercepção: um resumo didático dos desafios socioambientais. São Paulo: Gaia,
2004.
DE GROOT, R.S.; WILSON, M.A.; BOUMANS, R.M.J.A typology for the classification,
description, and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological
Economics, v. 41, n.3, p. 393-408, 2002.
FALCO, G.P. Porque quantificar o meio ambiente? Vianna Sapiens, Juiz de Fora, v.1, n.2,
2010.
FIORILLO, C.A.P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004.
FREIRE, C.R. F; CERQUEIRA, C. A; CASIMIRO FILHO, F; GUIMARÃES JÚNIOR, G. S.
Valor de uso e valor de opção do litoral do munícipio de Canavieiras, Estado da Bahia.
Observatorio de la Economía Latino americana, v. 117, p. 06, 2009.
GANEM, R.S. (org.). Conservação da biodiversidade: legislação e políticas públicas.
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010.
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

65

GÓMEZ-BAGGETHUN, E; DE GROOT, R; LOMAS, P; MONTES, C. The history of
ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and
payment schemes. Ecological Economics, v. 69, n. 6, p. 1209-1218, 2010.
GUEDES, F.B.; SEEHUSEN, S.E. Pagamento por serviços ambientais na Mata Atlântica:
lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011.
GUERRERO, P. Vale do Jequitinhonha: a região e seus contrastes. Revista Discente
Expressões Geográficas, Florianópolis, n. 5, p.81-100, 2009.
HASSAN, R.M.; SCHOLES, R.; ASH, N. (org.). Ecosystems and Human Well-Being:
current state and trends. Washington: Island Press, 2005.
HILDEBRAND, E.; GRAÇA, L; HOEFLICH, V. “Valoração contingente” na avaliação
econômica de áreas verdes urbanas. Florestas, v. 32, n. 1,p. 121-132, 2002.
HUETING, R., DE BOER, L. B.; JAN, L; HUIB, J. The Concept of Environmental Function
and its Valuation. Ecological Economics, v. 25, n. 1, p. 31-35, 1998.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de
Informações Básicas Municipais. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
MATTAR, F. Pesquisa de Marketing. 5. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MAY, P.H; VEIGA NETO, F.C; POZO, O.M. Valoração econômica da biodiversidade:
estudos de caso no Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2000.
MELLO, A.I.G; FARIA, M. F. Meio Ambiente Cultural e Espeleologia: o Estudo das
Cavidades Naturais Brasileiras. In: Congresso de Meio Ambiente e Congresso de
Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo, 10., Campos do
Jordão. Anais... Campos do Jordão, 2006.
MORGADO, R.C; ABREU, L. M; RÉQUISA, W. J; ARAVÉCHIA, J. C. Valoração ambiental
do Parque Ecológico de Usos Múltiplos Águas Claras - DF: analisando a disposição a
pagar dos usuários. Revista de estudos ambientais, v. 13, n. 2, p. 6-17, 2011.
MOTA, J.A; BURSTZYN. M; CÂNDIDO JUNIOR, J.O; ORTIZ, R. A. A valorização da
biodiversidade: conceitos e concepções metodológicas. In: MAY, P.H. (org.). Economia
do Meio Ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
MOTTA, R. S. Manual para valoração de recursos ambientais. Brasília, Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 1998.
NEVES, C.C.; REZENDE, S. Aspectos sócio–demográficos do município de Diamantina na
transição da atividade mineradora para as atividades turística educacional.
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, 2006.
NOGUEIRA, J.M.; MEDEIROS, M.A.A.; ARRUDA, F.S.T. Valoração Econômica do meio
ambiente: ciência ou empirismo? Cadernos de Ciência & Tecnologia. Brasília. v.17, n°
2, p 81-115, 2000.
66

NOGUEIRA, M.D.P. Pólo Jequitinhonha – 10 [1996 – 2006]: a consolidação de experiência
de desenvolvimento regional. Belo Horizonte: UFMG/PROEX, 2008.
OLIVEIRA JÚNIOR, A. F. Valoração econômica da função ambiental de suporte
relacionada às atividades de turismo, Brotas, SP. 2004. 277 f. Tese - Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2003.
ORTIZ, R. A. Valoração econômica ambiental. In: MAY, P. H; LUSTOSA, M. C;VINHA, V.
(orgs.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
p. 81-99.
PAULA, Z. R.; GOMES, M. F. M.; LIMA, J. E. ; COELHO, A. B.; QUINTELA, M.C. A.
Valoração Econômica da Gruta do Maquiné em Cordisburgo – MG. Revista de
Economia e Agronegócio, UFV, v. 8, n. 3, 2010.
PEREIRA, P. F. S; CAMPOS, E. M. G. Valorando o ecoturismo e as atividades
recreacionais da área de proteção ambiental serra de São José (MG): uma aplicação
do método custo de viagem e da valoração contingente. In Anais do XII Seminário sobre
a
Economia
Mineira.
Diamantina,
2006.
Disponível
em:
<http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A081.pdf>.
Acessado em: 28 de novembro de 2013.
PEIXOTO, Marcus. Pagamento por serviços ambientais: Aspectos teóricos e proposições
legislativas. Textos para Discussão do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Senado
Federal, Brasília, n. 105, 2011.
PEARCE, D. W. Economic values and the environment in the developing world. A report
to nations environment programme Nairobi. Centre for Social and Economic
Research on the Global Environment, 1994.
PLANO DE INVENTÁRIO DE DIAMANTINA. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Patrimônio de Diamantina, 2010.
SAADI, A. A geomorfologia da Serra do Espinhaço em Minas Gerais e de suas margens.
Geonomos, v. 3, n. 1, p. 41-63, 1995.
SILVA, L. F; CAMARGO, R. R.Valoração econômica das cavernas da microbacia do Rio
Salobra, Bodoquena-MS como subsídio ao planejamento ecoturístico. Pesquisas em
Turismo e Paisagens Cársticas, Campinas, v. 1, n. 2, p. 121-129, 2008
SILVA, R.G.Valoração Contingente do Parque “Chico Mendes”: uma Aplicação
Probabilística do Método Referendum com Bidding Games.2003. 125 f. Dissertação
- Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa,
2003.
SILVEIRA, C.E.; MEDAGLIA, J. Perfil da Demanda Turística Real de Diamantina e
Região: Características de Viagem, Motivações, Percepções & Expectativas.
Relatório Final de Pesquisa. Departamento de Turismo da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2012.
67

SOUSA, G.B; MOTA, J.A. Valoração econômica de áreas de recreação: o caso do Parque
Metropolitano de Pituaçu, Salvador, BA. Revista de Economia, UFPR, v. 32, n. 1, p.3755, 2006.
TAFURI, A.C. Valoração ambiental do Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, Minas
Gerais. 2008. 159 f. Dissertação - Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte,
2008.
WALUYO, H; SADIKIN, S.R; GUSTAMI; WHITING, P. An economic valuation of
biodiversity in the karst area of Maros, south Sulawesi, Indonesia. Biodiversity, v. 6, n.2,
p. 24-26, 2005.
WHATELY, M; HERCOWITZ, M. Serviços Ambientais: conhecer, valorizar e cuidar Subsídios para a proteção dos mananciais de São Paulo. São Paulo: Instituto
Socioambiental, 2008.
YOUNG, C.E.F.; FAUSTO, J.R.B. Valoração de Recursos Naturais como Instrumento de
Análise da Expansão da Fronteira Agrícola na Amazônia. Brasília e Rio de Janeiro,
IPEA, 1997.
ZANINI, C; PEREIRA, R.A (não) aplicação dos métodos de valoração monetária de bens
ambientais em transações penais e suspensões condicionais de processos na comarca de
Chapecó – SC. Revista Grifos, Chapecó, v. 18, n. 27, p. 115-138, 2009.

68

Apêndices

1. Questionário aplicado aos visitantes da Gruta do Salitre
1. Sexo:( ) Masculino ( ) Feminino
Estado civil:( ) Solteiro/a ( ) Casado/a ( ) Divorciado/a ( ) Viúvo/a
2. Idade:( ) 18 a 25 anos ( ) 26 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( ) 51 a 65 anos ( ) Acima de 65
anos
3. Escolaridade:
( ) Ensino básico ( ) Ensino médio ( ) Ensino médio e técnico ( ) Graduação ( ) Pósgraduação
4. Qual a sua renda mensal aproximada? (Salário mínimo atual: R$678,00)
( ) Até 3 salários
salários

( ) Entre 3 e 5 salários ( ) Entre 5 e 10 salários

( ) Acima de 10

5. De onde você veio (cidade/UF)? _____________________ 6.Distância percorrida (km):_____
7. Qual veículo utilizado para viagem/percurso?
( )Carro ( )Ônibus de linha ( )Ônibus de excursão ( )Carona ( )Moto ( )Outro_______
8. Se for de carro, quantas pessoas vieram juntas? _________________________
OBSERVAÇÃO: Caso seja morador de Diamantina saltar para pergunta treze (13).
9. Qual será o seu tempo de permanência em Diamantina?
( )1 dia ( )2 dias ( )3 dias ( )4dias ( ) > 4 dias
10. Meio de hospedagem utilizado:
( ) Hotel ( ) Pousada ( ) Albergue ( ) Casa de amigos / familiares ( ) Alojamento ( ) Casa
alugada
11. Quanto gasta, em média, por dia (incluindo os gastos com hospedagem, alimentação, lazer e
outros)?
( )Até 50 reais ( )De 50 a 100 reais ( )De 100 a 200 reais ( )De 200 a 300 reais ( )Acima de 300
reais
12. Qual foi a sua principal fonte de informações sobre a Gruta?
( ) Internet ( ) Televisão ( ) Recepção do hotel/pousada ( ) Jornais, guias turístico ou revista
( ) Agência de viagem ou condutores locais ( ) Indicação de amigos/parentes (
)Outro_______
13. Com qual frequência você visita a Gruta do Salitre?
( ) Primeira vez ( ) Esporádica ( ) Semanal ( ) Quinzenal ( ) Mensal ( )Semestral (
)Anual
14. Qual o principal objetivo da(s) sua(s) visita(s) a Gruta?
( ) Práticas esportivas ( ) Recreação com a família/amigos ( ) Contemplar a natureza
( ) Conduzir pessoas ( ) Pesquisas e estudos ( ) Participar de eventos ( ) Descansar
( ) Atividades de Educação Ambiental
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15. Qual é o tempo médio de permanência em sua(s) visita(s) a Gruta?
( ) Até 1 hora ( ) Entre 1 e 2 horas ( )Entre 2 e 4 horas ( ) Acima de 4 horas
16. Quando você está na Gruta, qual a sua principal sensação?
( ) Encantamento ( ) Paz ( ) Tranquilidade ( ) Relaxamento
( ) Desconforto ( ) Insegurança ( ) Medo
17. Qual foi seu grau de
satisfação
Informações sobre o atrativo
na cidade
Sinalização do atrativo
Limpeza do atrativo
Conservação do atrativo
Atendimento dos monitores
Segurança dos visitantes
Infraestrutura receptiva do
atrativo
Estrada de acesso ao atrativo

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não
sabe

18. A visita a Gruta atendeu as suas expectativas?
( ) Superou ( ) Atendeu 100% ( ) Atendeu em partes ( ) Decepcionou
19. Você está disposto a visitar a Gruta novamente? ( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez
20. Você indicaria a Gruta para parentes e amigos visitarem?( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez
21. Comparativamente aos demais atrativos culturais e naturais de Diamantina, como você avalia
a importância da Gruta para o desenvolvimento do turismo local? ( ) Grande ( ) Média ( )
Pequena ( ) Não sabe
22. Para assegurar a conservação deste patrimônio natural, você estaria disposto a contribuir com
um valor anual/hipotético?ATENÇÃO: Trata-se e um valor para CONSERVAÇÃO da gruta, não se
trata de taxa de ingresso.
( ) Sim ( ) Não
23. Se “Sim”, até quanto você estaria disposto a contribuir?
( )1 real ( )2 reais ( )3 reais ( ) 4 reai ( ) 5 reais ( ) 6 reais ( ) 7 reais ( ) 8 reais ( ) 9 reais ( ) 10reais
24. Se “Não”, por quê?
( ) Motivos econômicos ( ) Não vejo necessidade
( ) Não tenho interesse ( ) Acho que a preservação ambiental é competência do governo
( ) Outros: _____________________
25. Espaço para expor livremente seu pensamento sobre a Gruta do Salitre (críticas, sugestões,
reclamações, etc.).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. Questionário aplicado aos moradores de Curralinho
1. Sexo:( ) Masculino ( ) Feminino
2.Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viúvo
3. Idade:( ) 18 a 25 anos ( ) 26 a 35 anos ( ) 36 a 50 anos ( ) 51a 65 anos ( ) Acima de 65 anos
4. Escolaridade:
( ) Ensino básico ( ) Ensino médio ( ) Ensino médio e técnico ( ) Graduação ( ) Pós-graduação
5. Situação profissional:( ) Carteira assinada ( ) Contrato temporário ( ) Funcionário público
( ) Aposentado( ) Desempregado
( ) Estudante
6. Qual a renda familiar mensal aproximada? (Salário mínimo atual: R$678,00)
( ) Até 3 salários ( ) Entre 3 e 5 salários ( ) Entre 5 e 10 salários ( ) Acima de 10salários
7. Existem pessoas desempregadas na família? ( )Sim ( ) Não Se sim, quantas?________
8.Você nasceu em Curralinho? ( ) Sim ( ) Não
Se não, há quanto tempo vive aqui?_________(meses/anos)
9.Você já visitou a Gruta do Salitre? ( )Sim ( ) Não
Se não, qual o motivo?
( ) Falta de interesse ( ) Medo/insegurança ( ) Falta de oportunidade ( ) Outro
________.(Em seguida, saltar para pergunta 15)
10. Com que frequência você visita a Gruta?
( ) Uma única vez( ) Esporádica ( ) Semanal ( ) Quinzenal ( ) Mensal ( )Semestral ( )Anual
11. Qual o principalobjetivo da(s) sua(s) visita(s) a Gruta?
( ) Práticas esportivas ( ) Recreação com a família/amigos ( ) Contemplar a natureza
( ) Conduzir pessoas ( ) Pesquisas e estudos ( ) Participar de eventos ( ) Descansar
( ) Atividades de Educação Ambiental
12. Qual é o tempo médio de permanência em sua(s) visita(s) a Gruta?
( ) Até 1 hora ( ) Entre 1 e 2 horas ( )Entre 2 e 4 horas ( ) Acima de 4 horas
13. Quando você está na Gruta, qual a sua principalsensação?
( ) Encantamento ( ) Paz ( ) Tranquilidade ( ) Relaxamento ( ) Desconforto ( )
Insegurança ( ) Medo
14. Você está disposto a visitar a Gruta novamente? ( ) Sim ( ) Não( ) Talvez
15. Você indicaria a Gruta para parentes e amigos visitarem?( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez
16. Comparativamente aos demais atrativos culturais e naturais de Diamantina, como você avalia
a importância da Gruta para o desenvolvimento do turismo local? ( ) Grande ( ) Média ( )
Pequena ( ) Não sabe
17. Como você avalia a importância da Gruta para a comunidade deCurralinho?
( ) Grande ( ) Média ( ) Pequena ( ) Não sabe
18. Você acredita que a conservação da Gruta pode trazer benefícios para a comunidade de
Curralinho?
( ) Sim ( ) Não( ) Talvez
19. Para assegurar a conservação deste patrimônio natural, você estaria disposto a contribuir com
um valor anual/hipotético?ATENÇÃO: Trata-se de um valor para CONSERVAÇÃO da gruta, não se
trada de taxa de ingresso.
( ) Sim ( ) Não
20. Se “Sim”, até quanto você estaria disposto a contribuir?
( )1 real ( )2 reais ( )3 reais ( ) 4 reais ( ) 5 reais ( ) 6 reais ( ) 7 reais ( ) 8 reais ( ) 9
reais ( ) 10reais
21. Se “Não”, por quê?
( ) Motivos econômicos ( ) Não vejo necessidade
( ) Não tenho interesse ( ) Acho que a preservação ambiental é competência do governo
() Outros: __________________________________
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22. Como você avalia o projeto de estruturação da Gruta que está sendo implantado pelo Instituto
Biotrópicos?
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo ( ) Desconhece
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