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RESUMO 

 

As Unidades de Conservação (UCs) são as principais estratégias de gestão pública para 

manter a biodiversidade e o fornecimento dos serviços ecossistêmicos existentes. Dentre as 

diversas categorias, pode-se destacar os parques, sejam estes nacionais, estaduais ou 

municipais. O objetivo deste trabalho foi valorar monetariamente o vetor norte do Parque 

Estadual do Itacolomi (PEIT), conhecida como Serrinha, uma área formada por um complexo 

de cachoeiras utilizadas predominantemente pela população de Mariana/MG, e ainda 

descrever as funções ambientais associadas ao uso direto. Além disso identificou-se o perfil 

socioeconômico dos visitantes da área. Utilizou-se o Método de Valoração de Contingente 

(MVC) com base na Disposição a Pagar (DaP) para preservar a área. Os resultados obtidos 

estimaram DaP de R$ 9,66 (U$ 4,21) e o Valor Ecossistêmico da área que envolve o 

complexo de Cachoeiras da Serrinha em R$ 1.915.275,64 (U$ 818.773,83). Ressalta-se que as 

Metodologias de Valoração dos Serviços Naturais, tem sido cada vez mais usadas (apesar de 

apresentarem imprecisões) e recomendadas por apresentarem argumentos capazes de 

pressionar  tanto o poder público como a iniciativa privada a cuidar e preservar de maneira 

adequada os bens ecossistêmicos. 

 

Palavras Chave: Valoração Ambiental, Parque Estadual do Itacolomi (PEIT), Serviços 

Ecossistêmicos, Métodos de Valoração, Cachoeira. 
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ABSTRACT 

 

Conservation Units (CUs) are the main strategies of public management to maintain 

biodiversity and provision of ecosystem services exist. Among the various categories, we can 

highlight the parks, whether national, state or municipal. The aim of this study was to 

monetarily value the north vector Itacolomi State Park (PEIT), known as Serrinha, an area 

formed by a complex of waterfalls predominantly used by the population of Mariana/MG, and 

also describe the environmental functions associated with the direct use. Also identified the 

socioeconomic profile of visitors to the area. We used the Contingent Valuation Method 

(CVM) based on the Willingness to Pay (WtP) to preserve the area. The results estimated 

DBH of R$9.66 (U.S.$4.21) Ecosystem and Value of the area surrounding the complex 

Waterfalls Serrinha R$1,915,275.64 (U.S.$ 818,773.83). It is noteworthy that the Valuation 

Methodologies for Natural Services , has been increasingly used (despite having inaccuracies) 

and recommended by presenting arguments able to press both the government and the private 

sector to care for and preserve adequately ecosystem goods. 

 

Keywords: Environmental Valuation, Itacolomi State Park (PEIT), Ecosystem Services, 

Valuation Methods, Waterfall 
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1-   INTRODUÇÃO  

“Chegamos a um ponto na História em que devemos 

moldar nossas ações em todo o mundo, com maior 

atenção para as consequências ambientais. Através 

da ignorância ou da indiferença podemos causar 

danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do 

qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro 

lado, através do maior conhecimento e de ações 

mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor 

para nós e para a posteridade, com um meio 

ambiente em sintonia com as necessidades e 

esperanças humanas…” (Declaração da ONU, 1972)  
 
 

A partir dessa declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento a ONU, ao 

término da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de 1992 (ECO 92) 

destacou: “O ser humano como centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável, tendo direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

natureza”. Esta preocupação com o desenvolvimento sustentável, já estava presente em 

outro documento da ONU, o Our Common Future (Nosso Futuro Comum), também 

conhecido como Relatório Brundtland, produzido pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no encontro realizado em 1987.  

Em tal encontro, publicou-se um documento com uma das primeiras definições 

do que viria a ser “Desenvolvimento Sustentável”: aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas 

próprias necessidades (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1988). Outro autor, Milaré, em 2000, conceituou 

desenvolvimento sustentável como o processo capaz de conciliar desenvolvimento, a 

preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida. 

O entendimento da expressão “desenvolvimento sustentável” passa a ser, então a 

busca por um novo modelo desenvolvimentista oposto àquele que reinou durante a 

segunda metade do século XX, modelo que, segundo o físico Henry Kendall, estava 

levando os seres humanos e a natureza a uma provável colisão (ISEE, 1994).  

Uma proposta economicamente sustentável precisa entender que as ações 

humanas e naturais não podem ser antagônicas, depende do necessário entendimento do 

homem ao compreender este contexto e contribuir para a preservação dos ecossistemas 
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(BOECHAT, 2007). Apesar desta comparação (ações humanas e naturais) ser complexa 

de ser realizada, pois não leva em conta as mudanças qualitativas que a própria 

economia é capaz de fazer (GEORGESCU-ROEGEN, 1974), é inegável a busca de um 

denominador comum na relação homem-natureza. 

Neste viés de desenvolvimento econômico com impactos ambientais reduzidos, 

Lima (1998) mostra o que deveria ser o modelo ideal a ser colocado em prática: aquele 

capaz de fundir viabilidade econômica, prudência ecológica e justiça social. Para se 

buscar este modelo ideal, diversas correntes surgiram, como os defensores do 

crescimento zero, os santuaristas e os defensores de uma economia ecologicamente 

responsável (LIMA, 1998). 

 Na busca de propostas capazes de fortalecer o conceito de desenvolvimento 

sustentável, começaram a surgir diversas metodologias em defesa desta premissa, como, 

por exemplo, as de Valoração Ambiental. 

A Valoração Ambiental (VA) pode ser definida como a mensuração econômica 

e social que os seres humanos podem ter do uso direto e indireto dos recursos naturais 

(TAFURI, 2008), tendo seu valor estimado por diversas metodologias, sendo, muitas 

destas, trabalhadas de maneira interdisciplinar (OLIVEIRA JÚNIOR, 2004).  

Quando se pensa em preservação ambiental, pensa-se em floresta. Segundo 

dados da Organização das Nações Unidas (ONU, 2012), estas representam 30% do 

território mundial, sendo que o Brasil fica em primeiro lugar quando se faz o recorte 

somente das Florestas Tropicais. Nosso país, portanto, tem papel preponderante para a 

preservação deste bioma no planeta. 

 No Brasil, a presença das florestas contribui significativamente para o bem estar 

do homem, haja vista que estas ajudam na regulação climática, manutenção de corpos 

hídricos, barreira natural contra ventos, contribuição econômica e recreação (TEEB, 

2010). 

A maior parte das florestas protegidas encontra-se nas Unidades de 

Conservação. Estas UCs começaram a ser preservadas de fato entre o fim do século 

XIX e início do século passado, com a criação das primeiras Florestas Nacionais, como 

a de Lorena (SP) em 1934 (MMA, 2011).  Apesar das UCs (oficialmente) datarem 
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apenas da década de 30 do século XX, o histórico destas é anterior. Exemplo disto é o 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado em 1808 (SILVA, 1999). 

A contribuição ecológica das áreas do entorno e a conservação da biodiversidade 

ajuda a explicar algumas das funções que as UCs possuem (IUCN, 1998 apud SILVA, 

1999) e a justificar porque se tem quase 1,5 milhões de km², ou 16,6% do território 

continental brasileiro em áreas consideradas de conservação (MMA, 2011). 

Apesar das UCs estarem presentes há 78 anos, somente há 13 anos, ou seja, 65 

anos após a fundação da primeira Unidade de Conservação, que se passou a ter uma 

legislação específica acerca de tal temática.  

No caso deste trabalho, este ocorreu dentro de uma UC: o Parque Estadual do 

Itacolomi (PEIT), regido, além da legislação federal, também por uma legislação 

estadual, a Lei nº 14.309, de 19 de Junho de 2002, conhecida como Lei Florestal do 

Estado de Minas Gerais. Segundo o Art. 22 desta lei:  

“Art. 22 - São unidades de conservação os 
espaços territoriais e seus componentes, inclusive os 
corpos d'água, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídas pelo poder 
público, com limites definidos, sob regime especial 
de administração ou de restrição de uso, às quais se 
aplicam garantias adequadas de proteção de recursos 
naturais e paisagísticos, bem como de conservação 
ambiental” (Lei nº 14.309 de 19 de Junho de 2002 
(Minas Gerais de 20/06/02).  

 

 Segundo o IEF-MG (2013), os parques estaduais são locais de proteção integral 

que buscam preservar a diversidade ambiental, assim como a beleza natural, permitindo 

pesquisas científicas e atividades de educação ambiental e ecoturismo.  A criação destes 

locais de preservação objetiva ainda a preservação de espécies endêmicas, os recursos 

hídricos e os valores culturais de populações tradicionais do entorno. 

 O PEIT, criado em 14 de junho de 1967 pela Lei nº 4.495 ocupa uma área de 

7.543 hectares e se situa entre os municípios de Ouro Preto e Mariana, sendo 

majoritariamente localizado em Mariana (80%). Fato interessante em relação a tal 

porcentagem divisória se faz em relação à portaria oficial de entrada no local. Somente 

em Ouro Preto se observa esta entrada, mesmo com mais da metade do PEIT em 

território marianense. 
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  Tal parque possui ainda um rico patrimônio histórico e ambiental, com vasta 

fauna e flora. Alguns exemplos históricos presentes no local são a Fazenda São José do 

Manso (Casa Bandeirista) e a Fazenda do Cibrão (ruínas da Casa de Pedra). Em relação 

ao patrimônio natural, observa-se também a presença de animais em risco de extinção, 

tais como a lontra (Lutra longicaudis), a onça parda (Puma concolor), a jaguatirica 

(Leopardus pardalis) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). 

 O Plano de Manejo do PEIT (IEF, 2013) mostra que 11% da biodiversidade 

mineira está presente no local, ou seja, mais de 1000 espécies. Comparando-se este 

enorme número com a porcentagem de estudos ecológicos presentes, pode-se concluir 

que tais trabalhos são ainda incipientes, ou seja, o número de espécies endêmicas no 

local é (possivelmente) muito maior. 

O Parque do Itacolomi, apesar de toda a riqueza ambiental e cultural, possui 

poucos estudos de Valoração Econômica, ficando restritos basicamente ao trabalho de 

Tafuri (2008) e aos de Oliveira Júnior, onde se destaca a descrição dos Serviços 

Ambientais do PEIT (2011). Entretanto, ambos realizados no limite sul do Parque (Ouro 

Preto).  

No lado Norte do PEIT, onde se limitam os municípios de Ouro Preto e Mariana, 

se localiza a região da Cachoeira da Serrinha, onde nunca se teve um estudo acerca de 

Serviços Ambientais, e é a proposta pioneira do trabalho que ora se apresenta. Este local 

tem sido muito impactado, segundo relatos, por entradas de transeuntes não autorizadas. 

Tal situação se agrava pela proximidade do local com o bairro periférico marianense 

Cabanas (10 km) e também com o distrito de Passagem de Mariana (4 km). 

Ainda na região da Serrinha, estas incursões, em geral estão destinadas a 

basicamente duas finalidades: retirada ilegal de madeira (“lenha verde”) para uso 

doméstico e banhistas interessados nas águas da Cachoeira, um dos principais pontos 

eco turísticos da região, tendo em vista o alto fluxo de pessoas no local. 

Especificamente no caso da área de estudo, este é um dos principais locais de 

captação de água da cidade de Mariana, o que por si só já seria uma excelente 

justificativa para este trabalho, entretanto, a Cachoeira da Serrinha tem recebido um 

número cada vez maior de visitantes, aumentando de maneira substancial a importância 

de valorar e contribuir com a preservação deste território natural, que, sendo usado de 
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maneira responsável, pode gerar renda e bem estar social aos moradores do seu entorno 

e para o município de Mariana. 

Portanto, com base no exposto acima, é que se propõe estimar o valor ambiental 

da região do Parque Estadual do Itacolomi conhecido como Cachoeira da Serrinha por 

meio do Método Valoração Contingente (MVC).  

 

1.2 - OBJETIVOS 

 

1.2.1 - OBJETIVO GERAL 

 

 Estimar o Valor Ambiental (VA) da área da Cachoeira da Serrinha, pertencente 

ao vetor norte do PEIT, situada no município de Mariana, MG,  

 

1.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar o perfil socioeconômico dos visitantes do local; 

• Avaliar o método de valoração mais adequado ao trabalho;  

• Aferir os efeitos que a área da Serrinha exerce sobre seus usuários; 

• Identificar a tipologia de Serviços Ambientais de uso presentes no local. 

 

1.3 - ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

 Nesta introdução fez-se a apresentação do tema e da problemática da pesquisa, 

seguido pelos objetivos propostos no trabalho e a justificativa da necessidade e 

importância do estudo. 

 Em seguida, apresenta-se o capítulo de revisão bibliográfica, comentando-se dos 

primórdios da economia, até o surgimento da economia ambiental e suas diferenças 

para a economia ecológica.  

 Ainda neste capítulo, colocam-se as diversas metodologias de valoração 

ambiental que se dispõe atualmente, explanando-se em seguida os motivos que levaram 

a escolha do MVC como método a ser aplicado neste estudo de caso. 
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 Após a revisão, tem-se o Capítulo 3 com a caracterização da área de estudo, 

dando-se destaque tanto para o PEIT, como para o município de Mariana, sede da área 

pesquisada, seguido do quarto capítulo que versa acerca da metodologia de trabalho. 

 No Capítulo 5, abordam-se os resultados e discussões, onde se colocam os 

valores encontrados, assim como as respostas apresentadas pelos entrevistados, 

contextualizando ambos com a literatura e os testes estatísticos necessários para 

verificação de correlação entre respostas diferentes. 

 Finalmente, chega-se à conclusão do trabalho e suas recomendações, seguido 

pelas referências bibliográficas e questionário em anexo. 

 

1.4- JUSTIFICATIVA 

 

 Tem sido cada vez mais comum, desde que o debate acerca da sustentabilidade 

se tornou um dos principais temas do século XXI, a busca pela preservação e 

valorização dos recursos naturais; assim, todos os trabalhos acadêmicos com tal 

objetivo, passam a ser de grande importância.  

 No caso dos municípios de Mariana e Ouro Preto, ambas os locais possuem 

chances plenas de ter grande parte de seu acervo biológico e natural perdido, em parte 

devido à despreocupação de seus governantes de desenvolver e programar uma política 

voltada para preservação ambiental. 

 Além disso, outro fator de relevância reside sobre a falta de qualificação 

profissional da população que, para sobreviver, trabalha em carvoarias (nem sempre 

legais), pedreiras (em geral ilegais, utilizando inclusive, de forma indiscriminada 

dinamites e trabalho semiescravo), além da extração de “lenha verde” para uso 

doméstico, haja vista que fogões a lenha ainda são comuns no município (Resoluções 

da Conferência da Cidade de Mariana, 2007). 

 Na área do PEIT, isso não é diferente, tendo sido cada vez mais frequentes as 

incursões antrópicas que geram impactos diversos sobre o meio. Caso houvesse uma 

gestão adequada, a presença de turistas, visitantes e pesquisadores poderia ser de 

grande valia para a preservação do local. 
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 A grande beleza cênica do PEIT, a enorme diversidade biológica, o endemismo, 

a presença de inúmeros serviços ecossistêmicos que proporcionam bem estar à 

população de Ouro Preto e Mariana, e notadamente, o fornecimento de água 

proveniente da área que envolve a Serrinha para o município de Mariana, tornam essa 

área de grande interesse socioeconômico e ambiental, justificando-se estimar o valor 

ambiental local, pois nem mesmo os gestores municipais ou os moradores do entorno 

parecem ter noção do valor monetário que esta região pode representar para a própria 

economia.  

Além disso, torna-se necessário que sejam tomadas medidas viáveis para 

preservação e uso sustentável do local, gerando benefícios socioeconômicos e dados 

que possam envolver tanto o poder público como a Sociedade Civil Organizada a 

buscar o uso responsável do parque, especialmente em sua área norte, onde se situa a 

área da Cachoeira da Serrinha que é uma das que mais tem sofrido ação antrópica, 

segundo o Plano de Manejo do PEIT (IEF, 2013). 

 Portanto, acredita-se ser possível que, com o uso de metodologias de valoração 

ambiental, seja plausível mensurar valores que, agregados podem ser de grande valia 

para um maior cuidado e preservação da área norte do PEIT, a área da Cachoeira da 

Serrinha.  
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - DA ECONOMIA CLÁSSICA À ECONOMIA ECOLÓGICA E 

AMBIENTAL 

 Antes de se falar o que vem a ser Economia Ecológica e Ambiental, é importante 

caracterizar a Economia, suas vertentes e como surgiu em seu seio o debate ambiental. 

Neste primeiro tópico, abordar-se-á tal situação, indo dos clássicos econômicos até a 

atualidade deste pensamento. 

 Para Harper (2001), a definição de Economia, se resume a uma forma de se 

analisar a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Portanto, entende-se 

que esta é a parte da ciência que estuda a produção e consumo de qualquer bem, seja 

este durável ou não. 

 Como qualquer grande área da Ciência, também as Ciências Econômicas se 

divide em grandes “escolas”, onde diversos autores divergem acerca do que vem a ser o 

pensamento econômico e como este deve agir em relação à sociedade como um todo.  

 Para um melhor entendimento do que cada “escola” apresenta, é possível dividi-

los, basicamente, em quatro: a “escola” clássica, a marxista, a keynesiana e a 

neoclássica. 

2.1.1 “ESCOLA” ECONÔMICA CLÁSSICA 

 Os autores que apresentavam estas teorias são especialmente: Adam Smith, 

David Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart Mill. Ao se organizar cronologicamente, 

pode-se colocar da publicação de A Riqueza das Nações de Smith, em 1776, aos 

Princípios de Economia Política, de Mill, em 1848. 

 Esta “escola” tinha algumas características próprias, sendo que a principal era o 

fato de que priorizava sobremaneira a produção, o consumo e também a procura.  

 Segundo Smith (1981), somente com o valor de troca (que seria a capacidade de 

obtenção de riqueza), seria possível se ter ou se conseguir a fortuna. O mesmo coloca 

ainda que esta (a riqueza) não é conseguida através da existência ou uso da moeda, para 

ele, esta seria apenas uma forma de circulação de bens e mercadorias. Dentro disso, o 
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autor ainda conclui que a fonte de fortuna de um país (estado) e o aumento de sua 

produtividade somente pode ser conseguida com a existência de trabalho; e o aumento 

de sua produção estará ligado ao poder de especialização presente neste trabalho. 

 Este estado detentor de riqueza, deveria ainda ter três funções básicas, sendo 

estas: proteção à sua sociedade tanto da violência quanto da agressão de outras, 

proteger todos os seus membros de injustiça e opressão e ainda fazer e conservar obras 

públicas (SMITH, 1981). Pode-se perceber aqui de forma nítida um dos mais famosos 

postulados do autor: a não intervenção estatal na Economia.  

 Para Smith (1981), apesar das atitudes egoístas do ser humano, havia uma “mão 

invisível” capaz de levar os conflitos à paz. O responsável por esta “mão invisível” 

seria o próprio funcionamento das leis de mercado, não tendo, portanto necessidade de 

preocupação do Estado quanto a isso. 

 Outro autor que merece destaque desta “escola” era David Ricardo. Para ele, o 

objetivo da Economia Política se dava basicamente na relação existente entre 

distribuição do produto nacional para donos de terra, detentores do capital e 

trabalhadores, na forma de renda, lucros e salários respectivamente (RICARDO, 1823). 

 Ele também teve contribuições em relação à Teoria das Vantagens 

Comparativas. Segundo este autor (1823), a expansão agrícola em terras pouco ou nada 

férteis poderia perfeitamente levar à valorização das terras mais férteis (Renda da Terra 

Diferencial). Esta concepção ricardiana, completava o que Smith não conseguiu 

explicar e passou a ser conhecida como Teoria do Valor – Trabalho. 

 Outro dos autores desta vertente econômica, Malthus, sugeriu em sua principal 

obra “Um Ensaio sobre o Princípio da População” de 1798, que a população humana 

iria crescer a tal ponto que iria superar os recursos do mundo necessários para sua 

manutenção, apresentando aqui uma visão pessimista do que poderia vir para a 

humanidade: fome, miséria e pobreza extrema. Apesar de fazer sentido tal premissa, 

após os avanços apresentados em relação à tecnologia e saúde, principalmente após a 

Revolução Industrial, as taxas de mortalidade passaram a decair, colocando em dúvida 

muitos dos pressupostos propostos pelo autor. 

 O último dos autores a serem citados e lembrados nesta parte se chamava John 

Stuart Mill. Filósofo e economista, Mill era alto funcionário da Companhia das Índias 
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Orientais e deputado liberal entre 1865-1868. Seu livro mais famoso, The Principles of 

Political Economy (1848) apresenta algo novo na concepção economicista vista até 

então: parar o crescimento econômico em defesa do meio ambiente, e limitação 

populacional (influência da obra malthusiana). Seu argumento era deixar espaços vitais 

e evitar a morte por fome dos seres humanos. 

 Apesar deste autor não ter sido um ambientalista, no sentido stricto da palavra, é 

inegável que esta é a primeira aparição de defesa do Meio Ambiente em uma obra de 

Economia.  

2.1.2 “ESCOLA” ECONÔMICA MARXISTA 

"Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de 
força de trabalho do homem no sentido 
fisiológico, e nessa qualidade de trabalho 
humano igual ou trabalho humano abstrato gera 
o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por 
outro lado, dispêndio de força de trabalho do 
homem sob forma especificamente adequada a 
um fim, e nessa qualidade de trabalho humano 
concreto útil produz valores de uso." (MARX, O 
Capital vol.I, p. 53) 

 
 A teoria econômica marxista, como o próprio nome coloca, foi escrita e 

desenvolvida especialmente por Karl Marx (1818-1883), intelectual alemão que atuou 

como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Autor de diversas 

obras, as que merecem maior destaque dentro de nossa revisão são os volumes da obra 

intitulada O Capital. 

 Nestes livros (os dois primeiros escritos em vida e os outros editados pós 

mortem por Engels com base em anotações pessoais de Marx) o autor apresenta 

diversas críticas à “escola” econômica clássica, especialmente às de Smith e Ricardo. 

Para Marx, tais obras não representavam um fim, mas uma etapa do pensamento 

econômico. 

 Em resposta a Smith (1981), que considerava que mercadorias não foram feitas 

para serem consumidas diretamente, mas vendidas em um determinado mercado, Marx 

(1978) coloca que cada mercadoria, passaria então a ter um valor de troca. Segundo ele: 

"a relação quantitativa, a proporção nas quais valores de uso de um tipo são trocados 

por valores de uso de outro tipo" (O Capital, vol. 1, doravante C1). 
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 Outro dos economistas clássicos que recebe críticas às suas observações é 

Ricardo. No caso deste, o questionamento vem da necessidade dele buscar uma 

“fórmula” que determinasse o valor de troca das mercadorias. Para Marx: 

 "O erro de Ricardo é que ele está interessado 
somente na magnitude do valor... O que 
Ricardo não investiga é a forma específica na 
qual o trabalho se manifesta como o elemento 
comum mercadorias", (MARX, Teorias da Mais-
Valia (doravante TMV), tomo III) 

 Além das observações acerca de erros econômicos, este autor apresenta uma 

teoria própria, pois ele não se interessava apenas pelos estudos de preço que o mercado 

poderia colocar em cada coisa, seu verdadeiro interesse, e isso pode ser observado em 

outras obras suas como As Teses de Feuerbach e O Gundrisse, era entender de fato o 

modo de produção capitalista como um tipo de sociedade histórica, suas 

particularidades e dificuldades. 

 Seu interesse não se deu apenas no entendimento deste sistema ser diferente dos 

modos de produção anteriores, nem tampouco em que medida o trabalho era capaz de 

levar a se ter um valor de troca, mas sim em entender em que forma o trabalho 

realizava tal função e como isto levava a uma produção de mercadorias a serem 

despejadas de forma direta no mercado.  

 Outro ponto fundamental presente na obra marxista se dá em relação ao trabalho. 

Tal definição para Marx (1978) começa no momento que o homem passa a modificar 

as forças da natureza, colocando-a a seu serviço. Para ele, ainda, a grande diferença do 

homem para os outros mamíferos se dá em relação a este conceito, esta capacidade de 

gerar trabalho. Na antiguidade, esta relação de trabalho se daria, portanto, no valor que 

aparece na mercadoria, conferindo a esta, a chamada propriedade de valor, ou seja: “ser 

produto do trabalho". 

 Nesta definição se dá o grande problema da obra deste autor: se só se pode 

considerar como trabalho o que o homem pode ou possa modificar, como considerar os 

bens naturais e sua preservação como uma relação econômica? 

 Dentro deste raciocínio, pode-se concluir que tal teoria, apesar de avançada em 

relação às anteriores em diversos fatos e apontamentos, não responde ao 

questionamento apresentado, pois para Marx um bem natural preservado não poderia 
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ser trabalho, pois ele não seria modificado pelo homem de maneira a gerar algum valor 

monetário ou material.  

 

2.1.3 “ESCOLA” ECONÔMICA KEYNESIANA 

 Esta “escola” começa com a publicação da obra A Teoria Geral do Emprego, 

dos Juros e da Moeda, de John Maynard Keynes, de 1936. Neste livro, o autor se 

propõe, de forma geral, a considerar que o desemprego nada mais é que um caso 

“particular” dentro do modelo econômico clássico tendo como causa apenas o rígido 

vencimento obtido (KEYNES, 1964). 

 Além de Keynes, merecem destaque dentro desta teoria, mais alguns autores, 

como Joseph E. Stiglitz (1943) que venceu o Prêmio Nobel de Economia em 2001. Este 

economista merece ênfase em especial pelo fato de ter desenvolvido uma teoria capaz 

de equilibrar as probabilidades de maneira a conseguir supor a existência de classes de 

risco (STIGLITZ, 1969). 

 Voltando ao modelo keynesiano, pode-se generalizar (grosso modo) que todos 

os modelos capazes de buscar equilíbrio simultâneo entre os mercados real e monetário, 

fazem parte desta escola, uma vez que se baseiam no comportamento da função 

consumo (MINSKY, 1975), ou seja: “estado de pleno emprego”. 

 Por se enxergar que também a preservação da natureza se encaixa na 

conservação e busca de um equilíbrio de consumo, é que somente a partir da 

consolidação de tal “escola” como uma referência dentro do meio acadêmico, que se 

pôde ter espaço de fato para as discussões acerca da Economia Ambiental. 

 A Escola Marxista, com o advento de diversas teorias como a da mais valia e do 

trabalho, trouxe uma negação dos princípios econômicos clássicos: ou se pertencia a 

uma escola (Clássica) ou outra (Marxista). Entretanto com o surgimento da terceira via 

das teorias, ou seja, dos Keynesianos, pôde-se notar que era possível sim se tentar aliar 

tanto o capital econômico quanto a influência do estado. 

 Ao levar a busca do equilíbrio para dentro da função consumo, nota-se então a 

possibilidade, até então negada por Marx, de se buscar um desenvolvimento econômico 

propriamente dito, e é aqui que vai entrar a preservação dos bens naturais, pois para 

Marx isto não era trabalho, logo não fazia sentido tal preservação, agora para Keynes 
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passa a ser, como quase tudo, uma função de consumo, podendo se adentrar em um dos 

debates, que começaria na década de 60 e povoaria diversos debates acadêmicos do 

período: a preservação dos bens naturais e a busca do desenvolvimento sustentável. 

 2.1.4 “ESCOLA” ECONÔMICA NEOCLÁSSICA 

 Ao entrar no final da década de 60 e início dos anos 70 do século passado, três 

fatores começaram a colocar em risco o Estado de Bem Estar Social vivido nos países 

capitalistas com base na teoria keynesiana: o aumento dos poluentes no chamado 

primeiro mundo, a crise pelo aumento do preço do petróleo nos anos 70 e o relatório do 

Clube de Roma (CROPER E OATES, 1992). 

 Sobre este último, apesar da grande repercussão midiática das previsões 

pessimistas apresentadas, como o aumento do consumo humano e consequente 

restrição de recursos naturais, os economistas, de maneira geral, menosprezaram o 

relatório produzido neste encontro (GEOGESCU-REAGAN, 1974). 

 Este descaso, somado a preocupação em relação aos poluentes, levou a 

reformulação da teoria econômica clássica, passando-se a chamar neoclássica, onde 

iriam buscar coexistir o meio ambiente e o desenvolvimento, culminando na Economia 

dos Recursos Naturais, que mais tarde passaria a se chamar Economia Ambiental 

Neoclássica, ou simplesmente Economia Ambiental. 

 Para tanto, deveria ocorrer uma alocação entre consumo e investimento 

econômico, de maneira que o Estado passaria a ter o papel de apenas regular possíveis 

falhas do mercado financeiro, principalmente os relativos a bens públicos. Com tais 

problemas sendo corrigidos, não haveria risco de perdas irreversíveis (ROMEIRO, 

2001). 

 Esta teoria repaginada de Adam Smith seria colocada em prática com mais vigor 

na Inglaterra dos anos 70 e 80 com Margareth Thatcher e no governo norte americano 

de Ronald Reagan, sendo depois espalhada por todo o ocidente, em especial no leste 

europeu pós-comunista e nos países do terceiro mundo. 

 

2.2 ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS: SEU INÍCIO E A 

DIFERENÇA ENTRE ECONOMIA AMBIENTAL E ECONOMIA 

ECOLÓGICA 
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 Não seria correto colocar que a Economia Ambiental e Ecológica são subáreas 

das ciências econômicas e que tenham surgido somente nas décadas de 50 e 60. Pode-

se observar o homem interferindo em seu meio desde seus primórdios, mas somente 

com as Revoluções Industriais é que é possível se verificar de fato os perigos que os 

poluentes podem trazer a saúde humana. 

Mattos et al. (2004) apresenta que a própria economia está em constante 

desenvolvimento, dividindo sua vertente relacionada ao meio ambiente em 3 fases: 

Economia de Recursos Naturais, Economia Ambiental e Economia Ecológica. 

A primeira, vigente no início da década de 60, seria aquela em que se 

preocupava sobremaneira com como e porque se utilizar os recursos naturais. Por 

objetivar o uso ótimo de tais recursos, não conseguiu evitar a degradação do meio 

ambiente. 

Dentro desta corrente, é importante salientar o lançamento do livro Primavera 

Silenciosa (Silent Spring) de Rachel L. Carson, em 1962. Este livro, que tratava, entre 

outras coisas sobre o efeito do DDT em trabalhadores rurais influenciou a rede de 

televisão britânica CBS a fazer um documentário sobre os efeitos deste agrotóxico, o 

qual foi assistido por mais de 15 milhões de espectadores. 

Apesar de tal obra ser considerada um ícone jornalístico, dizer que a partir desta 

é que a preocupação ambiental começa de fato, não é correto. Da mesma maneira, 

pensar que a Economia de Recursos Naturais traria respostas para as perguntas 

presentes até aquele momento, também não seria verdade. Como salienta McCormick 

(1992, p. 21) “Não houve um acontecimento claro que inflamasse um movimento de 

massas, nenhum grande orador ou profeta que surgisse para incendiá-las”. 

Por esta (Economia de Recursos Naturais) não resolver a demanda ambiental 

crescente, observou-se o surgimento, nos USA, de uma nova corrente: a Economia 

Ambiental, que veio como resposta às pressões relativas às novas regulamentações que 

alguns bens ambientais passaram a ter na segunda metade da década de 60, como a 

poluição da água e do ar (PEARCE e WARFORD, 1993). 

A Economia Ambiental, como qualquer sub-parte das Ciências Econômicas, 

pode ser melhor compreendida quando se observa a lei da conservação das  massas. 

Uma vez que “nada se cria nem se destrói”, é impossível se obter ganhos sem que o 
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outro tenha uma perda. Isto acontece, pois o processo econômico, se não sofrer 

nenhuma ação quantitativa, nem sofrer mudanças qualitativas de onde está imerso, 

torna-se isolado e auto-contido (GEORGESCU-ROEGEN, 1971).  

Os primórdios da economia ambiental começam, na prática, da necessidade de 

controlar o uso desenfreado das mais diversas estruturas ambientais, com destaque 

especial para os problemas de poluição que começaram a aparecer nas metrópoles dos 

países desenvolvidos (CROOPER E OATES, 1992).  

Após estes graves problemas, em 1983, as Nações Unidas instituíram a 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD). O objetivo desta 

comissão seria sugerir meios para se resolver os problemas oriundos do excesso de 

poluentes originários dos processos de manufatura das indústrias. 

Entretanto, esta comissão não se mostrou totalmente eficiente. Para Merico 

(1996), esta corrente ambiental (Economia Ambiental), assim como a anterior 

(Economia de Recursos Naturais) não discutia de maneira correta a relação dicotômica 

entre os ecossistemas e a biosfera, dando origem à terceira das correntes econômico-

ambientais: a Economia Ecológica. 

O surgimento desta corrente de pensamento dentro da Economia se dá um pouco 

antes do surgimento da Economia Ambiental. Durante a segunda metade da década de 

60 e início dos anos 70, a Questão Ambiental estava na ordem do dia, devido à 

publicação de alguns trabalhos que, depois se tornariam clássicos dentro desta vertente, 

como "The Economics of the Coming Spaceship Earth" (1966) de Kenneth Boulding, 

"The Entropy Law and the Economic Process" (1971), de Nicholas Georgescu-Roegen, 

"On Economics as a Life Science" (1968) de Herman Daly, "Environment, Power and 

Society" (1971), de Howard Odum, entre outros. 

Apesar de seus primórdios, a Economia Ecológica só se consolida, de fato, 

muito tempo depois da Economia Ambiental. Para ser exato com a fundação da 

International Society for Ecological Economics (ISEE) em 1988 e com a criação da 

revista Ecological Economics em 1989. 

Esta terceira corrente se baseia em alguns pilares, sendo o primeiro o fato de que 

um sistema econômico deve ser considerado em toda sua escala, seja ela temporal ou 

mesmo espacial. Outro fator fundamental se dá pelo fato de que as condições físicas e 
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químicas irão influenciar sobremaneira todo o sistema, uma vez que é de lá que se 

derivam a energia e a matéria prima a serem utilizadas. 

 Resumindo, para esta corrente, como a termodinâmica é uma lei em completa 

evolução, significa dizer que a economia deveria entrar no campo multidisciplinar, uma 

vez que as decisões econômicas impactarão sobre o crescimento social, significando 

dizer que o “problema ambiental está na forma de desenvolvimento da sociedade” 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1971, p. 12). 

2.3- VALORAÇÃO ECONÔMICA AMBIENTAL 

Em 1972, com a publicação da obra “Os Limites do Crescimento”, pelo Clube 

de Roma, o conceito do “meio ambiente” passa a tomar um grande impulso no debate 

global, atingindo o ponto culminante na Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, 

sendo considerada a primeira atitude mundial (teve participação de 113 países e mais de 

400 instituições governamentais e não governamentais) em tentar organizar as relações 

de Homem e Meio Ambiente.  

Esta conferência debateu alguns dos pontos que até hoje podem ser considerados 

fundamentais, como por exemplo, o desenvolvimento econômico focado na integração 

ecológica e social.  

Tal proposta, nada mais é que o bem-estar igualitário oriundo de uma produção 

minimamente equitativa em termos de renda gerada e uso de bens naturais (TAFURI, 

2008), ou seja, o que se passou a chamar, posteriormente, de desenvolvimento 

sustentável (apesar de tal denominação ter aparecido somente em 1987 com o Relatório 

Brudtland).  

Para se chegar neste objetivo de equidade social ambientalmente sustentável, 

uma das alternativas propostas foi a intervenção do estado organizando o acesso a bens 

naturais de maneira que a sociedade pudesse aproveitar deste uso de maneira equitativa 

e justa (LAZARUS, 1997). 

Embasado nesta ideia de que a teoria de mercado e as doutrinas ecológicas e 

ambientais podiam estar juntas, que a teoria econômica keynesiana, apresentou ser 

possível colocar um determinado valor econômico para os bens ambientais de modo que 

ou o individuo ou o próprio estado pagasse pelo uso destes recursos naturais 
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(OLIVEIRA JÚNIOR, 2004). Tal ideia passou a ser denominada Valoração Econômica 

Ambiental. 

Em relação a este tema, é preciso ter o entendimento que não se tem uma 

classificação clara de como se valorar o meio ambiente (OLIVEIRA JÚNIOR, 2004). 

Entretanto, esta valoração pode ser definida como a maneira que o meio ambiente deve 

ser tratado tendo em vista ser este um recurso natural e, portanto, finito (escasso).  Os 

efeitos ambientais passam a ser, a partir disso, entendidos como externalidades que 

devem ser incluídos no cálculo econômico (internalizados). Assim, “a valoração 

econômica ambiental tem como principal objeto de estudo a internalização (monetária) 

das externalidades (custos externos) via o mercado” (DENARDIN, 2003, p. 7). 

Outro autor, Ortiz, (2003) complementa tal definição ao colocar que o valor 

ambiental de um determinado recurso será aquele a ser usado para a tomada final de 

uma determinada decisão. Em resumo: o valor de um bem natural está diretamente 

ligado ao fato deste ter influência a ponto de alterar (ou não) os níveis de consumo e 

produção sociais (SERÔA DA MOTA, 1981). 

Oliveira Junior (2004), coloca que as metodologias de valoração devem ser 

feitas de maneira multidisciplinar, englobando o maior número de profissionais das 

mais diversas áreas, aumentando a chance de se atingir o objetivo de estimar o custo 

monetário do serviço ambiental. 

Outro autor que disserta acerca de tal temática, Tafuri (2008), corrobora com tal 

definição, acrescentando o fato da Valoração dos Serviços Ambientais ter cinco 

enfoques principais, sendo estes: 

• Análise da valoração dentro da importância da sustentabilidade 

biológica: Neste caso, observa-se a necessidade de preservação das 

cadeias alimentares, pois estas podem servir de suprimento para as 

cadeias tróficas superiores. 

• Valoração dentro do enfoque ecológico: Nesta, o objetivo é verificar a 

capacidade de suporte dos mais diversos ecossistemas, e os impactos 

referentes à destruição ambiental. 
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• Defesa do Capital Natural: Apesar de se apresentar dentro de um viés 

economicista, esta é uma estratégia que está cada vez sendo mais 

utilizada nas relações comerciais internacionais. O nível de créditos de 

carbono de um país, por exemplo, está diretamente relacionado à 

preservação destes bens naturais. 

• Método de Gestão Ambiental: Uma defesa organizada do ambiente 

natural e que a torne ferramenta de políticas públicas de preservação 

ambiental é também outro aspecto a ser destacado dentro de tal temática. 

• Cotação de Preços: O último dos objetivos da Valoração dos Recursos 

Ambientais, e que merece destaque, é a possibilidade de se estimar um 

valor para um bem ou ativo ambiental. Com frequência esta proposta é 

vista com desconfiança em alguns meios acadêmicos; entretanto, a 

mensuração monetária do meio ambiente tem se mostrado uma 

metodologia correta na busca pelo valor em dinheiro de um determinado 

parque, cachoeira ou qualquer outro tipo de bem natural. 

 Com base nos objetivos e enfoques acerca da Valoração Econômica Ambiental, 

Silva (2003) mostra ainda que isto pode ser um grande aliado no uso dos Recursos 

Naturais de forma responsável. O motivo para tal se encontra no fato de que a criação 

de valores numéricos pode servir de referência tanto para o mercado econômico como 

para o poder público. 

 Evidentemente, os métodos e técnicas oriundos desta área da Economia 

Ambiental não representam um fim, mas um meio de se buscar a preservação dos 

recursos ambientais, pois o cálculo do valor econômico necessita de coleta de dados, 

recursos eletrônicos e tipo de metodologia própria (ORTIZ, 2003). Pode-se ainda ir 

além, pensando serem tais dificuldades muito mais que entraves metodológicos, mas 

problemas econômicos ou mesmo culturais, sendo necessário para tal um fórum 

emergente de caráter transdisciplinar (OLIVEIRA JUNIOR, 2004). 

 Por último, cabe lembrar que existem diferentes métodos econométricos, sendo 

tais metodologias, em conjunto com as regulamentações jurídicas, a melhor forma de 

se buscar a preservação e uso responsável dos bens ambientais (BENAKOUCHE e 

CRUZ, 1994). 
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2.4 MÉTODOS E TÉCNICAS DE VALORAÇÃO ECONÔMICA 

AMBIENTAL 

 

 Os tipos de metodologia sempre são um dos temas mais debatidos dentro da 

Economia Ecológica e Ambiental. Uma explicação para isso se dá na busca de 

conciliar as diversas técnicas existentes para todos os bens naturais, de maneira a 

facilitar e popularizar seu uso (CAVALCANTI, 1995). 

 Um dos motivos que impede a existência de uma única técnica está no fato de 

que ecossistemas diferentes possuem condições específicas diferentes. O ideal é que se 

escolha o melhor método relacionado àquele determinado bem ambiental (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2004) e, se possível que se faça o maior número possível de tentativas e 

métodos até se chegar ao que seja o mais adequado para cada ambiente natural 

(MERICO, 1996). 

 Baseado na premissa método x ecossistema descrita no parágrafo anterior, tem 

sido comum, portanto, o uso de valores ambientais na aplicação dos métodos de 

valoração econômica dos recursos naturais, sendo algumas destas metodologias, 

inclusive relacionadas ao uso e não uso destes recursos. Além destas técnicas, outros 

autores como Nogueira e Medeiros (1999), defendem o uso de razões não econômicas 

capazes de oferecer consequências parcimoniosas significativas. Os principais 

procedimentos de Valoração Ambiental serão observados na próxima seção, que trata 

especificamente das principais metodologias possíveis de ser usadas.  

2.4.1 VALOR ECONÔMICO TOTAL 

 A definição de valor econômico total (VET) pode ser entendida como a soma 

dos valores de uso e não uso de um determinado local (ORTIZ, 2003). Cabe destacar 

ainda, que o valor de uso seria a soma dos valores diretos (VUD) de uso da área, com o 

uso indireto desta (VUI). 

 Par um melhor entendimento destas definições, pode-se tomar como exemplo de 

usos diretos do bem ambiental a caça e a coleta realizadas em um local, enquanto o uso 

indireto pode ser pensado observando-se a qualidade da água e a beleza natural 

presentes (ORTIZ, 2003). 
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 Outro autor, Mota, em 2001, para melhor explanar esta relação, propôs o uso de 

uma fórmula econométrica para o cálculo do Valor Econômico Total (VET):  

 (VET) = Valor de uso (VU) + valor de opção (VO) + valor de existência (VE) 

Fórmula 2.1: Equação do Valor Econômico Total 

 

 Sendo que: o (VU) deveria ser a soma do (VUD) e o (VUI). Com base neste 

raciocínio, pode-se compreender o (VUD) como o valor atribuído pelo indivíduo na 

utilização efetiva e atual de um bem ou serviço ambiental. 

  O VUI pode ser adjudicado como sendo os benefícios oriundos da preservação 

desse recurso enquanto o VO, refere-se à escolha que se pode fazer em não usufruir o 

bem ou serviço ambiental no presente, de modo que este possa ser útil ou trazer 

benefícios futuros. 

 O VE se refere à compreensão de que, independente do uso direto ou indireto, 

presente ou futuro, a preservação dos recursos naturais deve prevalecer pelo simples 

fato de existir. O VE tem relação com valores morais, éticos e altruísticos, deixando, 

portanto, sua valoração como o bem mais complexo de ser entendido.  

 Para melhor compreensão desta relação, é interessante observar a figura 2.1: 
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Figura 2.1: Explanação didática de valores referentes ao Valor Econômico Total 

 (VET). (Crédito: OLIVEIRA JUNIOR, 2004). 
 
Ao grafar tal figura, o autor foi além da fórmula apresentada por Mota (2001), 

abarcando outros fatores e colocando-os de maneira didática, o que facilita a 

compreensão de todos sobre o VET.  

Um destes fatores foi o Valor de Uso Indireto (VUI), que possui relação com as 

funções ecológicas ecossistêmicas, tendo em vista seu papel para a plena biodiversidade 

local (MOTA, 2001). Nesta opção, podem-se colocar todos os benefícios oriundos do 

que a área natural pode contribuir em termos de produção e uso (OLIVEIRA JUNIOR, 

2004). Exemplos disso são o controle de erosão e a manutenção da qualidade da água 

(OBARA, 1999). 

O último dos fatores apresentados é o valor de não uso (VNU). Oliveira Junior 

(2004) mostra que para a obtenção deste, o ideal é somar três outros valores: os de 

Opção, de Existência e Herança. 
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• Valor de Opção (VO): Esta importância será aquela que o indivíduo 

aceita pagar para ter o uso deste bem no futuro (BELLIA, 1996). 

• Valor de Existência (VE): Esta opção denota o valor que pode ser dado a 

um recurso, independente de seu uso (BELLIA, 1996). Oliveira Junior 

(2004) destaca como pode acontecer a defesa da preservação de um bem 

natural sem nem ao mesmo se conhecê-lo, mostrando um exemplo 

prático de tal opção de valoração. 

• Valor de Herança (VH): Valor que o cidadão está disposto a desembolsar 

de maneira que as futuras gerações tenham condições de fazer uso de 

bens ambientais (OBARA, 1999). Cabe destacar que apesar de parecidos, 

VO e VH são diferentes, uma vez que o primeiro se destina ao uso do 

próprio indivíduo no futuro, enquanto o outro representa o que será 

utilizado por seus herdeiros genéticos. 

2.4.2 CARACATERIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS DIRETAS DE 

VALORAÇÃO ECONÔMICA AMBIENTAL OU TOTAL 

 Como este trabalho se caracteriza por se utilizar de uma das metodologias 

diretas de valoração econômica ambiental, o foco da revisão bibiográfica se dará em 

cima destas. Optou-se, portanto por não se buscar caracterizar os métodos indiretos de 

valoração, uma vez que estes não são o objetivo principal deste estudo.  

Cabe lembrar, mesmo a título de informação, que as metodologias indiretas são, 

em geral, as mais simples de se usar (MAIA, 2002), entretanto a heterogeneidade 

ecossistêmica é uma variável importante neste caso (como quando se valora um valor de 

existência, por exemplo), o que a faz nem sempre ser a melhor metodologia a ser 

utilizada. 

Para a caracterização dos métodos diretos de valoração, baseou-se em Mota 

(2000). 

a- Método do Custo de Viagem 

 Baseando-se nos gastos do visitante para fazer uso recreativo de um bem natural 

é possível estimar o valor que este turista tende a gastar durante todo o tempo do 
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passeio, incluindo a estadia, alimentação e transporte. Para tal, o valor agregado ao 

período de diversão é calculado ao gerar uma curva de demanda com base no ativo 

recreativo presente no local. Econometricamente tem-se: 

V = f(CV,X1,X2,…,XN) 

Fórmula 2.2: Equação do Método de Custo de Viagem 

Sendo que: 

V: Taxa de visitação do turista 

CV: Custo médio da viagem por parte do turista 

Xi: Variável socioeconômica do entrevistado 

 O Método do Custo de Viagem apresenta algumas vantagens, como a 

possibilidade de se valorar de forma direta e indireta um bem natural. Entretanto, esta 

metodologia não apresenta valores oriundos de pessoas não presentes no local de visita, 

tendo a desvantagem de ter, no campo amostral, somente os visitantes do perímetro 

turístico visitado. 

b- Método dos Preços Hedônicos: 

No Método dos Preços Hedônicos, o objetivo é valorar o preço de bens 

ambientais com base em valores de mercado. Como exemplo, pode-se pensar no valor 

de um determinado apartamento, por exemplo, no comércio imobiliário. O valor deste 

imóvel pode sofrer diversas influências dependendo de sua localização, pois os 

poluentes do ar (em um grande centro), por exemplo, ou mesmo os ruídos de um avião, 

no caso de ser próximo a um aeroporto, influenciam diretamente no valor final a ser 

pago por este bem.  

A função relacionada ao preço hedônico é dada pela equação: 

Pi = f (Si, Ni, Qi) 

Fórmula 2.3: Equação do Método dos Preços Hedônicos 

 

Sendo: 
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Pi: preço do bem i 

Si: características do bem i 

Ni: características do entorno 

Qi: qualidade ambiental do bem i 

 Atualmente, este modelo tem sido muito utilizado na indústria de imóveis para 

determinação de valores relacionados à presença de poluentes capazes de diminuir o 

valor agregado deste ativo. Vale ainda pontuar que tal modelo consegue realizar a 

valoração de uso direto e indireto em outros locais, podendo ser conhecido como um 

“Mercado de Recorrência” (WARFORD, 1993, p. 138). 

c- Valor de Propriedade 

 A técnica do Valor de Propriedade consiste em relatar como uma determinada 

propriedade pode ou não ser influenciada pela qualidade de um ativo natural (DE 

GROOT, 1992). Entram aqui, por exemplo, a qualidade da água e do ar. Devido a 

fatores como este, o valor de uma determinada localidade dentro do mercado financeiro 

tende a crescer. Ou seja: o proprietário paga pelo local somado aos benefícios naturais 

oriundos deste (OLIVEIRA JUNIOR, 2004). Neste tópico entra a Metodologia TEEB, 

que será abordada na subseção 2.4.3. 

d-  Disposição a Aceitar pela Perda de Funções Ambientais 

 Conhecida também como “preço-sombra”, a técnica da disposição a aceitar pela 

perda de funções ambientais serve para verificar a disposição em aceitar uma 

compensação financeira pela perda de um bem ambiental antes presente no local (DE 

GROOT, 1992).  

 O valor monetário que se aceita receber ao se verificar, por exemplo, a presença 

de um poluente na água nascente em um terreno (algo que não possui um preço dentro 

do mercado financeiro) pode ser feito a partir de uma compensação financeira que 

objetive o aceite do dano ambiental por parte do proprietário ou da população do 

entorno (TAFURI, 2008). 
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e- Método de Valoração de Contingente (MVC) 

f-  Entre os métodos mais utilizados para analisar a disposição dos indivíduos em 

valorar o uso dos recursos naturais, está o Método de Valoração de Contingente 

(MVC), sobre o qual Maia et al (2004) dissertam: 

O MVC faz uso de consultas estatísticas 
à população para captar diretamente os valores 
individuais de uso e não-uso atribuídos a um 
recurso natural. Simula um mercado hipotético, 
informando devidamente o entrevistado sobre 
os atributos do recurso a ser avaliado e 
interrogando o mesmo sobre sua disposição a 
pagar (DaP) para prevenir, ou a disposição a 
receber (DaR) para aceitar uma alteração em 
sua provisão. A DaP (ou DaR) é uma maneira 
de revelar as preferências das pessoas em 
valores monetários, e a estimativa dos 
benefícios totais gerados pelo recurso ambiental 
será dada pela agregação das preferências 
individuais da população. 

A utilização do MVC foi sendo 
reconhecida à medida que novos estudos 
aprimoraram a técnica e forneceram base para 
validação dos resultados. Hoje em dia ele é 
aceito por diversos organismos nacionais e 
internacionais e utilizado para avaliação de 
projetos de grandes impactos ambientais. 

É o único método capaz de captar valores 
de não uso de bens e serviços ambientais. É 
flexível e adaptável à quase todos os casos de 
valoração ambiental. (...) (MAIA et al, 2004, 
p.17) 

 

 Para Gori et al citando Pearce (1993), apesar das divergências existentes entre os 

métodos de valoração, todas as metodologias pressupõe o princípio da racionalidade 

econômica. Ou seja, prevalece a maximização do bem-estar de acordo com suas 

restrições orçamentárias, ou seja, é uma metodologia que busca um valor econômico 

ambiental a partir da própria disposição da população em pagar pelo uso de tais bens.  

 Desse modo, o objetivo não é sobrepor ao bem ambiental um preço de mercado, 

a intenção é mensurar as preferências dos indivíduos sobre as alterações em seu meio 

ambiente (BOCATO JR, 2009). Sua aplicação se faz a partir da aplicação de 

questionários à população que é estimulada a definir os valores atribuídos a um recurso 

natural.   

 Nesse sentido simula-se um mercado hipotético, sem necessariamente se ter 

conhecimento prévio do assunto (ORTIZ, 2003), apenas informando ao entrevistado as 
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características e propriedades do recurso ambiental que está sendo avaliado e 

questionando a real disposição a pagar pela preservação deste.  

 Após a definição da área onde se situa o bem ou serviço a ser valorado, é 

importante que, a priori, seja feita uma análise qualitativa identificando as 

características socioeconômicas da população a ser estudada. Feito isso, inicia-se o 

processo de Valoração Contingencial através da construção e aplicação de um 

questionário a essa população.  

 Este questionário deve conter informações básicas como idade, gênero, nível de 

escolaridade e nível de renda. O ponto principal a ser abordado, refere-se à suposição de 

um mercado incerto, a partir do qual se analisa a disposição dos indivíduos a pagar pela 

manutenção desse bem ou serviço ambiental, buscando-se mensurar bens considerados 

incomensuráveis.   

 Oliveira Júnior (2004) também utiliza o método de valoração ambiental com o 

procedimento metodológico citado anteriormente, porém, sem a aplicação da disposição 

a pagar (DaP). Ele procura revelar o valor dos benefícios oriundos do uso direto dos 

recursos naturais da área em estudo e recomenda o uso desta metodologia como 

“ferramenta adicional para justificar a preservação ambiental”. (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2004, p. 253). 

 A posteriori é possível estabelecer a relação custo x benefício da aplicação do 

valor de uso do qual a comunidade em questão foi submetida. Pode-se, inclusive, com 

tal procedimento, verificar se os benefícios oriundos podem gerar, de fato, melhorias 

econômicas para os moradores de uma determinada região/área afetada ou se tais 

benefícios restringem-se a poucos.  

 De maneira geral, observa-se que ao tentar transformar o meio ambiente e os 

recursos naturais em um bem público/recurso finito, através da sua valoração, é 

necessário fazer todo o levantamento econômico da população da área em estudo assim 

como os aspectos socioeconômicos. O cálculo para análise da disposição que as pessoas 

teriam a pagar pela preservação dos recursos e serviços naturais dependem dos aspectos 

econômicos e sua consequente interferência.  

 Portanto, a aplicação do MVC não restringe ao levantamento da disposição a 

pagar (DaP) e da disposição a receber (DaR), mas sim, envolve todo um processo de 
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análise social e econômica. Mesmo quando a intenção é apenas o cálculo do valor do 

uso direto dos bens e serviços naturais, ainda assim, envolverá uma análise qualitativa 

tanto da amostra selecionada quanto de toda área na qual se encontra o objeto em estudo 

(SERÔA DA MOTTA, 1998). 

 Outro argumento que referenda tal método, se dá no fato deste MVC estar sendo 

cada vez mais utilizado como fundamento para punições judiciais relacionadas a 

desastres de cunho ambiental ou mesmo ecológicos, valorando, portanto, o custo 

necessário para recuperação do bem natural ou até mesmo de um ecossistema (MOTA e 

SOUZA, 1996). 

 Cabe ainda destacar que, por este método, para simular um mercado hipotético-

dedutivo (como já descrito anteriormente) próximo ao real é preciso que se atente 

durante a aplicação da metodologia, pois quanto menos específica esta for maior tenderá 

a ser o entendimento por parte do entrevistado de que a valoração é meramente 

simbólica (BELLUZZO JR., 1995). Portanto informações detalhadas durante a 

entrevista são fundamentais para se chegar ao objetivo final: definir o preço a pagar por 

um bem ambiental relativo a uma determinada parcela da população (BOCATO JR, 

2009). 

2.4.3 METODOLOGIA TEEB 

 A metodologia TEEB, sigla em inglês para “The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity”, ficou conhecida no Brasil como Economia dos Ecossistemas e da 

Biodiversidade. Tal metodologia propõe a valoração dos ecossistemas, reconhecendo 

nestes um valor hipotético de mercado.  

 De forma geral, os trabalhos com tal metodologia, utilizam a tabela proposta por 

Robert Constanza e colaboradores. Este autor é um economista ecológico da 

Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que se utilizando do método de 

valoração contingente, estimou o valor de 17 principais "serviços" oferecidos pelo meio 

ambiente (Tabela 2.1), tais como a oferta de oxigênio, captura de carbono, oferta de 

água, de produtos medicinais e alimentos, em 11 grandes ecossistemas no mundo 

(Tabela 2.3) Cabe destacar, que tal proposta, apesar de empírica, é uma forma de se 

mensurar valores potenciais de serviços ecossistêmicos (CONSTANZA, 1998). 
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Tabela 2.1: Funções e Serviços Ecossistêmicos utilizados por Constanza  (Adaptado de 
COSTANZA et al, 1997).  
N° Serviço Ambiental Função Ambiental Exemplos 
 
1 

 
Regulação de Gás 

 
Regulação da composição química 
da atmosfera 

 
Balanço do CO2/O2, O3 para 
proteção contra raios UVB, e 
níveis de SOx.  

  

 
2 

 
Regulação do Clima 

 
Regulação da temperatura e 
precipitação 

 
Regulação dos gases do efeito 
estufa, produção de 
dimetilsulfeto que afeta a 
formação de nuvens. 

  

 
3 
 

 
Regulação de 
Distúrbios 
 
 

 
Capacitação de amortecimento em 
resposta ao clima 

 
Proteção contra tormentas, 
controle de inundações, 
recuperação de secas e outros 
aspectos da resposta dos 
habitats à variabilidade 
ambiental, controlada 
principalmente pela estrutura 
vegetal. 
 
 

  

 
4 

 
Regulação da Água 

 
Regulação dos fluxos hidrológicos 

 
Oferta de água para usos 
agrícola (irrigação) industrial 
(fábricas) ou para transporte. 

  

 
5 

 
Abastecimento de 
Água 

 
Armazenamento e conservação de 
água 

 
Oferta de água por bacias 
hidrográficas, reservatórios e 
aquíferos. 

  

 
6 

 
Controle de Erosão 

 
Retenção de solo 

 
Prevenção da perda de solo 
pelo vento, escorrimento 
superficial e outros processos 
de remoção, armazenagem de 
areia em lagos e áreas úmidas. 

  

 
7 

 
Formação do Solo 

 
Processo de formação do solo 

 
Decomposição de rochas e 
acumulação de material orgânico. 

  

 
8 

 
Ciclo de Nutrientes 

 
Armazenamento e o  
processamento de nutrientes 

 
Fixação de nitrogênio, fósforo, 
potássio e outros elementos ou 
ciclos de nutrientes. 

  

 
9 

 
Tratamento de 
Resíduos 

 
Recuperação de nutrientes 
celulares 

 
Tratamento de resíduos, 
controle de poluição, 
detoxificação.  
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Tabela 2.1: Continuação 
 
10 

 
Polinização 

 
Movimento de gametas florais 

 
Suporte a polinizadores para a 
reprodução das populações de 
plantas. 

  

 
11 

 
Controle Biológico 

 
Regulação trófica de populações 

 
Controle das espécies de 
presas por predadores-chave, 
redução da herbivoria por 
predadores do topo da cadeia. 

  

 
12 

 
Refúgio 

 
Habitat para populações 
residentes e transitórios 

 
Berçários, habitats para 
espécies migratórias e locais, 
habitats para espécies 
capturadas localmente ou 
durante os períodos de  
inverno.  

  

 
13 

 
Produção de Comida 

 
Produção primária bruta extraída 
como alimento 

 
Produção de pescado, caça, 
grãos, sementes e frutas 
através da pesca, caça, coleta e 
agricultura de subsistência. 

  

 
14 

 
Matéria Prima 

  
Produção primária bruta extraída 
como matérias-primas 

 
Produção de madeira, lenha ou 
forragem.  

  

 
15 

 
Recursos Genéticos 

 
Fonte de matérias e produtos 
únicos 

 
Medicamentos, produtos para 
pesquisas em materiais, genes 
para resistência a patógenos de 
plantas e pestes de culturas, 
espécies ornamentais.  

  

 
16 

 
Recreação 

 
Oportunidade de recreação 

 
Ecoturismo, pesca esportiva e 
outras atividades recreativas 
ao ar livre.  

  

 
17 

 
Cultura 

 
Oportunidade para usos não 
comerciais 

 
Valores estéticos, artísticos, 
educacionais, espirituais e/ou 
científicos dos ecossistemas. 

  

 

 O valor monetário global estimado para os recursos e serviços ambientais do 

planeta variou, segundo Constanza, na faixa de US$ 06 - 54 trilhões/ano, o que resultou 

no valor médio de US$ 33 trilhões/ano. Os banhados ou terras úmidas foram 

considerados os ecossistemas mais valiosos, fornecendo serviços ambientais avaliados 

em US$14.785,00/ha-ano. Para Constanza (1998), os serviços ambientais do oceano 

valem cerca de US$ 252,00 e a floresta tropical US$2.007/ano. Algo em torno de 63% 
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do valor (US$20,9 trilhões) global dos recursos foi atribuído aos ecossistemas marinhos, 

sendo que a metade deste valor refere-se às áreas costeiras. No grupo dos hábitats 

terrestres, as florestas foram avaliadas em US$4,7 trilhões, os banhados US$4,9 

trilhões, os ciclos de nutrientes US$17 trilhões/ano, e os serviços ambientais ao nível 

máximo foram valorados em US$54 trilhões/ano (NETO, 2010). 

 A técnica de Valoração Ambiental apresentada por Constanza perpassa pelo 

entendimento de que o capital natural é a função base do ecossistema local, função esta 

já identificada por outros autores como Turner (1988) e De Groot (1987; 1992)1, ou 

seja, pelo uso da energia solar somado a taxa fotossintética, é que ocorrem todos os 

ecosserviços e fluxos energéticos dos sistemas naturais, como se pode observar na 

Tabela 2.2 (DE GROOT et al. 1992).  

Tabela 2.2: Relação dos Grupos e Funções Ambientais segundo De Groot et al. (1992).  
Grupos de Funções 
Ambientais 

Funções Ambientais Percebidas na Área de Estudo 

Funções de Regulação 

Regulação do Clima, Regulação de Distúrbios, Regulação da 
Água, Abastecimento de Água, Controle de Erosão, Formação do 
Solo, Ciclo de Nutrientes, Tratamento de Resíduos, Polinização, 
Controle Biológico, Refúgio. 

 
Funções de Provisão 

 
Recreação 

 
Funções de Produção 

 
Regulação de Gás, Produção de Comida, Matéria Prima, Recursos 
Genéticos. 
 

 
Funções de Informação 

 
Cultura 

 

 Segundo Constanza (1994), o valor que estes recursos naturais podem a ter está 

condicionado de maneira direta ao valor anual dos ecosserviços diminuído pela taxa de 

desconto que possa estar presente, pois é através desta equação (serviço ecológico 

dividido pela taxa de desconto) que se calcula o valor econômico de um ecossistema. 

Tal abordagem não é nova, tendo sido utilizada por este e outros autores em outros 

trabalhos (CONSTANZA et al, 1997; BALMFORD et al, 2002).   

                                                           
1 De Groot merece um destaque especial por ter sido o primeiro a propor a divisão das funções ambientais em 4 categorias: a) 
regulação; b) habitat; c) produção; e d) informação; algo que seria melhor aproveitado e estudado depois por outros autores, 
especialmente Constanza (1994). 
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 Resumidamente, tal técnica consiste em obter o valor aproximado dos 

ecosserviços de uma área, realizando-se a extrapolação inversa (de nível global ao nível 

local) dos resultados da pesquisa internacional (COSTANZA et. al, 1997) para todos os 

serviços ambientais da região estudada, como pode ser observado na Tabela 2.3. 
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Tabela 3: Tabela TEEB (2010) de Funções e Serviços Ambientais 

Serviços de Ecossistemas (1994 US$ há
-1

 yr
-1

) 

Bio Área 
(ha x 106) 

1 
Regulação 

de gás 
 

2 
Regulação 
do clima 

3 
Regulação 

de Distúrbio 

4 
Regulação 

de água 

5 
Abastecimento 

de água 

6 
Controle 

de 
erosão 

7 
Formação 

do solo 

8 
Ciclo de 

nutrientes 

9 
Tratamento 

de 
resíduos 

10 
Polinização 

11 
Controle 
biológico 

 

12 
Refúgio 

13 
Produção 
de comida 

14 
Matéria 
prima 

15 
Recursos 
genéticos 

16 
Recreação 

17 
Cultura 

Total value 
Per ha 

($ ha-1yr-1) 

Total Global 
Flow value 
($Yr-1 x108) 

Bioma 36,302                  577 20,949 

   Oceano aberto 33,200 38       118   5  15 0   76 252 8,381 

   Costa marinha 3,102   88     3,677   38 8 93 4  82 62 4,052 12,568 

   Estuários 

 

    Seagrass/ 

    algae beds 

 

   Recifes de Coral 

    

   Shelf 

180 

 

200 

 

 

62 

 

2,660 

  567 
 
 
 
 

2,750 

    21,100 
 

19,002 
 
 
 
 

1,431 
 

 
 
 
 
 

  58 

 78 
 
 
 
 

5 
 

39 

131 
 
 
 
 

7 

521 
 
 
 
 

220 
 

68 

25 
 

2 
 
 

27 
 

2 

 381 
 
 
 
 

3,008 
 

29 
 
 
 
 

1 
 

70 

22,832 
 

19,004 
 
 

6,076 
 

1,610 

4,110 
3,801 

 
 

375 
 

4,283 

Ambiente 

terrestre 

15,323                  804 12,319 

  Floresta 4,855  141 2 2 3 96 10 361 87  2  43 138 16 66 2 969 4,706 

Floresta tropical 

            
Temperada/Boreal 

1,900 
 

2,955 

 223 
 

88 

5 6 
 

0 

8 245 10 
 

10 

922 87 
 

87 

  
 

4 

 32 
 

50 

315 
 

25 

41 112 
 

36 

2 
 

2 

2,007 
 

302 

3,813 
 

894 

 Relva/pastagens 3,898 7 0  3  29 1  87 25 23  67  0 2  232 906 

 Pantanal 330 133  4,539 15 3,800    4,177   304 256 106  574 981 14,785 4,879 

      Pântanos/ 

      mangues 

 

      Swamps/ 

      floodplains 

165 
 
 

165 

 
 
 

265 

 1,839 
 
 

7,240 
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7,600 

   6,696 
 
 

1,659 

  1,69 
 
 

439 

466 
 
 

47 

162 
 
 

49 

 658 
 
 

491 

 
 
 

1,761 

9,990 
 
 

19,580 

1,648 
 

3,231 

Lagos/rios 200    5,445 2,117    665    41   230  8,498 1,700 

  Deserto 1,925                    

  Tundra 743                    

  Gelo/pedra 1,640                    

  Copas 1,400          14 24  54     92 128 

  Urbano 332                    

Total 51,625 1,341 684 1,779 1,115 1,692 576 53 17,075 2,277 117 417 124 1,386 721 79 815 3,015  33,268 
 



   

2.5-  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

A Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC) colocou novas situações dentro do debate acerca do meio 

ambiente, pois apesar do Projeto de Lei (PL) original ter tido artigos vetados pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, como a definição do que viriam a ser 

populações tradicionais, representou significativo avanço dentro da legislação ambiental 

(MERCADANTE, 2001 apud BENSUSAN, 2006). 

Sobre a Lei do SNUC, alguns aspectos merecem destaque, como os Artigos 3° 

(que coloca que a preservação de tais áreas pode ser realizada pelos entes federais, 

estaduais e municipais) e 4° que destaca os objetivos da Lei no 9.985. Tais objetivos 

são: 

I. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;  

II. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;  

III. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais;  

IV. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

V. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento;  

VI. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  

VII. Proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;  

VIII. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;  

IX. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

X. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental;  

XI. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  
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XII. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, promovendo-as 

social e economicamente. 

Além do artigo 3° e dos objetivos do SNUC, cabe destacar ainda outros três 

artigos relevantes desta lei: a gestão compartilhada entre poder público e CONAMA 

(art. 6º), dos Planos de Manejo (Art. 27 º) e das Unidades de Conservação (Art.7º) 

Em relação ao primeiro destes, o CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente) passa a ter papel importante na implementação do SNUC, pois a partir da lei 

que o instituiu, o CONAMA passou a ter função não só consultiva, mas de subsidiar 

ideias relativas à criação e administração de qualquer tipo de Unidade de Conservação 

(UC), seja ela federal estadual ou municipal (respeitando os locais de atuação de cada 

uma). 

Os Planos de Manejo são documentos fundamentais que cada UC deve possuir, 

pois, segundo a Lei no 9.985/2000, é nela que estão as metas a serem realizadas no 

intuito de preservar e conservar a área protegida. São exemplos de tópicos presentes 

neste plano a manipulação sustentável relacionada à preservação de espécies endêmicas 

e as ações de Educação Ambiental. 

Segundo o Artigo 7o da Lei do SNUC, as Unidades de Conservação também 

passam a ser categorizadas e divididas, sendo denominadas Unidades de Proteção 

Integral (UPI) e de Uso Sustentável (US).  

As UPI, segundo o § 1º do Artigo 7o possuem: “O objetivo básico (...) de 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 

com exceção dos casos previstos nesta Lei”. Estas Unidades de Proteção Integral se 

dividem em: 

• Estação Ecológica (ESEC): só podem ser criadas pela União, Estados e 

Municípios e, segundo o Artigo 9°, da Lei 9.985/2000, as ESEC servem 

para preservar a natureza e realização de pesquisas científicas. Sua 
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visitação não é permitida e as pesquisas dependem de autorização prévia 

do órgão gestor. 

• Reserva Biológica (REBIO): para o Artigo 10 do SNUC, estas são de 

posse e domínio públicos, caso seja particular, será desapropriada pelo 

poder público. Seu objetivo é a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana 

direta ou modificações ambientais (MEDAUAR, 2006). 

• Parque Nacional (PARNA): Estes locais possibilitam a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico (MEDAUAR, 2006). Nestes, a visitação e pesquisa 

científica dependem do Plano de Manejo do local. Se um Parque for de 

responsabilidade territorial do estado ou do município, deixará de ser 

denominado Parque Nacional e receberá a denominação Estadual ou 

Municipal respectivamente. 

• Monumento Natural: de acordo com Artigo 12 do SNUC, estas são áreas 

privadas que se propõem a realizar os mesmos objetivos dos PARNA. 

Assim como estes, a visitação e pesquisa são geridas pelo Plano de 

Manejo do local. 

• Refúgio da Vida Silvestre: Este tipo de UPI está no Artigo 13 da Lei 

9.985/2000 e objetiva: “(...) proteger ambientes naturais onde se 

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória”. Possuem 

características parecidas com o Monumento Natural. 

Voltando ao Artigo 7o da Lei do SNUC, é possível verificar em seu § 2º a 

seguinte descrição: “O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais”. As Unidades de Uso Sustentável, assim como as UPI, também se 

dividem em grupos. São estes: 

• Área de Proteção Ambiental (APA): Segundo o artigo 15o da Lei 9.985/2000, as 

APAs “têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 
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o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais”. De maneira similar aos Monumentos Naturais e Refúgios da Vida 

Silvestre, as APAs podem estar tanto em áreas privadas como públicas. 

• Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE): Presente no Artigo 16 da mesma 

lei pode ser definida como um local “(...) com pouco ou nenhuma ocupação 

humana, com características naturais extraordinárias (...) e tem como objetivo 

manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas”. 

• Floresta Nacional (FLONA): De acordo com o Artigo 15, as FLONAs são 

públicas, sendo aceito pela legislação a presença de populações tradicionais 

nestas. Tanto a pesquisa científica como a visitação só podem ser permitidas se 

estiverem de acordo com o Plano de Manejo local. 

• Reserva Extrativista (RESEX): as RESEX são de uso público, entretanto é 

proibida a exploração mineral e a caça a animais silvestres. A exploração 

comercial de madeira só é aceita quando realizada de maneira sustentável. 

Novamente a pesquisa e a visitação são permitidas de acordo com o Plano de 

Manejo (Artigo 16o da Lei 9.985/2000). 

• Reserva de Fauna: Prevista no Artigo 17o da Lei 9.985/2000, tais áreas também 

são públicas e a entrada de visitantes e pesquisadores está relacionada ao Plano 

de Manejo. Novamente não é permitida a caça de animais. 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável: Conforme o Artigo 20, tais áreas têm 

como objetivo “preservar a natureza (...) e a exploração dos recursos naturais das 

populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente destas populações”. Como as 

outras áreas descritas, também será o Plano de Manejo que definirá onde serão 

as áreas de proteção integral, uso sustentável, amortecimento e corredores 

ecológicos. 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN): Prevista também no artigo 20 

esta é: “(...) uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica”. É a única de todas as reservas e áreas 

possíveis na Lei 9.985/2000 que ocorre exclusivamente em área privada. 
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Dentro desta lógica preservacionista que muitas UCs apresentam, é que se faz 

necessário a propagação das Metodologias de Valoração Ambiental, pois é onde se 

encontram, em sua maioria os serviços ambientais comentados anteriormente. Ou seja, 

mostrar economicamente quanto vale cada um destes bens naturais e apresentar em 

termos monetários quanto significa para a sociedade a preservação da biodiversidade e 

dos seus serviços prestados, é algo cada vez mais importante (MOTA in TAUK, 1991), 

sendo tarefa da Ciência, como um todo, contribuir com este debate junto à toda a 

sociedade, seja no plano local, seja no plano global. 
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3- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Mariana está localizado na região central de Minas Gerais, Zona 

Metalúrgica/Campo das Vertentes, integrando com outros 22 municípios a micro região 

187 – Espinhaço Meridional. Geograficamente, a cidade está situada entre os 

meridianos 43º05’00” e 43º30’00” e os paralelos 20º08’00”e 20º35’00”, a 110 

quilômetros da capital Belo Horizonte, tendo como comprimento em extensão os 

municípios de Catas Altas (29,13 km) e Alvinópolis (41,68 km) a norte, Barra Longa 

(30,68 km) e Acaiaca (19,61 km) a leste, Ouro Preto (67,71 km) a oeste, Piranga (16,30 

km) e Diogo de Vasconcelos (39,77 km) a sul (RBC - Revista Brasileira de Cartografia 

Nº. 57/03, 2005) e possui uma área total de 1.193,293 km² (IBGE, 2008). 

 Com uma população de 54.689 habitantes, sendo 46.658 na área urbana e 8.031 

na área rural (distritos e subdistritos), e um PIB de R$ 1.031.747,00 (IBGE, 2008), o 

município tem um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,772 (PDUAM, 2003). 

Mariana possui um clima tropical de altitude com uma estação chuvosa que vai 

de outubro a março e outra seca no restante do ano. Sua vegetação varia com a altitude, 

ocorrendo, na região, remanescentes de Mata Atlântica, assim como diversas 

fisionomias de Cerrado (AB´SABER, 1977; RIZZINI, 1979). Faz-se importante 

destacar também que o Parque Estadual do Itacolomi (PEIT) localiza-se em sua maior 

parte no distrito de “Passagem”, que pertence ao município de Mariana, ficando distante 

deste, cerca de 4,5 km.  

O PEIT foi criado em 14 de junho de 1967, pela Lei Estadual nº 4.495. O PEIT 

está situado nos municípios de Ouro Preto e Mariana (Figuras 3.1 e 3.2), inserido na 

porção sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, a sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero (SNUC, 2003) e ocupando uma área de cerca de 7.500 hectares, com altitudes 

que vão de 900 a 1.772 m, sendo o Pico do Itacolomi seu ponto mais alto e fazendo 

parte do limite sul da Cadeia do Espinhaço (PERON, 1989). Localiza-se entre os 

meridianos 43º32’30” e 43º22'30" de longitude oeste e os paralelos 20º22'30" e 

20º30'00" de latitude sul. O local possui uma vegetação de transição entre a Floresta 

Atlântica e o Cerrado com relevo acidentado. (MESSIAS et al,1997).  
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Figura 3.1: Imagem ilustrando os limites do PEIT (IEF-MG, 2013). 
 

Ainda em relação à descrição do Parque, cabe também salientar que o seu solo 

tem sido classificado em 2 tipos basicamente: arenoso claro, oriundo dos quartzitos e o 

argiloso em conjunto com os latossolos vermelho-amarelado (CASTAÑEDA, 1993), 

mais comuns em áreas de vegetação florestal (MESSIAS et al., 1997). 

Seu clima pode ser descrito como temperado úmido, tendo invernos frios e secos 

e verões quentes e chuvosos, além de nevoeiros e ventos em direção sudeste 

(WERNECK et al., 2000). Sua temperatura média costuma variar entre 17 e 18,5ºC e 

chuva predominante entre outubro a março com precipitação média anual variando de 

1.450 e 1.800 mm (WERNECK et al., 2000). 
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 Figura 3.2: Vista do Parque do Itacolomi- PEIT (IEF-MG, 2011) 
 
Tabela 3.1: Legenda da Figura 3.2  

Local Localização 
Mariana  Cidade sede  
Serrinha Vetor Norte  
Mainarte Vetor Nordeste  

Lagoa do Custódio Vetor Leste  
Vale do Custódio Vetor Sudeste  

Manso Área Central  
Ouro Preto  Cidade Sede  

Belchior 
Nascente do córrego responsável pelo abastecimento de parte da 
cidade de Mariana 

 

Tendo em seus domínios 11% da biodiversidade conhecida em Minas Gerais, 

sendo 29 espécies ameaçadas de extinção e 18 endêmicas, o PEIT mostra ser um local 

de grande relevância para a conservação da natureza mineira (IEF-MG, 2013). 

Segundo seu Plano de Manejo (IEF, 2013), os volumes de pesquisas no local são 

ainda baixos, reiterando a importância da preservação do local e, principalmente, 

fazendo com que os números de espécies nativas e endêmicas no local possam ser ainda 

maiores que o atualmente observado. 

A sede do Parque está localizada em Ouro Preto, no bairro Vila Itacolomi, sendo 

possível chegar ao local seguindo pela BR-356, também conhecida como Rodovia do 
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Contorno, com sua sede administrativa localizada na fazenda São José do Manso, antiga 

fábrica de chá. Desde a reforma ocorrida entre os anos de 2002 e 2003, este local passou 

a ter uma infraestrutura para a recepção de visitantes, destacando-se ali um Centro de 

Vivência, biblioteca e alojamento para pesquisadores.   

Especificamente, a área de estudo localiza-se na região norte do Parque do 

Itacolomi, no município de Mariana-MG (Figura 3.3), sendo conhecida popularmente 

como Serrinha e possuindo uma área total de 6,587 km² ou 658,7 ha, de acordo com 

dados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (SAAE) (2013).  

 

Figura 3.3: Foto de satélite com o percurso entre o distrito de Passagem e a área 
da Cachoeira da Serrinha (Fonte Própria).  

Tabela 3.2: Legenda da Figura 3.3  
N° Descrição 
124 Ponto de Partida para o Percurso 
125 Trevo do Distrito de Passagem de Mariana 
126 Ponto de Captação de Água para a Cidade de Mariana 
127 Lagoa Véu da Noiva 1 
128 Lagoa Véu da Noiva 2 
129 Lagoa do Estudante 
143 Lagoa dos Patos 
144 Lagoa Negra 
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Conforme mostra a figura 3.3, o local abriga cinco pequenos lagos, oriundos da 

Cachoeira da Serrinha, sendo que a Lagoa mostrada na Figura 3.4 é denominado Lagoa 

do Estudante (23K 0662749, UTM 7742081, 1023 m) pelo fato dos estudantes 

secundaristas que visitam o Parque preferirem o local, uma vez que ali é possível 

mergulhos e algazarras, sem incomodar demais usuários (Segundo relatos locais). 

 

Figura 3.4: Vista Parcial da Cachoeira da Lagoa do Estudante na área da  da  
 Serrinha (Fonte: Própria) 

 

A lagoa mostrada na Figura 3.5 é chamada Lagoa Negra (23K 066 2598, UTM 

7742145, 1035 m), pelo fato desta ser escura, receber pouco Sol e ser a mais profunda. 

Lendas locais contam sobre pessoas que tentaram alcançar seu fundo e nunca 

conseguiram. É também considerada a mais perigosa por ser funda e é comum pessoas 

desavisadas mergulharem em áreas mais rasas acarretando acidentes.  
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Figura 3.5: Vista Frontal da Lagoa Negra na área da Cachoeira da Serrinha 

 (Fonte: Própria) 
 

A lagoa observada na Figura 3.6 possui o nome popular de Lagoa dos Patos 

(23K 066 26 33, UTM 774 2101, 1050 m). Neste caso, o nome se dá pelo fato de 

algumas aves endêmicas do PEIT, como o pavó (Pyroderus scutatus) e o jacuaçu 

(Penelope obscura) ficarem se banhando pela manhã nas rasas águas do local. 
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Figura 3.6: Vista Parcial da Lagoa dos Patos na área da Cachoeira da Serrinha 

 (Fonte: Própria) 
 

As Lagoas presentes nas figuras 3.7 e 3.8, são denominadas Véu da Noiva 1 

(23K 066 2548, UTM 7742164, 1043 m) Véu da Noiva 2 (23 K 066 2481, UTM 

7742130, 1066m), o motivo para tal se dá no fato destes, na época de cheia se juntar e 

formar uma cachoeira que, observada de longe, lembra os antigos véus que cobriam as 

noivas da região marianense (Segundo Relatos Locais). 
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Figura 3.7: Vista Frontal da Lagoa Véu da Noiva 1 na área da Cachoeira da 

 Serrinha (Fonte: Própria) 
 

Figura 3.8: Vista Frontal da Lagoa Véu da Noiva 2 na área da Cachoeira da 
Serrinha (Fonte: Própria) 
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Segundo o Plano de Manejo do Parque do Itacolomi, que engloba o local de 

estudo em questão (IEF, 2013), esta unidade eco morfológica tem sido extremamente 

afetada pela proximidade com o bairro Cabanas e com o distrito de Passagem de 

Mariana, ocorrendo frequentes incursões não autorizadas, principalmente em sua área 

norte e leste para retirada de madeira.  

Dentro das questões apontadas por Tafuri (2008) em relação ao Parque do 

Itacolomi, podem-se destacar aquelas que serão de interesse a este trabalho, pois 

mostram algumas das ações antrópicas que impactam a área de estudo.  

São estes: 

• Coleta não autorizada de orquídeas, roubo de candeia e outros recursos 

naturais, principalmente na região da Serrinha, Santo Antônio do Salto e 

Lavras Novas; 

• Incêndios causados pelas atividades de obtenção de lenha, em especial 

nas regiões de Cabanas e Serrinha; 

• Caça da paca (Cuniculus paca) e outros animais, nas regiões do Belém, 

Serrinha, Cibrão, Belchior e Lavras Novas; 

Outro problema recorrente na região da Serrinha tem sido a ocorrência de 

diversas modalidades de violência, como assaltos, sequestros, prostituição, tráfico e uso 

de drogas, tendo sido citadas, em boletins de ocorrência locais, esta área, assim como 

também o Cibrão e o Pico do Itacolomi (TAFURI, 2008). A falta de ação do poder 

público tem afetado sobremaneira a segurança dos moradores do entorno, afastando a 

comunidade marianense (e também a ouro-pretana) do próprio PEIT. 

A área de estudo escolhida, conforme descrição do Plano de Manejo (IEF-MG, 

2013), é constituída por dois tipos fitofisionômicos: o campestre e o florestal. As 

porções florestais são caracterizadas como Floresta Estacional Semidecidual Montana, e 

as porções campestres constituem os Campos Rupestres. 

Dentro de tais fisionomias vegetais presentes na Serrinha, pode-se citar a 

presença de algumas espécies vegetais exóticas e invasoras (IEF-MG, 2013). Como não 

poderia deixar de ser, isto causa grande apreensão dos pesquisadores da região, uma vez 

que as presenças de tais espécies podem afetar a todo o ecossistema local, tendo em 
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vista o fato das plantas estarem sujeitas a competição por recursos naturais, tais como 

água, luz, e nutrientes do solo (FUERST e PUTNAN, 1983). 

Estas espécies invasoras podem competir com as locais levando-as ao 

desaparecimento, uma vez que possuem adaptações, como altas taxas de crescimento, 

sobrevivência (mesmo com desfolhamento e herbivoria), alta capacidade de reprodução, 

grande capacidade de rebrotamento e regeneração (EVERETT, 2000) o que pode 

causar, no futuro, um grande desequilíbrio ecológico. Tendo em vista a maior chance de 

sobrevivência destas espécies invasoras em detrimento das originais, aumenta a chance 

de modificação da biodiversidade local. 

Segundo o Plano de Manejo (IEF-MG, 2013), podem-se destacar, na área de 

estudo proposta, as espécies invasoras:  

• Mariazinha-do-brejo (Hedychium coronarium); 

• Capim-gordura (Melinis minutiflora); 

• Chá-preto (Camellia sinensis); 

• Baccharis pseudomyriocephala,  

• Alecrim-do-campo (B. dracunculifolia),  

• Carurú-de-pomba (Phytolacca thyrsiflora)  

• Broto-de-samambaia (Pteridium aquilinum) 

 Cabe salientar ainda, que no local de estudo, existem mananciais, com estações 

de tratamento da água. A Serrinha possui uma nascente que forma o Córrego Belchior 

(23K 0662465, UTM 7742123, 1067 m e mostrado na Figura 3.9) que é responsável 

pelo abastecimento de água da maior parte da cidade de Mariana sendo, portanto, 

importante tanto seu estudo como sua preservação. 
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Figura 3.9: Detalhe do córrego Belchior jusante da captação de água na área da 
 Cachoeira da Serrinha (Fonte: Própria). 

 

Entretanto, apesar de tamanha importância tanto para biodiversidade, como para 

a captação de água e ecoturismo, tanto o poder público como os visitantes, não tem 

dado a devida atenção ao local, conforme se pode concluir nas figuras 3.10 e 3.11. 
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Figura 3.10: Exemplo de falta de consciência ecológica dos visitantes na área da 

 Cachoeira da Serrinha (Fonte: Própria). 
 

 
Figura 3.11: Exemplo de falta de fiscalização do poder público na área da 

 Cachoeira da Serrinha. Neste caso o duto de captação de água que vai para a 
 cidade de Mariana se encontra aberto (Fonte: Própria). 
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4- METODOLOGIA 

4.1- CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo realizado classifica-se como de caráter bibliográfico, estudo de caso e 

pesquisa de campo e os dados procedentes para a realização da pesquisa foram oriundos 

de fonte primária, obtidas a partir de entrevistas realizadas no local de estudo nos meses 

de dezembro de 2012, janeiro e fevereiro de 2013, por serem este o trimestre de maior 

fluxo de visitantes na área de estudo, uma vez que é verão.  

Elaborou-se um questionário semiestruturado que foi aplicado tendo-se como 

restrição a idade mínima de 12 anos. Foi interposto um intervalo de 3 minutos entre 

cada aplicação do questionário a fim de evitar a influência de respostas entre 

entrevistados. 

Cabe destacar também que antes da realização do trabalho, aplicou-se uma 

entrevista piloto com 50 questionários na área de estudo durante o mês de novembro de 

2012 e que as perguntas, assim como as descrições presentes foram feitas tomando por 

base trabalhos de valoração ambiental similares, especialmente os Oliveira Júnior et. al 

(2012, 2013), e Tafuri (2008). A elaboração do questionário (Anexo 1) foi embasada 

nos trabalhos dos autores supracitados, cujos estudos destacam-se pelo enfoque em 

valoração, notadamente os dois últimos pelo fato de desenvolverem trabalhos que se 

referem ao Parque Estadual do Itacolomi.  

Em ambos os trabalhos, recorreu-se ao uso de perguntas semi estruturadas, 

buscando-se observar e classificar os usuários do PEIT socioeconomicamente 

(TAFURI, 2008) ou os recursos ambientais presentes (OLIVEIRA JÚNIOR et. al, 2012, 

2013). De maneira a facilitar a comparação dos resultados, estes foram as principais 

referências para elaboração de tais perguntas.  

Para a aplicação dos questionários optou-se pela realização das entrevistas aos 

fins de semana, onde haveria uma chance de se encontrar maior contingente de pessoas. 

As coletas de dados ocorreram no intervalo de 10h às 16h, aos sábados, 

quinzenalmente. 
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4.2- MÉTODO DE VALORAÇÃO AMBIENTAL UTILIZADO 

 

Para estimar a valoração ambiental da área que envolve a Cachoeira da Serrinha, 

em Mariana, MG, foi adotado o Método de Valoração Contingente devido às 

características que permitem avaliar variáveis subjetivas e objetivas (TAFURI, 2008). A 

escolha deste método deve-se ainda à possibilidade de se obter e estimar as preferências 

individuais e por ser uma técnica bastante utilizada em políticas de preservação 

ambiental (MOTA, 2001), pois se atribui valores monetários a algo, até então, 

imensurável (ORTIZ, 2003). 

A valoração de um bem natural pode se prestar a este e outros tipos de aplicação, 

mas, para isso recomenda-se que seja realizado um levantamento econômico da 

população de uma determinada área de estudo em conjunto com os seus aspectos 

socioeconômicos (PEARCE e TURNER, 1990, apud MOTA, 2001). 

O cálculo para análise da disposição que as pessoas se propõem a pagar pela 

preservação dos recursos e serviços naturais depende dos aspectos econômicos e sua 

consequente interferência em seu bem-estar. Portanto, a aplicação do MVC não se 

restringe ao levantamento da DaP e da DaR, mas sim, envolve todo um processo de 

análise econômico-social (ORTIZ, 2003; MOTA E SOUZA, 2006). 

A DaP (Disposição a Pagar) e o DaR (Disposição a Receber) são técnicas 

capazes de observar a preferência monetária que um cidadão percebe ao ser questionado 

sobre um bem natural, ou seja, quanto ele, individual e financeiramente estima um 

recurso natural com base em sua condição socioeconômica (MAIA, 2004). 

Mota (2001) apresenta o MVC como uma função de fatores socioeconômicos. 

Portanto, é possível concluir que tal método se baseia na teoria econômica neoclássica, 

partindo do pressuposto que o cidadão presente na entrevista, pode contribuir para 

valorar um bem natural de acordo com sua condição social.  

4.3 ETAPAS METODOLÓGICAS DE APLICAÇÃO DO MVC 

 

 A metodologia para realização deste trabalho foi similar à utilizada por Tafuri 

(2008) em seu trabalho de valoração do PEIT. Para tanto, após a aplicação dos 

questionários semiestruturados, procedeu-se o cálculo de três valores:  
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y 

 

 

i=ni 

1. DaP (Disposição a Pagar),  

2. Obtenção da média da Σ DaP (Somatório da Disposição a Pagar) e; 

3. Valor Ambiental da área que envolve a Cachoeira da Serrinha.  

O primeiro destes foi calculado com base nas respostas da última pergunta do 

questionário, em que o entrevistado manifestava sua disposição em desembolsar 

determinada quantia entre zero a dez reais pela preservação do local. Salientando-se que 

o valor zero refere-se àquele que não manifestou interesse em contribuir 

monetariamente para preservar a área, independente do motivo. 

Para obtenção da média de DaP aplicou-se a equação 4.1, que permite verificar, 

por meio do somatório de respostas, quantas pessoas estavam propensas a contribuir 

pela preservação da Cachoeira da Serrinha.  

 

  

Equação 4.1: Cálculo do DaP 

Sendo que: 

DaP= Disposição a Pagar Média; 

Σ DaP = Somatório da disposição a pagar/faixa de contribuição; 

ni = número de entrevistados dispostos a pagar média; 

N = número total de pessoas entrevistadas dispostas a pagar; 

  Σ = Somatório do número de intervalos relativo às respostas quanto a DAP; 

i = um dos intervalos relativos às respostas quanto a DAP;  

 

 

DaP =  Σ  DaP x n° de ind. 
i=1 ni 

i=ni
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Segundo a Metodologia adotada, o Valor Ambiental (VA) em reais (ou dólares) 

é calculado multiplicando-se o valor da área de estudo (em hectares) pelo DaP e pelo  

número de visitantes do local durante a pesquisa (Equação 4.2).  

Sendo que:  

 

                                   Equação 4.2: Cálculo do VA 

VA= Valor Ambiental 

DaP = Disposição a Pagar; 

A = Área De Estudo 

VT = N° de Visitantes durante o período total da pesquisa 

 

4.4  CÁLCULOS, ESTATÍSTICA E TABULAÇÃO 

 

A primeira etapa dos cálculos se inicia com o valor da amostra (n). Devido ao 

número flutuante e relativamente baixo de contingente na área adotou-se neste estudo de 

valoração, o número total de entrevistados no local durante a pesquisa. 

Para realização dos testes necessários utilizou-se a estatística descritiva do Excel 

e o Teste de Pearson (P) entre algumas variáveis (Faixa Salarial, DaP, Escolaridade e 

Disposição a Pagar Pelo Consumo Residencial de Água). 

A escolha do Teste P se deu pelo fato deste permitir averiguar se existe relação 

de tipo linear (MAROCO, 2007), ou seja, verificar se ocorre correlação entre as mais 

diversas variáveis e ainda admite observar se ocorre variação entre uma unidade 

positiva e outra negativa (-1 ::; p :::; 1), de maneira que os resultados negativos 

indiquem independência e os positivos dependência de variáveis (SILVESTRE E  

ARAÚJO, 2011). 

Resumidamente, obteve-se: 

VA= DaP x A x VT 
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• O perfil socioeconômico do entrevistado, através da construção de 

gráficos no programa de estatística descritiva do Excel. 

• O cálculo da VA e do DaP  

• A possibilidade de variáveis independentes se associando com o uso do 

Teste P (teste de independência) entre tais dados. 

• Uso da Tabela TEEB (Tabela 3.1 e 3.2) para identificação dos Serviços 

Ambientais presentes. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Entre as 301 pessoas observadas no local, 151 visitantes foram abordadas 

durante o estudo e 128 se dispuseram a responder as questões propostas. Para melhor 

entendimento, optou-se por dividir-se este capítulo em 4 subitens:   

1- Identificação das Funções Ambientais e dos Impactos Causados pelos Visitantes da 

área da Cachoeira da Serrinha (Identificações de Serviços Ecossistêmicos) 

2- Caracterização do perfil socioeconômico dos visitantes da Cachoeira da Serrinha. 

3-  Cálculo do DaP, da VA da Cachoeira da Serrinha. 

4-  Testes estatísticos para verificação de relações significativas entre as variáveis 

independentes apresentadas.  

5.1 IDENTIFICAÇÕES DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

Para melhor descrição, dividiu-se este subitem em duas partes: Pressões 

Antrópicas encontradas no local de estudo, e Funções Ambientais percebidas na área da 

Cachoeira da Serrinha. 

5.1.1 PRESSÕES ANTRÓPICAS E SEUS IMPACTOS  

Considera-se pressão antrópica toda modificação ou alteração ocorrida em um 

meio natural que possa, inclusive, causar algum tipo de impacto (IEF-MG, 2013). Nos 

trabalhos de Tafuri (2008) e Oliveira Júnior et al (2012) relataram-se alguns impactos 

identificados neste estudo, além de outros, explanados ao longo deste tópico. 

a- Presença de Animais Exóticos  

O primeiro dos impactos observados se deu em cima do grande número de 

animais domésticos (pastagem inclusive) presentes no local, nadando e defecando 

próximo a água usada por banhistas. Bois sendo criados na área do PEIT é um antigo 

costume dos pequenos empresários locais, hábito cultural difícil de ser combatido. 

 Tal prática, além de ser ilegal, pode causar diversas doenças tendo em vista o 

uso recreativo das águas, exemplo disso é a brucelose (Streptococcus pyogenes), 
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possível de ser contraída pelo contato direto entre o gado doente ou água contaminada 

por estes (MORENO, 2002). 

b- Invasão  

Outro tipo de pressão antrópica que merece destaque são as moradias. A falta de 

fiscalização no entorno, acaba por permitir ocupações irregulares na parte marianense 

do PEIT, especialmente no bairro Cabanas, uma área de aproximadamente 10 km de 

área do PEIT que começou a ser ocupado há cerca de 20 anos atrás e que se transformou 

no principal bairro da cidade e um dos maiores da região (IBGE, 2012).  

 
Figura 5.1: Visão panorâmica do Bairro Cabanas visto da trilha da Serrinha 

 (Crédito: Brigolini, 2012) 

Segundo estimativas do IBGE para 2014 (IBGE, 2012), este bairro (Figuras 5.1 

e 5.2) possui mais de 20.000 pessoas, sendo que, como a maior parte da cidade de 

Mariana, não possui saneamento básico, gerando uma vertente de lixo urbano que 

impacta de maneira significativa a área da Serrinha, especialmente em seu entorno, 

tendo em vista que a coleta de lixo não ocorre em todas as ruas do bairro. 
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 Figura 5.2: Imagem aérea do Bairro Cabanas e sua proximidade com a área de 
 estudo. (Fonte: Googlemaps , Janeiro de 2013)  

 
Cabe lembrar, ainda acerca deste tema, o bairro mencionado se encontra em 

expansão, aumentando ainda mais o impacto antrópico sobre a biodiversidade presente 

no vetor norte do PEIT. Se o crescimento urbano do local permanecer como se 

apresenta, dentro em breve o bairro estará definitivamente na área da Serrinha, ou seja, 

dentro dos limites do PEIT. 

Os impactos ambientais descritos, somados ao limitado grau de instrução (tanto 

dos moradores como dos visitantes) geram mais um problema a ser combatido: os 

resíduos sólidos (Figura 5.3), que causam significativo impacto visual e ecossistêmico 

ao local. 

 



58 

 
Figura 5.3: Flagrante de lixo na área da Cachoeira da Serrinha (Fonte: Própria) 
 

c- Incêndios e Retirada de Plantas para uso Gastronômico e Ornamental  

Pequenos e recentes incêndios também foram observados nas visitas aos locais 

de estudo, e a causa para isso (segundo relatos de moradores do entorno) está 

relacionada tanto à retirada de lenha para uso doméstico como para a extração do Broto 

de Samambaia (Pteridium aquilinum) utilizado na culinária local, pois este vegetal se 

reproduz rapidamente sem espécies que venham a competir com ele por um 

determinado substrato, algo comum em pteridófitas (EVERETT, 2000). 

Outro fator observado e de impacto local, é a coleta de orquídeas, especialmente  

as espécies Bifrenaria thyrianthina Reichb.; Bulbophyllum weddellii Reichb; Cleistes 

lepida (Reichb.F.) que são facilmente identificadas pelos moradores e visitantes do 

entorno. 

Tanto as flores como o Broto de Samambaia são fonte de renda, uma vez que a 

população da área comercializa tais flores na estrada (BR 262) ou mesmo para 

colecionadores, enquanto o Broto de Samambaia costuma ser vendido de porta em 

porta, com o maço tendo o valor médio de R$ 5,00. Ou seja, grande parte dos 

moradores do entorno têm na Serrinha uma de suas principais formas de subsistência, 
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seja na extração de lenha para uso particular, seja na comercialização de seus bens 

naturais. 

 
Figura 5.4: Detalhe à esquerda de foco recente de incêndio na área da Cachoeira 
da Serrinha (Fonte:Própria)  
 

d- Segurança 

Destaca-se também, como observado nos outros vetores do PEIT, a falta de 

segurança na área de captação de água. No local, encontra-se o duto responsável por 

conduzir a maior parte da água a ser consumida pela população marianense. Mesmo 

assim,  não possui as mínimas condições de higiene e segurança: as tubulações estão, 

em sua maioria, enferrujadas e rompidas, aumentando o risco de contaminação e 

desperdício de água.  

Ainda acerca da captação, não se encontrou estudos que embasem a 

interceptação hídrica do Córrego Belchior (Figura 5.5). O ideal seriam estudos 

hidrológicos históricos para determinação do Q7/10 (vazão mínima de duração de sete 

dias com recorrência de 10 anos), como orientam as leis reguladoras. 
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Figura 5.5: Córrego Belchior após a captação de água na área da Cachoeira da 

 Serrinha (Fonte: Própria) 
 

A ETA Sul (SAAE, 2013) possui capacidade de 70 l/s, tendo uma estação 

elevatória para o armazenamento de água de lavagem dos filtros. Esta ETA se localiza 

em Passagem de Mariana, e é responsável pelo abastecimento de três bairros de Mariana 

(São Gonçalo, Vila do Carmo, Santo Antônio), o reservatório Monsenhor Horta, que 

redistribui água para a Rua do Catete, Centro Histórico e o Hospital local, sendo que, 

quando necessário, também o bairro Estrela do Sul. Em resumo, a ETA Sul é 

responsável por garantir água potável para cerca de 30 mil pessoas, que é o número 

aproximado de pessoas nestes bairros segundo o IBGE (2012).  

e- Transporte Local e Sinalização 

Outro ponto a ser destacado é o alto número de veículos motorizados 

frequentando a área da Serrinha. Até recentemente, a maior parte dos frequentadores se 

deslocava a pé, mas atualmente, com a melhora do caminho de acesso, o número de 

visitantes que se utilizam de automóveis tem aumentando, gerando risco aos animais 

silvestres, às funções ecossistêmicas e também para banhistas que estejam caminhando 

por tal trilha.  
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Outro fato curioso a ser mencionado refere-se à sinalização do local. Em 

nenhum dos pontos da trilha observa-se qualquer tipo de sinalização, constatando-se 

mais uma vez, o despreparo local para o recebimento de turistas, banhistas e visitantes 

de forma geral. 

Para diminuição destes impactos ambientais, sugere-se:  

1- Parceria entre poder público, privado e sociedade civil, em especial ONGs e 

Associações de Moradores pela preservação da área: não será somente com 

investimento econômico que será possível resolver o problema da Serrinha, é 

fundamental a união de todos em prol da preservação do local, com 

responsabilidade compartilhada entre o poder público e privado, mas gestão do 

IEF, que é o órgão responsável pelo PEIT. 

2- Melhorar a fiscalização da área: contratação de vigias, cercamento e construção 

de Portarias no bairro Cabanas e no distrito de Passagem poderiam facilmente 

resolver o problema de incursões clandestinas, furto de espécies endêmicas, 

incêndios e assaltos a visitantes. Para tanto, cabe ao atual gestor, IEF, buscar 

parcerias com a polícia militar, florestal e comunidade local de maneira a 

garantir uma gestão compartilhada capaz de levar segurança aos frequentadores. 

3- O IEF precisa se fazer mais presente na gestão de sua área, seja através de 

parcerias público-privadas ou de aumento real do efetivo. Não se justifica um 

Parque Estadual com potencial turístico e ecológico ficar abandonado como este 

se encontra.  

4- 4- Mecanismos de Gestão Ambiental compartilhada: Parcerias geridas pelo IEF 

em conjunto com a iniciativa privada de maneira a se criar Programas de 

Educação Ambiental para a comunidade do entorno, devem ser pensadas, pois 

esta é uma das principais formas de conscientização ecológica acerca do uso 

sustentável dos recursos naturais.  

 

 

5.1.2 - SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

O Plano de Manejo do PEIT (IEF, 2013) apresentava em uma de suas questões 

qual a principal função ambiental que o Parque possuía na opinião dos visitantes. Ali, 
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82% dos entrevistados responderam que a principal função, para eles, era a preservação 

ambiental e o que o PEIT apresentava para tal premissa era suficiente.  

Para aqueles que não concordavam com a premissa de suficiência do PEIT, os 

argumentos mais presentes foram: a necessidade de se investir mais em educação 

ambiental e maior integração entre os poderes executivo estadual e municipal. 

Faz-se importante colocar que mesmo respondendo ao questionamento acerca de 

funções ambientais, nem sempre os entrevistados possuem total entendimento do que 

está sendo questionado, exemplo disso é o estudo de Oliveira Junior et al (2012) em que 

51,20% da população do entorno respondeu conhecer o que é o beneficio provido pelo 

PEIT, resultado alto, apesar de representar pouco mais da metade dos entrevistados. 

Neste estudo consideram-se funções ambientais aquelas capazes de gerar 

benesses diretas e indiretas ao ser humano (HUETING et al, 1997) através de um 

determinado serviço, o serviço ambiental.  Destaca-se ainda que estas  nem sempre 

possuem uma única direção, sendo possível que sejam produto de mais de um serviço e 

vice versa (COSTANZA et al, 1997).  

Estes conceitos são importantes para o poder público e a iniciativa privada 

verificarem se existe ou não a oferta de serviços ecossistêmicos em equilíbrio com os 

recursos naturais e se, uma vez recuperado os recursos naturais ocorrerá uma retomada 

do equilíbrio anterior e a consequente oferta destes serviços (TOSTO et al, 2012) 

Utilizou-se neste trabalho a descrição das funções ambientais propostos por 

Constanza et al (1997) e De Groot et al (1992), conforme as  tabela 3.1 e 3.2. 

Na tabela de Constanza et al (1997) estão presentes os serviços e funções 

ambientais, ou seja, aquilo que o ecossistema de determinado local é capaz de oferecer 

para a manutenção global dos biomas e os benefícios resultantes ao ser humano. Heal 

(2000) complementa apresentando os serviços e funções ambientais como sendo aqueles 

capazes de prover o mínimo de estrutura para sobrevivência dos seres humanos. 

Portanto, pela tabela 3.1, observou-se como a área da Serrinha possui 

prerrogativas de interesse público, uma vez que apresenta todos os serviços propostos 

pelo autor.  



63 

A tabela 3.2, proposta por De Groot et al (1992) como continuidade da anterior, 

se propôs a organizar aquelas funções já apresentadas e observadas na área de estudo, 

contribuindo, portanto, para a discussão dos impactos das funções presentes em cada 

uma das categorias. 

As funções de regulação são as capazes de manter um local e seus processos de 

interação ecológica de maneira equilibrada, garantindo o equilíbrio ecossistêmico (DE 

GROOT et al, 1992). No presente estudo observaram-se as seguintes funções de 

regulação: Regulação do Clima, dos Distúrbios, da Água, Controle de Erosão, 

Formação do Solo, Ciclo de Nutrientes, Tratamento de Resíduos, Polinização, Controle 

Biológico, Refúgio.  

Já as Funções de Provisão são as que o local oferece como condições adequadas 

de uso, por parte da população, sem gerar impactos antrópicos significativos no sistema 

natural presente (DE GROOT et al, 1992). Na Serrinha, a única destas funções 

perceptíveis foi o Valor Recreativo (Recreação). 

As Funções de Produção, são os bens naturais presentes que podem ser 

utilizados de maneira direta pelo homem (DE GROOT et al, 1992), sendo observados 

no local: a Regulação de Gás, o Abastecimento de Água, a Produção de Comida, de 

Matéria Prima e os Recursos Genéticos. 

Por último, o quarto grupo é formado pelas funções de informação, que consiste 

nas vantagens psicológicas que o ativo natural pode favorecer (DE GROOT et al, 1992). 

Na área de estudo, o único presente é o Valor Cultural, que engloba, entre outros, a 

educação ambiental, o valor científico e a história do local. 

A observação dos impactos, funções e serviços ecossistêmicos da área da 

Serrinha, de acordo com a metodologia de classificação de TEEB (2010), são 

importantes para se notar a quanto esta Cachoeira pode contribuir com a população 

local e os visitantes do PEIT, especialmente em relação ao valor cultural associado às 

funções de contemplação da paisagem, meditação, lazer, recreação e entretenimento, 

que é o principal motivo de procura do local atualmente.  
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5.2- CARACTERIZAÇÃO, PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PERFIL 

SOCIOECONÔMICO DOS VISITANTES DA CACHOEIRA DA SERRINHA  

 

 Após a descrição das Funções Ambientais, passou-se à caracterização 

socioeconômica do visitante, prerrogativa da metodologia utilizada: Método de 

Valoração Contingente baseado na Disposição a Pagar - DaP (MOTA, 2001). 

 A primeira questão apresentada foi quanto ao gênero dos entrevistados. O 

resultado percentual segue abaixo no gráfico da figura 5.6: 

 
Figura 5.6: Gráfico de identificação quanto ao gênero dos entrevistados 

 

 Segundo o IBGE (2012), a população de Mariana é composta por 50,08% de 

mulheres e de 49,92% de homens, valor similar ao da área de entorno do PEIT, 

composto por 51% de mulheres e 49% de homens (IEF, 2013). Resultado antagônico 

foi encontrado no local no momento de aplicação dos questionários, que foi de 20% de 

mulheres e 80% de homens. Este resultado apresentou total discrepância com os 

estudos anteriores. Para um melhor entendimento desta situação, sugerem-se novos 

estudos de gênero no local. 
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 O segundo tópico foi relacionado à idade dos visitantes (Figura 5.7). 

 
Figura 5.7: Gráfico da idade dos entrevistados em porcentagem 

 

 Os resultados relativos à idade dos visitantes foram similares ao encontrado em 

estudo anterior realizado no PEIT por Tafuri (2008), em que 59,7% dos visitantes 

tinham entre 18 e 25 anos e 28,9% tinham entre 26 e 40 anos, mas antagônicos ao de 

Oliveira Junior et al (2012), em que 40% apresentaram idade superior a 40 anos; 

35,80%, entre 30 e 40 anos; 18,80%, entre 20 e 30; e, 5,40%, inferior a 20 anos.  

 Tendo em vista a diferença de variáveis presentes, entre os três estudos, seriam 

importantes mais trabalhos para se definir melhor a idade dos frequentadores. 

Entretanto deve-se levar em conta que o resultado aqui encontrado é corroborado pela 

pesquisa realizado pelo Núcleo de Estudos Aplicado e Sócio Políticos Comparados - 

NEASPOC UFOP (2003), em que 56% dos marianenses estão ente 15 e 34 anos.  

 A pergunta três foi acerca da renda familiar dos entrevistados em salários 

mínimos (Figura 5.8). Neste caso, a franca maioria (94,53%) apresentou renda familiar 

de até três salários mínimos, resultado parecido com o de Oliveira Junior et al (2012), 

quando na mesma questão observou que 76,1% tinham renda entre um e três salários 

mínimos; 22,9%, entre quatro e seis salários mínimos; e 1% renda acima de sete 

salários mínimos. 

  Segundo dados do NEASPOC UFOP (2003), 59% da população marianense 

possui renda familiar de até três salários mínimos. Tendo em vista que 61,71% dos 

visitantes (Figura 5.10) são do bairro Cabanas, uma das áreas de maior vulnerabilidade 

social da cidade, é possível entender o resultado obtido, ou seja: quem frequenta o 

PEIT em sua maioria são pessoas de baixa renda. 
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 Estes resultados se diferenciam dos apresentados por Tafuri em 2008. Naquele 

trabalho, o autor entrevistou os visitantes do PEIT oriundos de sua portaria oficial, ou 

seja, visitantes localizados em Ouro Preto. O resultado por ele encontrado foi de 36,8% 

com renda familiar de até três salários e 29,8% com renda familiar entre 3 e 5 salários. 

Esta diferença pode ser entendida pelo fato dos entrevistados por Tafuri serem 

originários, em sua maioria de Ouro Preto (73%), enquanto no caso do atual estudo a 

origem maior provir de Mariana (90,61%), adentrando a área da Serrinha por fora da 

portaria, conforme a Figura 5.11.  

 
Figura 5.8:  Gráfico da  Renda Salarial Familiar dos Entrevistados em 

 Porcentagem 
 

 A quarta pergunta foi sobre a escolaridade do entrevistado (Figura 5.9). De 

maneira similar aos dados NEASPOC UFOP (2003) observou-se baixo grau de 

instrução dos presentes na área de estudo. 

 Neste trabalho, percebeu-se que 81,24% dos entrevistados não possuem ensino 

médio completo (sendo que 57,81% não possuem sequer ensino fundamental 

completo). De maneira similar, 76% da população da cidade de Mariana também não 

possui ensino médio completo, sendo que 52% destes não têm o ensino fundamental 

completo (NEASPOC UFOP, 2003). Tal resultado foi também corroborado por outro 

estudo, o de Oliveira Junior et al (2012), em que 3,80% dos entrevistados eram 

analfabetos, 43,30% possuíam ensino fundamental, 48,30% ensino médio, 4,20% 

graduação e 0,40% pós-graduação. Portanto, os resultados da pesquisa se mostraram 

compatíveis com os dados oficiais disponíveis assim como o trabalho mais recente 

acerca de tal temática na área do PEIT. 
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 Antagonicamente, no estudo de Tafuri (2008), os visitantes que tinham ensino 

médio completo eram apenas 6,2%. No entanto, levando-se em conta que 73% dos 

entrevistados eram moradores de Ouro Preto, que a entrada do PEIT se localiza 

próximo da UFOP e que 60,5% tinham ensino superior incompleto (possivelmente 

eram alunos daquela Instituição), deduz-se que os resultados de tal estudo pouco ou 

nada possuem de relação com este trabalho. 

 
Figura 5.9: Gráfico da Escolaridade dos Entrevistados em Porcentagem  

 A quinta pergunta foi sobre o local de moradia (Figura 5.10). 90,61% dos 

visitantes (podendo ser até classificados como invasores, pois não passaram pela 

portaria do PEIT) são da cidade de Mariana, sendo que 61,71% destes são do bairro 

Cabanas e 15,62% do distrito de Passagem, as duas principais áreas urbanas presentes 

no entorno da Cachoeira da Serrinha. Tafuri (2008) observou que 73% dos 

entrevistados do PEIT eram de Ouro Preto. Afora o fato destes visitantes terem 

adentrado o local pela Portaria oficial do Parque e da diferença numérica, percebe-se 

que em ambos os locais a maior parte dos entrevistados são originários das próprias 

cidades. 
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Figura 5.11: Gráfico do Local de Moradia dos Entrevistados em Porcentagem 

 

 A questão de número 6 foi acerca da ocupação do entrevistado (Figura 23): 

 Figura 5.12: Gráfico da Ocupação dos Entrevistados em Porcentagem 

 Aqui, percebe-se que a maior parte dos visitantes se apresentou como estudante 

(25,78%), sendo seguida pelos trabalhadores do setor mineral (20,31%), outras 

ocupações (20,31%) e os trabalhadores da construção civil (16,4%). Tal resultado 

destoa tanto dos dados do NEASPOC UFOP (2003) quanto do trabalho de Tafuri 

(2008).  

 No primeiro nota-se que o número de empregos assalariados do município se 

apresentou bem menor (22%) que as respostas apresentadas pelos visitantes (56,24%), 

assim como também os que se apresentaram como estudantes (14%). Uma possível 

explicação para esta diferença pode ser entendida pelo fato de grande parte dos 

visitantes estarem em idade escolar (34%). 
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 Já em Tafuri (2008) observa-se 59,6% de estudantes e 14,9% de professores. 

Outras profissões apareceram com 23%. Novamente vê-se destoância em relação ao 

presente estudo, porém passível de entendimento, uma vez que no trabalho de 2008 

tinha-se um percentual significativo de estudantes universitários (60,5%, muitos destes 

possivelmente oriundos da UFOP, cujo campus é próximo ao PEIT). 

  A sétima questão (Figura 5.13) apresentada versava sobre a distância entre a 

Cachoeira da Serrinha e a residência do indivíduo. Esta pergunta é importante para se 

entender se atualmente muitos turistas visitam o vetor norte do PEIT. 

 
Figura 5.13: Gráfico da Distância da residência ao local em porcentagem 

 

 59,37% dos entrevistados moravam até 5 km de distância do local, seguido por 

25% entre 5 e 10 km. Tal resultado corrobora a questão que pedia que o visitante 

apontasse o bairro de origem, uma vez que esta pergunta mostrou que 77,33% eram 

originários dos bairros Cabanas e Passagem, revelando mais uma vez que tal área do 

PEIT é maciçamente visitada pelos moradores do entorno.  

 Oliveira Junior (2003) destaca que este é um dado importante associado ao 

processo de elaboração de planos específicos de gestão turística da cidade com vistas à 

preservação ambiental, que considera o período de visitação ao longo do ano, à 

distância, a renda, e ainda a disposição de gasto monetário. 

 Tafuri (2008) encontrou resultado parecido com o trabalho aqui apresentado em 

relação ao PEIT, quando 73% se mostraram moradores de Ouro Preto, sendo que 

72,8% estavam na distância de até 5 km do Parque. Novamente, ambos os estudos 

mostram que a maior parte dos visitantes é de moradores das cidades sede e do entorno. 
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 Tanto o resultado encontrado aqui como o estudo de Tafuri (2008) mostra que o 

potencial turístico do PEIT não é bem explorado (uma vez que a maior parte dos 

visitantes é do próprio local), sendo necessário, por parte do IEF, maiores campanhas 

de divulgação do referido Parque. No caso da área da Serrinha, é possível que os 

impactos antrópicos citados tenham influência na baixa visitação de turistas de outras 

cidades, sendo fundamental a atenção do poder público com tais problemas. 

 A pergunta oito versou sobre a origem da água nas residências dos entrevistados 

(Figura 5.14). 

  
Figura 5.14: Gráfico da Origem da água nas residências dos visitantes 
 

 Na região Sudeste do Brasil 91,1% (IBGE, 2011) das residências possuem água 

encanada em casa. Entretanto, 38,28% dos entrevistados apresentaram que a água 

residencial vem direto da Cachoeira da Serrinha. Como a cidade de Mariana, apesar de 

possuir um Serviço Autônomo de Abastecimento de Água (SAAE), não possui estações 

de tratamento de esgoto e considerando que a origem da água encanada da cidade de 

fato é originária do local de estudo, possivelmente os visitantes se confundiram na 

resposta, pensando que colocar que a água advinda do SAAE ou da Serrinha seria a 

mesma coisa. Como a cidade não possui base de dados para contradizer ou corroborar 

com estas informações, não se tem como saber se houve confusão na resposta 

apresentada pelos entrevistados em relação a esta questão. 

  A nona questão foi se o visitante era a favor ou contra a cobrança pelo uso 

residencial da água (Figura 5.15). 39,06% dos visitantes se mostraram favoráveis à 

taxação pelo uso da água residencial. Levando-se em conta que a população da cidade 
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possui escolaridade (Figura 5.9) e renda (Figura 5.8) baixas e que, tal taxação geraria 

impacto financeiro, tal resposta pode ser considerada um resultado positivo. 

 Outro fator que cabe se destacar dentro desta premissa é o papel de protagonista 

que a área de estudo possui para a captação de água da cidade de Mariana. Pensar que o 

visitante se predispõe a contribuir financeiramente (ainda mais em um município onde 

não existe cobrança pelo uso da água encanada e tratada) para um bem público é de 

relevante interesse para o estudo que aqui se apresenta. 

 
Figura 5.15: Porcentagem de visitantes a favor de cobrança pela água residencial 

   

 Na Figura 5.16, observa-se o percentual de pessoas que visitaram pela primeira 

vez a Serrinha. Como observado anteriormente na figura 5.13, 90,63% dos visitantes 

são da própria cidade. Em estudo anterior na área do PEIT, Oliveira Junior et al (2012) 

encontrou resultado parecido, com 87,10% dos entrevistados já tendo conhecido o 

local. Logo, o resultado encontrado em ambos os estudos corrobora com a premissa de 

que o principal frequentador da área é o morador marianense.  

 
Figura 5.16: Porcentagem de visitantes que já conheciam o local de estudo 
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 A décima primeira pergunta foi acerca de quantas vezes por ano o indivíduo 

frequenta a área de estudo (Gráfico 5.17). 54,68% frequenta a Cachoeira da Serrinha 

mais de cinco vezes ao ano, sendo seguido pelos que vão de 3 a 4 vezes e depois pelos 

que vão uma ou duas vezes. Os que visitaram o local pela primeira vez aparecem com 

apenas 7,03%. O fato da maior parte dos visitantes ser oriundo da cidade (como dito 

anteriormente) justifica as repostas obtidas, como provado também em estudo anterior 

em que apenas 12,10% visitam o PEIT uma vez por ano (OLIVEIRA JUNIOR, et al 

2012). 

 Este resultado se diferencia bastante do apresentado por Tafuri (2008) em 

pesquisa similar realizada na Portaria do PEIT, pelo lado de Ouro Preto. Neste estudo, 

35,2% visitavam o PEIT mais de 5 vezes por ano, e 33,3% estavam lá pela primeira 

vez. Possivelmente esta diferença esteja relacionada ao fato da Serrinha ser um local 

frequentado por banhistas, ao contrário da área central do PEIT que possui uma 

visitação mais relacionada à Educação Ambiental e Pesquisas Científicas (TAFURI, 

2008). 

  
Figura 5.17: Porcentagem da frequência de visitas no local pelos entrevistados 

 

 A questão subsequente pediu que o entrevistado apontasse o que ele considerava 

mais importante na área (Figura 5.18). De maneira a facilitar o entendimento e 

agrupamento das palavras, usou-se a dinâmica de mapas conceituais, em que a pessoa 

aponta um determinado domínio (palavra) pré-estabelecido com base na importância 

que aquele significado representa em seu meio social. 
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 Este método de mapas conceituais é uma ferramenta usada para organizar o 

conhecimento segundo a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2000), em 

que os conceitos construídos entre as relações possuem relevância (NOVAK, 2003). 

Esta dinâmica é ainda muito flexível sendo usada em diversas situações, como: 

instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem e meio 

de avaliação (MOREIRA e BUCHWEITZ, 1993). 

 Dentro dos resultados observados, o principal domínio destacado pelos 

entrevistados foi “Lazer”, com 34,37% das citações. Levando-se em conta o perfil 

jovial dos visitantes (Figura 5.7), justifica-se tal resposta. Em seguida, com 24,21% 

observou-se “Natureza”, seguido por “Água” (19,53%). As duas palavras possuem 

relação direta com o tema pesquisado, pois o local além de estar relativamente bem 

preservado (beleza cênica), é de onde sai a maior parte da água que abastece a cidade 

de Mariana.  

 
Figura 5.18: Porcentagem dos domínios apresentados pelos entrevistados 
 
A figura 5.19 apresenta o que cada entrevistado mais admira no local. 

“Paisagem” (35,93%) foi a alternativa mais citada, seguida de “Tudo” (28,9%) e 

“Cachoeira” (25%). Tal percepção corrobora com o entendimento da importância da 

beleza cênica para os visitantes, como visto na questão anterior. 



74 

 
Figura 5.19: Porcentagem do que os visitantes mais admiram no local 

 

Na pergunta seguinte, o questionamento se deu na definição do que os 

entrevistados sentiam ao entrar na área da Serrinha (Figura 5.20).  

  
Figura 5.20: Porcentagem das Sensações Apresentadas Pelos Visitantes no local 
 
A principal sensação apresentada foi “Tranquilidade” (58,59%), seguida de 

“Paz” (28,9%), ”Prazer” (6,25%), “Medo” (3,12%), “Inquietação” (2,34%) e “Tudo” 

(0,78%). Tais citações pouco se diferenciam do trabalho de Tafuri (2008). 

Naquele trabalho, o autor encontrou 48,3% dos entrevistados optando por 

“Tranquilidade”, 25,9% por “Paz”, 25,3%, seguido de “Prazer” e, com 0,6%, “Medo”. 

Comparando-se os trabalhos, observa-se muito pouca mudança, mostrando que em 

ambos os locais, o PEIT leva o visitante a apresentar sensações positivas. 

Após a apresentação do perfil socioeconômico e da percepção ambiental do 

frequentador da área da Serrinha, é possível passar para a próxima etapa, os cálculos 

relativos à valoração ambiental. 
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5.3- CÁLCULO DA VALORAÇÃO DA CACHOEIRA DA SERRINHA  

 

No sentido de avaliar a percepção e usufruto da Cachoeira da Serrinha para sua 

preservação foi realizado estudo em relação à valoração da área que a envolve, tendo, 

como base para tal, o uso metodológico de MVC – DaP. 

Do total de 151 entrevistados durante o período considerado, 128 responderam 

ao questionário (84,76%) sendo que, 116 (91,33%) se mostraram dispostos a pagar pelo 

uso do local. Destes, 55,46% apresentaram disposição a pagar mais de 10 reais por ano, 

28,9% a pagar 10 reais (83,55% dispostos a pagar 10 reais ou mais), 5,51% com 5 reais 

e 1,57%, 8 reais  (Figura 5.21).  

 
Figura 5.21: Porcentagem da Disposição Anual a Pagar dos Visitantes (DaP) 

 para uso da área da Cachoeira da Serrinha.  
 

Para o cálculo do DaP:  

Σ DaP = (108 X 10) +( 11 X 0) +( 7 X 5) + (2 X 8) = R$ 1.131,00 (U$ 497,76)  

De acordo com os cálculos, obteve-se valor2, de R$ 1.131,00 considerando-se a 

pesquisa de opinião em questão, que responde por apenas três meses de pesquisa, ou 

seja, esta foi a disposição a pagar de parte dos visitantes pelo uso da Cachoeira da 

Serrinha nos meses de dezembro de 2012, janeiro e fevereiro de 2013. A tabela 5.1 

apresenta a distribuição de frequência da DaP. 

 

                                                           
2
 Todos os valores agregados estão segundo a cotação do dólar em 07-02-2014 

i=1 

128 
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Tabela 5.1: Frequência das Respostas Relativas ao DaP 
DaP Frequência Porcentagem Valor 

0 11 8,59 % 0 
1 0 0% 0 
2 0 0% 0 
3 0 0% 0 
4 0 0% 0 
5 7 5,51% 35,00 
6 0 0% 0 
7 0 0% 0 
8 2 1,57% 16,00 
9 0 0% 0 

10 37 28,9% 1.080,00 
Mais de 10 71 55,46%  

Total 128 100% 1.131,00 
 

Além do cálculo do DAP, é possível também chegar à média de valor que os 

entrevistados estão dispostos a desembolsar. Com base na fórmula de cálculo do DAP 

(Equação 4.1), fez-se os cálculos:  

 

Σ
 

 DaP =    108 X 10 + 11 X 0 +  7 X 5 + 2 X 8  =    R$ 9,66 (U$ 4,21) 
      117                               117  
 
 
Este valor de R$ 9,66 é o valor médio a ser pago pelos entrevistados tendo em 

vista que 108 indivíduos se mostraram dispostos a pagar a quantia de 10 reais por ano e 

outros 71 visitantes responderam que este seria o valor mínimo a ser pago anualmente. 

O valor de DaP obtido refere-se ao quanto estas pessoas estão dispostas a contribuir 

para preservação da área, e corresponde a quanto os visitantes estão dispostos a 

desembolsar para a conservação do local.  

Para o cálculo do Valor Ambiental (VA) da Cachoeira da Serrinha, utilizou-se 

seu tamanho, o DaP e o número de visitantes no período pesquisado (Equação 4.2). 

Segundo informações do SAAE (2013), o vetor Norte do PEIT possui 6,587 km² (658,7 

ha), a DaP vale R$ 9,66 e o número de pessoas presentes no local ao longo da pesquisa 

foi de 301 visitantes (sendo que se abordou 151 durante as entrevistas). Desta maneira, 

o valor monetário da área da Cachoeira da Serrinha, foi de R$ 1.915.275,64 (U$ 

818.773,83). Este valor monetário encontrado para apenas uma pequena parte do PEIT, 

mostra o quanto os visitantes enxergam ser importante o local. 

i=1 

127 
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Oliveira Junior e Costa (2013) mostram que a área do PEIT , situada entre os 

municípios de Ouro Preto e Mariana possui um valor total de serviços ecossistêmicos da 

ordem de R$ 17.532.909.295,90, sendo este valor mais de três vezes o PIB do 

município de Ouro Preto, que é R$ 5.478.637.000,00 ou mais de cinco vezes o PIB do 

município de Mariana, que é R$ 2.808.215.000,00 (IBGE, 2010).  

Uma vez que o VA da Serrinha apresentou R$ 1.933.119,83 com apenas 658,7 

ha, é possível concluir a relevância do local para os entrevistados, pois este valor 

corresponde a cerca de um quinto do PIB de Ouro Preto, metade do de Mariana (IBGE, 

2010) ou mais de 30% do valor ecossistêmico do PEIT (OLIVEIRA JÚNIOR e 

COSTA, 2013).  

Ressalta-se que neste estudo e na abordagem de entrevistas foi considerada a 

tipologia de serviços de amenidades e cultura, ou seja, serviços ecossistêmicos 

associados ao lazer de fim de semana e entretenimento, portanto, este valor, refere-se 

somente a esta tipologia, havendo a necessidade de estudos complementares levando-se 

em conta outros tipos de serviços presentes na área. 

Oliveira Júnior et al (2012) em trabalho anterior, encontrou R$ 392.474.660,52 

para o VA ecossistêmico do PEIT e DaP relativo a R$ 4,26, valor parecido com o 

encontrado no presente estudo, seja para o DaP, seja para o valor proporcional à 

extensão da Serrinha se comparada ao PEIT.   

Comparando-se o VA, é possível observar como os frequentadores valorizam o 

local, pois mesmo com a Serrinha tendo apenas cerca de 10% da área do PEIT, 

observou-se um valor monetário superior ao dobro do valor encontrado por Oliveira 

Júnior et al (2012).  

Tafuri (2008), também em estudo similar, verificou um VA ecossistêmico do 

PEIT de R$ 1.976.869.440,00. Novamente observa-se a relevância do local e a 

similaridade nos resultados, pois no presente estudo verificou-se um valor relativo a 

10% deste (R$ 1.933.119,83) em uma área de também aproximadamente 10% do PEIT, 

corroborando, novamente, com o valor encontrado na área. 

 Comparando-se o DaP de Tafuri (2008), que foi da ordem de R$ 5,60, com o 

encontrado na área da Serrinha nesta dissertação (R$ 9,66) observa-se o quão os 

entrevistados estão dispostos a contribuir para a preservação da área de estudo.  
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Outro estudo de VA relevante e que merece ser citado, foi o de valoração do 

Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP), localizado no litoral do estado do Rio 

Grande do Sul, entre os municípios de Tavares, Mostardas e São José do Norte. Neste 

trabalho, encontrou-se o VA de R$ 321.472,00 e DaP de R$ 7,88 (BRAGA, 2003). 

Mais uma vez verifica-se o quanto a área de estudo possui valor econômico agregado 

para a população de seu entorno, ou seja, quanto ele vale em termos não só monetários, 

mas também sociais.  

Estudos como este e outros de VA precisam ser entendidos também sob o ponto 

de vista da população do entorno, afinal o valor monetário encontrado, pode ser 

entendido como quanto o Poder Público ou a Iniciativa Privada teriam que desembolsar 

para manter o padrão de benefícios ambientais para os seus usuários, caso o local de 

estudo fosse degradado, ou seja, não se propõe aqui a colocar um preço de mercado no 

ativo natural, mas mensurar as preferências individuais de seus frequentadores acerca 

dos impactos no local (BOCATO JR, 2009). 

Mota (2001) mostra que o objetivo de tais cálculos, conforme dito 

anteriormente, não é “dar um preço para a natureza”, mas apresentar o valor que estes 

bens naturais representam para uma população apenas por estarem presentes em seu 

local.  

5.4- TESTE ESTATÍSTICO 

 

Para verificar a relação entre variáveis, escolheu-se o uso do Teste de Pearson 

(P). Este teste é adequado pelo fato de permitir averiguar se existe relação de tipo linear 

(MAROCO, 2007), ou seja, verificar se ocorre correlação entre as variáveis, mostrando 

o quanto cada uma pode influenciar em outra.  

Neste teste, é possível verificar o grau de correlação entre duas variáveis 

categóricas, com o coeficiente de Correlação de Pearson assumindo apenas valores entre 

-1 e 1, sendo que: 

• P > 0,1: Neste caso, obtém-se uma correlação positiva entre as variáveis, 

ou seja, valores diretamente proporcionais.  



79 

• P< -0,1: Neste caso, obtém-se uma correlação negativa entre as variáveis, 

ou seja, valores inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro 

diminui. 

• -0,1<P<0,1: Neste caso, ambas as variáveis são independentes, sendo 

interessante o uso de outros testes que sejam capazes de confirmar tal 

independência. 

Neste estudo, pesquisaram-se quatro tipos de correlações entre as variáveis: se a 

faixa salarial sofre influência da DaP, se a escolaridade influencia a DaP, se a 

disposição a pagar pela água possui relação com a faixa salarial e com a escolaridade 

(Tabela 5.2).  

A tabela 5.2 apresenta as variáveis e suas possíveis correlações de acordo com o 

Teste de Pearson, evidenciando como, muitas das vezes, respostas diferentes em um 

mesmo questionário, tendem a produzir alguma correlação, como no caso deste estudo. 

Tabela 5.2: Teste P usado nas variáveis selecionadas: 
Variáveis Faixa Salarial DaP Escolaridade Cob. Pela Água 

Faixa Salarial 1.00000000 - 0.269921483 0.25081768 0.093615223 
DaP - 0.26992148 1.00000000 0.00274269 0.007302328 

Escolaridade 0.25081768 0.00274269 1.00000000 0.296786549 
Cob. Pela Água 0.09361522 0.007302328 0.29678655 1.00000000 

 

Após a aplicação do teste, cujos resultados são resumidos na tabela 5.2, 

permitiu-se tirar as conclusões que seguem: 

A DaP sofreu influência negativa de, aproximadamente, 27% (- 0.26992148) da 

Faixa Salarial, ou seja, ela é inversamente proporcional à renda do entrevistado. 

Estatisticamente, isto significa que quem possui menor rendimento salarial está mais 

disposto a pagar pela preservação do bem natural, algo que se contrapõe, por exemplo, 

ao estudo de Tafuri (2008). Tendo em vista este resultado inesperado, seriam 

importantes novos estudos que comprovassem esta relação inversamente proporcional 

observada. 

As variáveis Faixas Salariais e Escolaridade estão correlacionadas na ordem de 

25% (0.25081768), podendo ser consideradas variáveis diretamente dependentes, pois 

apresentaram um valor percentual positivo acima de 10%. Tal informação não é muito 
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diferente do esperado, tendo em vista a tendência (hipotética) de aumento salarial à 

medida que se possui um maior grau de estudo.  

A Escolaridade e a Cobrança pelo Consumo de Água se mostraram dependentes 

na ordem de 29% (0.29678655). Estatisticamente, uma porcentagem positiva maior que 

10% (0,1) e menor que 50% (0,5), indica pequena dependência entre as variáveis. Como 

a tendência natural seria uma relação positiva, não se observou nada diferente do 

esperado. 

Já os itens Escolaridade e DaP, apresentam uma relação de, aproximadamente, 

(0,03%), sendo consideradas, variáveis independentes, ou seja, não possuem correlação. 

Tal resultado causa surpresa, pois, hipoteticamente, a tendência esperada seria o 

contrário, uma vez que quanto maior o nível de instrução que o cidadão possui, mais ele 

deveria (em tese) estar consciente da importância da preservação ambiental.  

Isto se contrapõe a Tafuri (2008) que, em pergunta similar encontrou 

dependência destas variáveis na parte central do PEIT, assim como também Oliveira 

Junior et al (2012). Esta inesperada relação entre o DaP e a Escolaridade, indica que 

estudos complementares  seriam importantes para melhor entendimento desta 

correlação. 

A Disposição a Pagar pela Água e a DaP (0,07%) apresentou alto grau de 

independência. Tendo em vista as relações obtidas entre grau de escolaridade, DaP e 

faixa salarial, faz sentido esta relação independente entre tais variáveis. 

Para a Cobrança pela Água e Escolaridade, observou-se uma relação positiva de 

quase 30%, indicando grau de dependência entre ambas e levando a conclusão de que 

quanto maior o nível de instrução, maior a premissa em pagar pelo consumo de água.  
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6- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

As UCs atualmente passam por inúmeras dificuldades de administração, gestão, 

fiscalização, segurança, apoio do poder público local, entre outros... Portanto, é 

importante o incentivo a estudos e pesquisas sobre a influência destas reservas nos 

municípios. 

As Unidades de Conservação não possuem ainda um valor econômico-ambiental 

definido, sendo importante a descrição e valoração destas funções, pois isto pode 

contribuir significativamente para as Políticas Públicas nestas Unidades. 

No caso do PEIT, especificamente em seu vetor norte onde se realizou este 

trabalho, observa-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para sua 

preservação e uso sustentável, pois este é o primeiro estudo de Valoração Ambiental da 

região da Serrinha, em Mariana. 

Acredita-se que os responsáveis pelo Parque do Itacolomi, que são o IEF, o 

governo do estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Mariana, devam repensar a gestão 

do local, que, conforme se procurou demonstrar, se encontra abandonado e mal cuidado. 

Destaca-se ainda que estudos de valoração ambiental, por meio dos inúmeros 

métodos utilizados, somados às suas limitações econométricas, sociais e subjetivas, é 

algo recente nos projetos ambientais, apresentando vantagens significativas em relação 

a outras metodologias, especialmente pelo fato de serem relativamente baratos e capazes 

de produzir resultados aceitáveis.  

Este estudo aponta ainda para a fragilidade existente no vetor norte do PEIT, e 

identifica a taxa de visitação local como responsável, em grande parte, pelos impactos 

ambientais observados. Ao mesmo tempo, ao estabelecer o valor monetário da área 

orienta para futuros desdobramentos de ordem socioeconômica, política e de gestão.  

Como forma de contribuir para gestão ambiental da área da Serrinha, propõe-se 

aos órgãos responsáveis pelo local, o cercamento da área norte com uma portaria 

própria e respectivo vigia e, de acordo com os resultados aqui obtidos. Sugere-se ainda a 

inclusão de uma taxa anual para entrada à área da cachoeira relativo ao valor estimado 

pela DaP, ou seja, da ordem de R$ 9,66. A justificativa para esta afirmação deve-se a 

três fatores: 
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1- Aceitação de 91,33% dos entrevistados em pagamento anual para uso e 

manutenção da área, mostrando apoio popular por parte dos frequentadores 

em contribuir em dinheiro pela preservação da Serrinha.  

2- Relevantes incursões clandestinas que geram impactos antrópicos e perda 

significativa da biodiversidade, pois esta, desde o Plano de Manejo do PEIT, 

tem sido um grave problema enfrentado. 

3- Potencial futuro de uso sustentável, em especial do Ecoturismo, contribuindo 

para resolver alguns dos problemas da população do entorno, tais como: falta 

de qualificação profissional, renda e perspectiva de crescimento pessoal, que 

vão gerar a maior parte das pressões antrópicas por parte dos moradores do 

entorno. Um programa de formação de guias de turismo resolveria 

sobremaneira tal hiato e ainda contribuiria para o aumento da renda, da 

educação ambiental, da autoestima e inclusão social da população do entorno 

do vetor Norte do PEIT. 

Destaca-se ainda, que este trabalho considerou apenas os serviços 

ecossistêmicos relativos a amenidades e cultura, associados ao lazer e ao 

entretenimento. Desta maneira, sugere-se que estudos complementares sejam realizados 

no local a fim de que se possam ser considerados a maior gama possível de benesses 

ambientais.  
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Anexo – Questionário Aplicado  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM 

SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA AMBIENTAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 

MESTRADO EM SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL 

 

DISSERTAÇÃO: Valoração Ambiental da Área da Cachoeira da Serrinha (Vetor Norte 

do Parque Estadual do Itacolomi, Mariana – MG) Segundo a Metodologia de Valoração 

Contigente (MVC). 

ALUNO: Pedro Luiz Teixeira de Camargo 

ORIENTADOR: Arnaldo Freitas de Oliveira Junior 

 

Questionário Socioeconômico Aplicado aos Visitantes da Área da Cachoeira da Serrinha 

 

1. – Sexo: (    )Feminino (    )Masculino  

 

2. – Idade: 

(    ) 12 e 18 anos (    ) 18 e 29 anos (    )  29 e 45 anos   (    )  45 e 65 anos (    )  

Acima de 65 anos 

 

3. – Faixa salarial em salários mínimos: 

(   )  0 a 3 Salários Mínimos (   )   4 a 6 Salários Mínimos (    )  6 a 10 salários 

mínimos (   )  acima de 10 salários mínimos 

 

 

 

 

4. – Nível de Escolaridade:  
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(   )  Sem instrução (    )  Ensino Fundamental Incompleto (    )  Ensino Fundamental 

Completo (   )Ensino Médio Incompleto (   ) Ensino Médio Completo  (   )  Ensino 

Superior Incompleto (   )  Ensino Superior Completo (    )  Pós Graduando  

(    )  Pós Graduado 

 

5. – Ocupação Principal:  

 

6. – Local em que reside:  

 

7. – Distância aproximada de sua residência até a Cachoeira da Serrinha (em km):  

 

8. – De onde vem a água da sua casa? (  ) SAAE, COPASA, SEMAE, etc. (  ) 

Serrinha (  ) Não possuo água em casa (   ) Não sei   

 

9. – Você é a favor de que haja cobrança pela água que consome: (   )Sim (   )Não 

 

10. – Você conhecia a Cachoeira da Serrinha antes? (  )Sim (  )Não       

 

11. – Com que frequência você visita a Cachoeira da Serrinha?  

(    ) Primeira vez que visita o local (   ) 1 a 2 vezes por ano (    ) 3 a 4 vezes por ano  

(    )  5 ou mais vezes por ano 

 

12. – Você acha importante a Cachoeira da Serrinha para a cidade de Mariana?  

(   )Sim (   )Não      Por quê ? 

 

 

13. – O que você mais aprecia na Cachoeira da Serrinha?  

(   )paisagem (   )cachoeira  (   )animais (   ) topografia  (   )plantas, exceto orquídeas  

 (   )orquídeas 

 
 

14. – Quando você está neste local, qual é a sua sensação?  

(   ) Tranquilidade (   ) Paz (   ) Prazer (   ) Inquietação (   ) Medo 
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15. – Pensando na conservação da Serrinha, se você pudesse contribuir, anualmente 

e hipoteticamente, qual o valor você estaria disposto a pagar:  

(  ) 0 Reais (  ) 1 real  (  ) 2 reais (  ) 3  reais  (  ) 4  reais  (  ) 5  reais  (  ) 6  reais  (  ) 

7  reais  (  ) 8  reais  (  ) 9  reais  (  ) 10  reais  (  ) Acima de 10 reais 

 

 

 


