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Valoração dos benefícios econômicos e sociais associados à conservação das
Reservas Particulares do Patrimônio Natural-RPPNs de propriedade da Fundação
Grupo Boticário de Proteção à Natureza
Resumo
O estudo apresenta as estimativas dos benefícios socioeconômicos gerados por duas
Reservas Naturais geridas pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
(FGB): Reservas Naturais de Salto Morato (RNSM) em Guaraqueçaba (PR) e Serra do
Tombador (RNST) em Cavalcante (GO). A metodologia aborda a contribuição
econômica, tanto para o empreendedor quanto para a sociedade, em termos locais e globais,
incluindo os benefícios pela manutenção dos diversos serviços ecossistêmicos cujas funções
foram preservadas ou restauradas pela decisão de transformar essas áreas em Unidades de
Conservação. Os benefícios estimados foram uso público, proteção do solo, ICMS Ecológico,
contribuição econômica com a gestão das Reservas, Redução das Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal (REDD), pecuária evitada via fermentação entérica evitada, educação
ambiental e pesquisa científica.
Palavras Chave: serviços ecossistêmicos, valoração econômica ambiental, Reservas Naturais

Introdução
O objetivo do presente trabalho é apresentar estimativas dos benefícios socioeconômicos
gerados pelas Reservas Naturais de Salto Morato (RNSM) e Serra do Tombador (RNST). As
Reservas foram criadas e são mantidas pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
(FGB). A RNSM encontra-se no município de Guaraqueçaba (PR), enquanto que a RNST situase em Cavalcante (GO).
Para tal, é avaliada a contribuição econômica das Reservas Naturais, tanto para o empreendedor
quanto para a sociedade, em termos locais e globais, incluindo os benefícios pela manutenção
dos diversos serviços ecossistêmicos cujas funções foram preservadas ou restauradas pela
decisão de transformar essas áreas em Unidades de Conservação.
Metodologia Geral:

O procedimento metodológico fundamental é comparar os benefícios estimados pela
conservação considerando dois cenários alternativos excludentes para cada uma das Reservas:
a) Cenário com a Reserva: trata do quadro atual (linha de base), onde a Reserva foi
estabelecida e os investimentos e gastos correntes efetuados para garantir a conservação da
biodiversidade.
b) Cenário sem a Reserva: trata-se de uma situação contrafactual, na qual supõe-se que
a decisão de criar a Reserva não foi tomada e projeta-se o futuro a partir da tendência presumida
para o uso da terra quando ainda estava sob regime de propriedade privada voltada para a
produção agropecuária.
Para efeito de simplificação, neste estudo considera-se três tipos alternativas de abordagem,
cada uma referente a um grupo específico de agente:
i) Abordagem privada: também chamada de “financeira”, nessa abordagem avalia-se os
retornos ao próprio empreendedor. No caso específico deste estudo, avalia-se o retorno para a
FGB e, de forma associada, o Grupo Boticário, em termos de retorno de imagem e receitas de
uso público obtidos com as Reservas. As informações aqui, por razões de confidencialidade,
não serão apresentadas.
ii) Abordagem local: essa abordagem avalia os ganhos para a economia e sociedade
locais, mais especificamente nos municípios onde as Reservas estão estabelecidas. Isso inclui a
atração de visitantes, que gastam em atividades de hospedagem e alimentação, benefícios fiscais
(como transferências de ICMS Ecológico), a ativação da economia local por compras de bens e
serviços efetuados pela própria FGB e a manutenção de serviços ecossistêmicos como a
proteção de solos. Deve-se ressaltar que esses gastos devem ser combinados com um fator
multiplicador do emprego e da renda para a economia local, como sugerido por Medeiros e
Young (2011), visto que as Reservas costumam se localizar em áreas de baixo dinamismo, e os
gastos induzidos pelas Reservas têm importância para a geração de demanda efetiva (isto é, o
gasto inicial acaba induzindo novos gastos por causa do aumento de renda dos habitantes
locais).
iii) Abordagem global: avalia os ganhos sociais para o país e o planeta como um todo.
Incluem-se nessa situação os benefícios globais pela redução da concentração de gases de efeito
estufa, seja por emissões evitadas ou por sequestro de carbono pela recuperação da vegetação
nativa, bem como a indução à pesquisa científica.
Resultados:

Em síntese, os principais resultados, a partir de metodologias específicas para cada benefício,
são apresentados de forma conjunta na tabela abaixo.
Tabela 1: Benefícios - RNSM (cenário conservador e otimista)

CENÁRIO OTIMISTA

CENÁRIO CONSERVADOR

Benefício
estimado

Valor em R$ ao
ano

Importância
de cada
benefício /
total estimado

Importância
de cada
benefício /
total estimado

24,9%

39,4%

7,5%

11,9%

1,0%

1,7%

2,9%

4,6%

13,1%

20,7%

0,2%

0,3%

Valor em R$ ao
ano

Importância
Importância
de cada
de cada
benefício /
benefício /
total
total estimado
estimado

R$ 990.900,00
Uso Público

24,9%

45,4%

6,5%

11,9%

0,9%

1,7%

7,8%

14,3%

13,1%

23,9%

0,2%

0,3%

6,1%

11,2%

7,1%

13,0%

0,1%

0,1%

1,6%

3,0%

100,0%

182,9%

R$ 858.780,00
Proteção do
solo
Abastecimen
to de água

R$ 258.873,30
R$ 258.873,30
R$ 36.024,00
R$

36.024,00
R$ 312.162,16

ICMS E
R$ 100.100,00
Contribuição
Gestão

R$ 521.938,35
R$ 452.346,57

Gastos com
educação

R$

REDD

R$ 121.990,80

3,5%

5,6%

Restauração
ecológica

R$

282.580,33

8,2%

13,0%

Pecuária
Evitada

R$

2.310,00

0,1%

0,1%

Pesquisa
Científica

R$

65.000,00

1,9%

3,0%

TOTAL

R$ 3.450.202,19

100,0%

158,3%

6.305,00

R$ 7.275,00
R$ 243.981,60
R$ 282.580,33

R$

2.310,00

R$ 65.000,00
R$3.986.936,93

A Tabela 2 apresenta os benefícios estimados para a RNST no cenário conservador e
otimista:
Tabela 2: Benefícios estimados na RNST (cenário conservador e otimista)

CENÁRIO CONSERVADOR

Benefício
estimado

Valor em R$ ao
ano

Uso Público

R$

-

Proteção do
solo

R$ 1.171.652,00

ICMS E

R$

Contribuição

R$

377.344,49

Importância
de cada
benefício /
total estimado
0,0%
45,7%

CENÁRIO OTIMISTA

Importância
de cada
benefício /
total estimado

Valor em R$ ao
ano

0,0% R$ 31.320,00
62,3%

R$ 1.171.652,00

Importância
Importância
de cada
de cada
benefício /
benefício /
total
total estimado
estimado
1,1%

1,7%

40,6%

62,3%

0,0%

0,0% R$ 71.758,63

2,5%

3,8%

14,7%

20,0% R$ 435.397,49

15,1%

23,1%

Gestão
REDD
Pecuária
Evitada
Pesquisa
Científica
TOTAL

R$

95.395,47

3,7%

5,1% R$ 190.790,94

6,6%

10,1%

R$

11.550,00

0,5%

0,6% R$ 39.270,00

1,4%

2,1%

R$

20.000,00

0,8%

1,1% R$ 60.000,00

2,1%

3,2%

R$ 2.561.824,78

100,0%

100,0%

153,3%

136,1% R$ 2.886.071,88

Deve-se notar que as áreas das reservas são relativamente pequenas se comparadas ao território
dos municípios onde estão estabelecidas: a RNSM corresponde a apenas 1,1% da área de
Guaraqueçaba, e a RNST a 1,3% da área de Cavalcante. Observa-se que o valor do benefício
econômico e social da conservação é significativamente superior ao valor da pastagem: a) R$
150 mil para RNSM, assumindo a taxa de ocupação de 0,5 cabeça/hectare para todas as
pastagens já formadas (277 hectares) e desmatando as áreas de possível ocupação (385
hectares).

b) R$ 510 mil para a RNST, assumindo a capacidade máxima de suporte à criação

de 1700 animais. Para ambos os casos utilizou-se o valor de arrendamento de R$
25/cabeça/mês.
Em suma, os resultados encontrados demonstram que os benefícios são significativos, e que,
apesar do estudo não estimar os benefícios da conservação da diversidade biológica per se
(objetivo maior para o estabelecimento das Reservas), não há dúvida que superam
consideravelmente os gastos efetuados pela FGB pela manutenção das Reservas.
REFERÊNCIAS

MEDEIROS & YOUNG (2011) Contribuição das unidades de conservação brasileiras
para a economia nacional. Relatório Final. Brasília: UNEP‐WCMC, 2011.

120p.

