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PANORAMA DA VALORAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Esta é uma pesquisa sobre valoração econômica do meio ambiente. No entanto,
ela não é mais uma aplicação de um dos métodos de valoração econômica para estimar o
valor de uma alteração em um bem, um serviço ou um patrimônio ambiental. O seu
objetivo é analisar as aplicações dos métodos de função demanda por pesquisadores
brasileiros sobre aspectos distintos do nosso capital natural. A fonte básica para
levantamento das referências técnicas e acadêmicas foi a rede mundial de computadores.
As principais ferramentas de busca utilizadas foram SciELO, Google Acadêmico e Portal
Capes. O período de investigação foi de 1985 a 2014. Foram analisados 143 trabalhos em
todo país.
A valoração ambiental, que é um conjunto de métodos para atribuir valor a um
bem ou serviço que ainda não possui mercado, vem ganhando espaço na preocupação dos
pesquisadores, no intuito de apresentar um valor que corresponda à importância que o
ativo, o bem ou o serviço representa para a comunidade em que estejam inseridos. Por
essas razões, estudos e pesquisas na área econômica, ecológica e ambiental têm voltado
os olhos para a valoração de recursos naturais. Uma razão simples para o fato é que a
tomada de decisão dos agentes socioeconômicos e políticos torna-se mais precisa, pois
identifica, com mais clareza, os custos e os benefícios, sejam eles econômicos, sociais,
individuais ou coletivos, relacionados ao uso do recurso ambiental. Dessa forma, o
processo de tomada de decisão, quanto ao mais adequado manejo dos recursos naturais
em forma de bens ou serviços ambientais, torna-se mais eficaz e eficiente.
No Brasil a publicação de trabalhos na área de valoração ambiental tem sido
ascendente porém, moderado. Existe um aumento tímido na última décadas de 3,8%. Essa
tendência se deve aos esforços da IES em todo o Brasil, iniciado pelas Pós-Graduações
Stricto sensu principalmente na UFRJ, onde se iniciou todo o processo, UnB e UFSC.
Existe uma dependência entre os tipos de bens valorados, o método utilizado e os
objetivos de pesquisa, no quadro 1 são apresentados os principais métodos de valoração
por região segundo a utilização dos três métodos de função demanda, Valoração
Contingente(MVC), Custos de Viagem (MCV) e Preços Hedônicos (MPH). A região
Centro –Oeste é a que apresenta o maior números de trabalhos (30,48%) e a região Norte
a menor (9,1%). Esta constatação incita o pensamento sobre a responsabilidade da IES
para a formação de profissionais que possam proceder pesquisas de valoração ambiental
em suas regiões de origem. Esses novos pesquisadores precisam ser capacitados pelas

IES para atuarem como multiplicadores técnicos e científicos. Uma outra forma de
minimizar o problema da região Norte seria ampliar o escopo de atuação de profissionais
de outras regiões para auxiliarem no processo de valoração. Porém ainda teríamos muitos
problemas a solucionar por causa da extensão territorial das regiões e a quantidade de
ativos para serem valorados.
Tabela 1 - Quantidade de Trabalhos empíricos por métodos e por regiões no Brasil 1993-2014
Método Cento-Oeste
MVC
23
MCV
17
MPH
4
Total
44

Sul
16
7
3
26

Regiões
Norte
12
1
0
13

Nordeste
14
3
4
21

Sudeste
24
10
5
39

Total
89
38
16
143

Fonte: Tabela elaborada pela autora (2015)

No Brasil poucos são os ativos ambientais que passaram pelo processo de
valoração. A Região Centro-Oeste é a que possui o maior número de ativos valorados e
desta o Distrito Federal se apresenta com 46% dos trabalhos. O método mais utlilizado
foi o de MVC com 52,27% seguido do MCV (38,64%) e MPH (9,09%).
A região Sudeste precede a região Centro-Oeste com 39 trabalhos. Os Estados de
São Paulo e Minas Gerais apresentam cada um com 36% dos trabalhos. Nessa região
também está concentrada o maior número de ativos valorados pelo MPH. O método mais
utilizado na região é o de Valoração Contingente com 61,54%, seguido por MCV
(25,64%) e MPH (12,82%).
A região Sul é a menor região do Brasil. O Estado do Rio Grande Do Sul tem 54%
dos trabalhos de valoração e todos os Estados possui ativos valorados pelos três métodos.
O MVC tem 61,54% dos trabalhos; o MCV 26,92% e o MPH 12,82%.
A região Nordeste participa com 21 ativos valorados. O Ceará é o que possui o
maior números de ativos com 29% dos trabalhos de valoração. Somente a Paraíba fez uso
dos três métodos, apesar do MVC ter sido usado pelos pesquisadores com maior
frequência (66,67%), o MPH participou com 19,05), e o MCV 14,92% .
A Região Norte é a que tem o menor número de trabalhos escritos sobre a
valoração de seus ativos ambientais. Não possui nenhum trabalho que use o MPH, e o
MCV só foi utilizado duas vezes (7,69%). O MVC registrou 92,31% dos trabalhos. O
Estado do Tocantins é o que participa com o maior número de ativos valorados, com 31%.

Os principais bens valorados no Brasil com variáveis ambientais foram: parques,
áreas verdes urbanas, praias e recursos hídricos, estradas, avenidas, gasodutos e feiras. Se
conseguirmos aprimorar o uso dos métodos muito mais se poderá realizar em todas as
áreas. Assim, urge que nos aperfeiçoemos em nossas pesquisas.

