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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi valorar economicamente o Parque Nacional da Lagoa do Peixe 
(PNLP). O PNLP visa a preservar amostras de ecossistemas litorâneos, típicos da restinga 
costeira, dos quais dependem centenas de aves migratórias. A técnica empregada foi o 
Método de Valoração Contingente, o qual admite que a variação na disponibilidade do 
recurso altera o bem-estar das pessoas e, portanto, é possível identificar as disposições a 
pagar (DAP) dos indivíduos em relação a estas alterações. Para alcançar objetivo deste 
estudo, foram entrevistados 130 pessoas representando a população municípios que 
abrangem o Parque - Mostardas, São José do Norte e Tavares. Destas, 94% se mostraram 
dispostas a pagar pela preservação/conservação das amenidades ambientais no PNLP. Além 
disso, pôde-se constatar, por meio dos coeficientes estimados em modelos econométricos, que 
as DAP’s mantêm uma relação positiva com as variáveis renda e grau de escolaridade. A 
DAP média estimada foi de R$ 7,94 e isto levou a um valor econômico de R$ 54.770,12, no 
agregado, o que representa uma aproximação do valor anual de uso do PNLP. Essa 
estimativa pode indicar em quanto os usuários valorizam o ativo ambiental em questão. 
 
PALAVRAS CHAVE: Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Valoração Contingente, 
Valor Econômico 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Considerações Iniciais 
 A crescente preocupação com a natureza ocorre devido a um consenso cada vez mais 
generalizado, de que a humanidade estará se conduzindo para uma situação irreversível de 
penúria se continuar indiscriminadamente utilizando matéria-prima, energia e lançando ao 
meio ambiente toda espécie de efluentes (CLEMENTE, 1994, p.150). Desta preocupação com 
a escassez dos recursos naturais e com o futuro das próximas gerações surgiu o conceito de 
desenvolvimento sustentável e o uso racional dos ativos ambientais (MAIA, 2002, p.01). 
 Conforme a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela 
Organização das Nações Unidas, “o desenvolvimento sustentável atende às necessidades dos 
presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 
necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 47). 
 Uma grande parcela dos economistas considera que a inserção da problemática 
ambiental na economia ocorre a partir de alguns fundamentos, cujos princípios podem ser 
resumidos na concepção de mercado, na medida em que os agentes econômicos procuram 
maximizar suas utilidades, tendo o preço como indicador do grau de escassez das amenidades 
ambientais. Dessa forma, os problemas relativos ao meio ambiente são considerados falhas de 
mercado, externalidades negativas, o que requer a correção através do ato de valorar os danos 
ambientais (CAVALCANTI, 2002). 
 De acordo com FIGUEROA citado por MATTOS et al. (2002), a proposta de 
avaliação monetária dos recursos naturais surge com o objetivo de mostrar o valor econômico 
de um certo tipo de ambiente e o prejuízo irrecuperável que pode haver, caso este seja 
destruído. 
 Com base nesse argumento, alguns autores - p. ex. CASIMIRO FILHO (1998) e 
MOTTA (1998) - utilizam os instrumentos econômicos para avaliar monetariamente os 
impactos da degradação ambiental, bem como a redução de bem-estar dos indivíduos por esta 
gerada. Dessa forma, constata-se a importância de um estudo de valoração econômica no 
Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP), por se tratar de uma região que reúne uma 
enorme quantidade de vida e energia e vem sofrendo, como as demais zonas costeiras, 
grandes pressões. Dentre as quais podemos citar a pesca irregular (embora apenas 173 pessoas 
estejam legalmente autorizados a pescar na Lagoa do Peixe, muitos pescadores trabalham 
irregularmente no local) e a situação fundiária (73% das terras protegidas pelo PNLP é 
propriedade particular, portanto, são utilizados para agricultura e/ou pecuária) (DEGANI e 
MANSUR, 2003). 
 O Parque Nacional da Lagoa do Peixe foi criado em novembro de 1986, com o 
objetivo de preservar amostras de ecossistemas litorâneos, típicos da restinga costeira, 
situados entre as zonas subtropical e temperada, dos quais dependem centenas de aves 
migratórias. O PNLP possui uma área de 33.400 hectares e conta cerca de 62 km de extensão 
e 6 km de largura, em média. Além do seu inegável valor social e econômico, este importante 
ativo ambiental agrega um enorme valor estético e paisagístico. Entretanto, embora seja uma 
unidade de conservação, o Parque constitui-se em um recurso utilizado de forma conflitante 
pelos diferentes atores sociais, representados pelos pescadores, agricultores, instituições 



 

públicas e pela população em geral. O PNLP está sujeito a impactos humanos múltiplos, 
comprometendo a qualidade da água, a fauna e a flora deste local. 
 
1.2. Problema e Justificativa do Estudo 
 Para FINCO (2002, p.5), os recursos naturais e ambientais geram diversos benefícios 
que se refletem no bem-estar geral dos indivíduos. Alguns desses benefícios podem ser 
valorados com certa facilidade por estarem relacionados de alguma forma com o sistema de 
mercado. Entretanto, CLEMENTE (1994, p. 153) reconhece falhas de mercado na valoração 
do meio ambiente, pois existem benefícios que não possuem preços de mercado e são de 
difícil mensuração monetária. 
 Dessa forma, verifica-se que há atributos ambientais que não são mensurados através 
da teoria neoclássica tradicional. E, devido a isso, são alvo de estudos onde métodos de 
avaliação monetária são utilizados, com a finalidade de captar valores de uso e de não uso dos 
benefícios gerados pelo meio ambiente. 
 O PNLP foi criado há 18 anos, para proteger amostras representativas de ecossistemas 
costeiros e permitir a continuidade do ciclo de vida de centenas de aves migratórias. No 
entanto, esse santuário de aves migratórias ainda não alcançou plenamente seu principal 
objetivo, pois sofre com o impacto ambiental causado pelas fazendas da região, é explorado 
por pescadores clandestinos, os investimentos em pesquisa são praticamente nulos e não há 
incentivos ao ecoturismo (DEGANI e MANSUR, 2003). 
 Diante do exposto, ressalta-se a importância em realizar estudos que auxiliem uma 
melhor administração pública dos recursos naturais, focalizando o “Parque Nacional da Lagoa 
do Peixe” e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, uma das questões 
básicas a ser levantada é: qual é o valor econômico – ambiental de uso atribuído ao Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe? 
 
1.3. Objetivos 
 Este estudo teve como objetivo principal valorar economicamente o Parque Nacional 
da Lagoa do Peixe. Os objetivos secundários foram: caracterizar o ecossistema em estudo, 
bem como traçar o perfil sócio-econômico dos usuários do PNLP; estimar o valor de uso do 
PNLP e; analisar o resultado obtido, com base nos coeficientes estimados de modelos 
econométricos. 
 
1.4. Relevância Ecológica1

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe está sobre uma extensa planície costeira 
arenosa, formada nos últimos avanços e recuos do nível do mar, relacionados às glaciações 
cíclicas. Situado entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, sua paisagem é composta por 
banhados, ilhas, laguna, lagoas interiores de água doce, dunas, praias oceânicas e lagunares, 
pradarias de algas, canal, campos e mata de restinga, criando uma grande biodiversidade. 

A Lagoa do Peixe, uma de suas principais amenidades ambientais, é um importante 
berçário para o desenvolvimento de espécies marinhas. Localiza-se paralela à praia e com 
40km de extensão, é bastante rasa, atingindo, no máximo, 60cm de profundidade. Somente na 
barra de comunicação com o mar, a profundidade chega a 2m. Suas águas salobras, repletas 
de plânctons, crustáceos e peixes atraem centenas de aves. São 182 espécies, sendo 26 delas 
migratórias do hemisfério norte e 5 do sul. Do Chile e da Argentina, chegam os flamingos. Do 
Norte vem o maçarico-de-peito-vermelho. O parque ainda possui mamíferos como a capivara 
e o tamanduá e um réptil ameaçado de extinção, o jacaré-de-papo-amarelo. 

                                                 
1 Segundo a SECRETARIA MUNICPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE TAVARES (2003). 
 



 

A vegetação está representada por espécies características de solos arenosos e com alto 
teor de salinidade, como a macela graúda, o brejo-da-praia e a espartina. Na restinga 
encontram-se algumas espécies de Mata Atlântica adaptadas, como figueiras rodeadas por 
orquídeas. 

 
 

2. OBJETO VALORADO 
 
2.1. Caracterização do Ecossistema2

 
2.1.1. Localização 

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe localiza-se no litoral do Rio Grande do Sul, 
entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, pertencendo aos municípios de Tavares (80%), 
Mostardas (17%) e São José do Norte (3%). 

O acesso, a partir de Porto Alegre, ocorre pela RS-040 em direção a Viamão e, em 
seguida, para o litoral sul, em direção a Mostardas. Com mais 20km de estrada de terra chega-
se aos limites do Parque. 

 

 
Fonte: SCHELP (2004) 

 
2.1.2. Aspectos históricos 
 Tribos indígenas Tupis-Guaranis habitaram a região há mais de 400 anos atrás. 
Registros históricos apontam o ano de 1742 com a existência de um posto de vigilância – 
Guarda de Mostardas – oriundo da colonização portuguesa de Laguna e São Paulo. Em 1763 
chegam os primeiros açorianos (portugueses vindo das Ilhas dos Açores), e até hoje são os 
principais ancestrais culturais da região. Festas populares com comida, música e trajes típicos 
ocorrem nos dias atuais nas praças dos principais municípios. 
 A tradição gaúcha também é muito forte na região, constituída por rodeios, chimarrão, 
festas populares, trajes típicos e a tecelagem da pura lã do rebanho ovino, está procurada e 
apreciada por turistas e moradores locais. 

                                                 
2 De acordo com a SECRETARIA MUNICPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE TAVARES (2003). 



 

2.2. Características Sócio-econômicas da Região 
 O Parque Nacional da Lagoa do Peixe está inserido nos municípios de Mostardas, São 
José do Norte e Tavares. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Sócio-Econômico do 
Rio Grande do Sul (IDESE/RS) – formulado pela FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E 
ESTATÍSTICA (FEE) -, o município de Mostardas ocupa a posição 323, São José do Norte 
está classificado no 424° lugar, seguido de Tavares que aparece em 425 no ranking, dentre as 
497 cidades do RS. É importante dizer que o IDESE/RS é um índice sintético que abrange um 
conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos e visa a mensurar o grau de 
desenvolvimento dos municípios do Estado. 
 A cidade de Mostardas se destaca na formação do PIB e PIB per capita em relação aos 
outros dois municípios, ocupando a posição de número 331 no RS. A explicação desses 
elevados números está na atividade pecuária. Com relação à saúde pública, outro indicador de 
grande relevância, este município também está em uma posição favorável, pois ocupa o 37° 
lugar. No entanto, quanto ao nível de educação formal, Mostardas está classificada no 406° 
lugar no Estado. 
 O município de São José do Norte é o que concentra a maior população urbana, 
seguido de Mostardas e de Tavares. Entretanto, com relação a renda, saúde e a educação este 
local não apresenta uma classificação satisfatória, visto que ocupa as posições 456, 494 e 492, 
respectivamente, no ranking estadual. Mas, quanto aos domicílios, esta cidade está melhor 
classificada, posiciona-se no lugar 233 no IDESE/RS. 
 No que se refere a Tavares, ocupado em toda a sua extensão - no sentido leste - pelo 
PNLP, é importante salientar que município não apresenta uma posição favorável com relação 
a domicílio, renda e educação, pois contempla os lugares 379, 460 e 415, respectivamente, no 
Rio Grande do Sul. Porém, esta cidade, no que se refere ao indicador de saúde pública, 
apresenta uma classificação satisfatória, ocupando o 119° lugar no Estado. 
 Esses dados são importantes, pois permitem evidenciar características dos municípios 
que abrangem a PNLP (TABELA 1). 
 

Mostardas São José do Norte Tavares

Área (km2) 1.983 1.117,9 604,3
População 12.389 25.699 5.576
Densidade Demográfica (hab/km2) 6,2 23,0 9,2
Taxa de Urbanização (%) 63,6 75,4 52,3
Taxa de Analfabetismo (%) 15,2 22,28 16,91
Expectativa de Vida (anos) 76,32 65,18 74,05
PIB pm (R$) 137.572.346 109.569.627 36.021.852
PIB per capita (R$) 11.291 4.419 6.647
Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística

TABELA 1. Dados Sócio-econômicos - Dez/04

Dados
Municípios

 
 
 
3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1. Características dos Recursos Naturais 
 Os ativos ambientais apresentam algumas características as quais fazem com que os 
mercados não atinjam a alocação eficiente de recursos, levando-os à sua  utilização irracional 
e à redução do bem-estar das gerações futuras (FINCO, 2002, p.14). 



 

3.1.1. Bens públicos 
 Um bem é considerado público quando beneficia todos os consumidores, mas cuja 
oferta de mercado é insuficiente ou inexistente (PINDYCK e RUBINFELD, 2002, p.631). 
Esse tipo de bem apresenta duas características: são não-exclusíveis e não rivais, ou seja, não 
se pode impedir as pessoas de gozar dos bens públicos e, além disto, os mesmos podem ser 
desfrutados por várias pessoas sem prejuízos a nenhuma delas (MANKIW, 1997, p. 226). 
 
3.1.2. Recursos de propriedade comum 

Os recursos de propriedade comum são aqueles aos quais qualquer pessoa tem livre 
acesso. Conseqüentemente, esse recurso tende a ser utilizado em excesso (PINDYCK e 
RUBINFELD, 2002, p.652). Os recursos naturais apresentam a característica de acesso 
comum, que embora seja não-exclusível, sua utilização em larga escala faz com que esse 
recurso se torne rival, isto é, quanto mais este recurso estiver disponível para consumo, maior 
a probabilidade deste se tornar escasso, devido à degradação, que afeta diretamente seu 
estoque (FINCO, 2002, p.15). O ar, a água, a flora e a fauna são os exemplos mais comuns de 
sobre-exploração. 
 
3.1.3. Direito de propriedade 
 Segundo PINDYCK e RUBINFELD (2002, p.649) “o direito de propriedade é o 
conjunto de leis que estabelece o que as pessoas ou as empresas podem fazer com suas 
respectivas propriedades”. 
 Quando se tratam de recursos naturais, os quais não possuem a característica de terem 
os direitos de propriedade bem definidos, surgem as externalidades. Ou seja, o impacto das 
ações um agente sobre o bem-estar de outros que não participam da ação (MANKIW, 1999, 
p.40) 
 
3.1.4. Externalidades 
 As externalidades podem surgir entre produtores, entre consumidores ou entre 
consumidores e produtores. Isto é, a ação pela qual um produtor ou um consumidor influencia 
outros produtores ou consumidores, mas não sofre as conseqüências disto sobre o preço de 
mercado. Há externalidades negativas – que ocorrem quando a ação de uma das partes impõe 
custos à outra – e externalidades positivas – que surge quando a ação de uma das partes 
beneficia a outra (PINDYCK e RUBINFELD, 2002, p.632). 
 No caso de recursos naturais as externalidades negativas surgem com freqüência, pois, 
em muitos casos, o processo de produção e/ou de consumo leva a um impacto indesejado para 
os produtores e/ou consumidores, ao mesmo tempo em que não há nenhum tipo de 
compensação, via mercado, pra este impacto (FINCO, 2002, p.17). 
 
3.2. Variação Compensadora e Variação Equivalente3

As variações compensadora e equivalente estão interligadas com as variações de 
utilidade, em um primeiro momento, e também com preferências, disposição a pagar (DAP) e 
disposição a receber (DAR) da população (consumidores). As variações de utilidade 
envolvem dois elementos diferentes, os quais referem-se primeiramente em como estimar a 
utilidade quando podemos observar um certo número de escolhas do consumidor e em 
segundo lugar, como podemos medir utilidade em unidades monetárias. 
 Assim, estimando-se uma função de utilidade que descreva o comportamento de 
alguma escolha, pode-se utilizar essa função para analisar mudanças nos preços e nos níveis 
de consumo, sendo o máximo que se pode esperar. 

                                                 
3 Conforme VARIAN (1996, p. 268-270). 



 

 Em algumas hipóteses, pode ser conveniente usar certas medidas monetárias da 
utilidade. Um exemplo seria perguntar quanto, em dinheiro, um consumidor estaria disposto a 
receber para compensá-lo em uma variação nos seus padrões de consumo. Esse tipo de 
medida avalia uma variação na utilidade, mas realiza esta medição em termos monetários. 

Uma maneira conveniente de observar estas medidas é analisando um produto X com 
preço igual a 1 e quantidade consumida igual a 5 unidades. Logo o preço aumenta para 2 e o 
seu consumo se reduz para 3 unidades. 

Assim, o quanto de renda que o consumidor estaria disposto a receber, depois da 
variação de preços, para deixá-lo com o mesmo nível de satisfação é a chamada variação 
compensadora da renda. Ou seja, a variação na renda que compensa ao consumidor pela 
variação de preço. 

Outra forma de medir em termos monetários o impacto de uma variação de preço, 
consiste em perguntar ao consumidor o quanto de dinheiro ele estaria disposto a pagar antes 
da variação de preços pra deixá-lo tão bem quanto estaria depois da variação de preço. Esta é 
a denominada variação equivalente da renda. Ou seja, é a variação na renda que equivale à 
variação no preço em termos de variação na utilidade. Em geral, a quantidade de dinheiro que 
o consumidor estaria disposto a pagar para evitar uma variação de preço será  diferente da 
quantidade de dinheiro que o consumidor teria que receber para ser compensado por uma 
variação de preço. 
 
3.3. Valor Econômico dos Recursos Naturais 
  

 A valoração econômica do meio ambiente surge quando da crescente preocupação 
mundial com a preservação / conservação dos recursos naturais. Essa preocupação deriva, 
sobre tudo, do aumento da demanda pela qualidade dos bens e serviços gerados por esses 
recursos, ao mesmo tempo em que há uma enorme perda de bem-estar com a variação na 
quantidade e na qualidade desses serviços, por parte da geração presente, e, pela presente 
preocupação com a geração futura. A valoração econômica aparece como uma ferramenta 
utilizada para atribuir valores aos bens e serviços providos pelo meio ambiente, como forma 
de captar os custos e benefícios oriundos das variações na quantidade e na qualidade desses 
bem e serviços. (FINCO, 2002, p. 21) 
 
A valoração ambiental pode tratar de questões que vão dos problemas mais amplos e 

gerais (p. ex. buscando estimar os danos ambientais causados pela devastação de uma grande 
área da Amazônia) até problemas mais específicos (como os impactos ambientais causados 
por um determinado projeto ou empreendimento). Esses exemplos mostram a gama 
diferenciada de problemas sobre os quais as técnicas de valoração econômica e as noções de 
contabilidade ambiental existentes podem ser aplicadas (SEKIGUCHI, 2002). 

Talvez a primeira questão referente à valoração ambiental possa ser formulada como 
segue: as espécies vivas e o meio físico em que vive a humanidade possuem valor por si 
mesmos ou o valor é somente uma relação entre sujeito e objeto? Essa questão pode ser 
apresentada de forma mais radical como: Na ausência da humanidade, ainda assim o Meio 
Ambiente (MA) apresentaria algum valor? (CLEMENTE, 1994, p. 152). 

Embora quase todos estejam de acordo com que o meio ambiente possui valor 
independente de uso e de preferências dos seres humanos, enfrenta-se uma incapacidade 
teórica da Economia pra lidar com a questão, já que tanto a Teoria do Valor do Trabalho 
quanto a Teoria Neoclássica não são adequadas. Quanto à primeira, afirma-se que o valor tem 
origem somente no trabalho humano. A conseqüência teórica disto é que apenas o Meio 
Ambiente Construído possui valor e toda ação antrópica sobre o Meio Ambiente Natural 
representa, portanto, aumento de valor. Essa implicação é claramente inaceitável. Entretanto a 
segunda teoria determina o valor no mercado, pela interação entre oferta e demanda. Os 



 

estudiosos dessa corrente reconhecem “falhas de mercado” na valoração do MA, o que na 
realidade é o caso geral. 

Quanto ao valor decorrente das preferências, expresso pela relação entre sujeito e 
objeto, é necessário distinguir os pontos de vista individual e social. Embora partes das 
preferências individuais sejam moldadas pela cultura, não se pode negar que o indivíduo 
exerce algum arbítrio. As preferências públicas refletem-se no conjunto de leis e normas que 
regulam o funcionamento de certa comunidade. 

Conforme MOTTA (1998, p. 26-28) cabe inicialmente desagregar o Valor Econômico 
do Recurso Natural (VERA) em Valor de Uso (VU) e Valor de Não-Uso (VNU). 

O valor de uso pode ser desagregado, por sua vez, em: 
• Valor de uso Direto (VUD): quando o indivíduo se utiliza atualmente de um 

recurso natural, por exemplo, na forma de extração. 
• Valor de Uso Indireto (VUI): quando o benefício atual do recurso deriva das 

funções ecossistêmicas, por exemplo, estabilidade climática decorrente da 
preservação das florestas. 

• Valor de Opção (VO): quando o indivíduo atribui valor em uso direto ou 
indireto que poderão ser captados em futuro próximo e cuja preservação pode 
ser ameaçada. Por exemplo, o benefício advindo de fármacos desenvolvidos 
com base em propriedades medicinais, ainda não descobertas, de plantas de 
florestas tropicais. 

• O valor de não-uso (ou valor passivo) corresponde ao valor de existência (VE) 
que está dissociado do uso e deriva-se de uma posição moral, cultural, ética ou 
altruística em relação aos direitos de existência de seres não-humanos ou 
preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso 
atual ou futuro para o indivíduo. 

Há uma controvérsia na literatura a respeito do valor de existência representar o desejo 
do indivíduo de manter certos recursos ambientais para seus herdeiros, isto é, para que as 
gerações futuras usufruam usos diretos e indiretos. È uma questão conceitual considerar até 
que ponto um valor assim definido está mais associado ao valor de opção ou de existência. O 
que importa pra o desafio da valoração é admitir que indivíduos assinala valores 
independentemente do uso que eles fazem hoje ou pretendem fazer amanhã. 

Assim, uma expressão para o VERA seria a seguinte: 
 
VERA = (VUD + VUI + VO) + VE       (1) 
 
Sendo assim, verifica-se que os métodos de valoração buscam suprir a inexistência de 

mercados e preços para as externalidades derivadas de bens públicos constituídos por recursos 
naturais. As técnicas de valoração são classificadas, segundo a Economia do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais, em Métodos da Função de Produção – método da produtividade 
marginal e de mercados de bens substitutos - e Métodos da Função de Demanda – métodos 
que utilizam mercados de bens complementares (preços hedônicos e custo de viagem) e 
valoração contingente (MEDEIROS, 2000, p.318). 
 
 



 

4) METODOLOGIA4

 
Para atingir o objetivo deste estudo, ou seja, para estimar o valor de uso de uma 

Unidade de Conservação, optou-se por empregar o Método de Valoração Contingente. Após a 
definição da técnica de valoração e da parcela de valor a ser captada, fez-se a escolha da 
medida de valoração. Escolheu-se a utilização da disposição a pagar (DAP), pois há críticas 
com relação a confiabilidade da disposição a receber (DAR). 

Dando continuidade à pesquisa, foi elaborado o questionário, que busca, além de 
descrever claramente o Parque Nacional da Lagoa do Peixe (fazendo com que os 
entrevistados tenham conhecimento do que está sendo valorado), buscou reunir informações 
sócio-econômicas dos indivíduos amostrados, suas opiniões sobre as amenidades ambientais 
do objeto valorado e suas disposições a pagar pela manutenção deste bem-estar. Quanto à 
eliciação do valor, optou-se por lances livres (ou forma aberta), que produz uma variável 
contínua de lances e o valor da DAP pôde ser estimado pela sua média. 

Esses questionários foram aplicados durante o mês de fevereiro de 2003, totalizando 
uma amostra de 130 indivíduos com idade superior a 18 anos. Destes 130 entrevistados, 119 
apresentaram disposição a pagar e 11 não apresentaram disposição a pagar pela 
preservação/conservação do ativo ambiental em questão. 

Concluído esse procedimento, os dados coletados foram compilados, buscando 
facilitar sua análise. E, para finalizar, foram estimadas regressões visando a avaliar quais 
variáveis exercem influência significativa na DAP das pessoas pela preservação/conservação 
do PNLP. 
 
4.1. Método de Valoração Contingente 

O Método Valoração de Contingente (MVC) é baseado na revelação das preferências 
dos consumidores através de questionários, que procuram captar as disposições a pagar (DAP) 
pelo uso ou preservação de um bem ambiental. Além disso, em alguns casos, o indivíduo é 
questionado sobre o quão estaria disposto a receber (DAR), para desistir de algum serviço 
ambiental. 

O MVC consiste, inicialmente, na aplicação de questionários, os quais buscam 
descrever claramente o objeto valorado, desenhar o perfil sócio-econômico do usuário do 
ativo ambiental em questão, bem como questionar o entrevistado quanto à sua disposição a 
pagar pela conservação/preservação do ecossistema em estudo. Posteriormente, é calculada a 
média dessas DAPs, a qual é agregada para a população, visando a obtenção da estimativa do 
valor que a sociedade atribui ao ativo ambiental que está sendo valorado (TOUGUINHA e 
OLIVEIRA, 2003, p. 15). 

Nesta técnica de valoração ambiental, a variável explicada utilizada na regressão foi a 
disposição a pagar dos usuários do PNLP. E, com relação às variáveis explicativas, 
empregou-se algumas variáveis sócio-econômicas como a renda, o nível de educação formal e 
o sexo, sendo esta última como uma variável dummy. 

                                                 
4 Com base em PEARCE e MORAND (1994, p. 71-115), OYARZUN (1994, p. 157-182) e MOTTA (1998, p. 
42 – 51). 



 

Sendo assim, a disposição a pagar dos indivíduos com relação ao recurso natural é ser 
expressa da seguinte forma: 

 
),,( iiii SERfDAP =    (i = 1, 2, 3,..., 130)    

 
(2) 

nde: 

 disposição a pagar pela preservação/conservação do PNLP; 
ní

 
spera-se que os sinais dos coeficientes estimados das variáveis independentes sejam 

positivo

e a variável sexo, definida como uma dummy, atribuí-se o valor “0” 
para o s

.2. Estimativa do Valor de Uso do PNLP 
édia (DAPM) foi obtida diretamente efetuando-se 

 médi

        (3) 

A partir da DAPM, a DAPT foi obtida multiplicando esta média pela população afetada 

O
 

=iDAP
=iR  vel de renda dos usuários do PNLP; 
=iE grau de escolaridade dos usuários; 
=iS sexo dos usuários dos usuários. 

E
s para a renda e para a escolaridade. Dessa forma, acredita-se que pessoas com maior 

nível de renda e/ou elevado grau de instrução mostrem maior disposição a pagar para evitar a 
degradação do Parque. 

No que se refer
exo feminino e “1”para o sexo masculino. Esta variável foi incluída para verificar se o 

sexo é uma variável significativa na DAP ao ambiente, ou seja, se há diferenciação na DAP 
segundo o sexo. Espera-se que α1>0 e α2>0, supondo que aumentos tanto no nível de renda 
quanto no nível de educação formal impliquem em aumentos nos valores que os indivíduos 
estariam dispostos a pagar pela preservação/conservação de um ambiente natural. Essa 
relação expressa que quanto maior a renda e o nível de instrução formal da população 
melhores são os reflexos sobre a DAP. 
 
 
4
 A estimativa da disposição a pagar m
a a das DAP’s, considerando-se todos os indivíduos entrevistados (n=130), inclusive os 
que não se mostraram dispostos a pagar pela preservação das amenidades ambientais do 
Parque. A DAPM foi calculada conforme a expressão a seguir (equação 3): 
 
 ( )∑ == nDAPDAP iM /1130

1

 
 
pela alteração de disponibilidade do recurso (equação 4). 
 

( )MDAPDAP MT =          (4) 

Onde: 

DAPT = disposição a pagar total; 
5; 

 
 
 
 
 DAPM = disposição a pagar média
 M = média ponderada6. 
                                                 
5 [DAPM] foi estimada considerando-se todos os indivíduos amostrados. 

a pela variação na disponibilidade do 6 [M] foi obtida através da multiplicação do total da população afetad
recurso pelo percentual do território municipal inserido no PNLP. Portanto: 

M=N1.T1+N2.T2+N3.T3



 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Nesta parte estão apresentados alguns resultados, os quais permitem, além de 
evidenciar o perfil sócio-econômico dos usuários do PNLP, estimar os valores dos bens e 
serviços ambientais gerados pelo Parque. Esses resultados estão subdivididos em duas partes: 
na primeira parte é apresentado o perfil do usuário e; na segunda parte são apresentados os 
resultados obtidos com o método de valoração contingente. 
 
5.1. Caracterização do Entrevistado no PNLP 

Durante o mês de fevereiro de 2003, foram aplicados questionários a 130 indivíduos, 
dos quais 68 eram do sexo masculino e 62 do sexo feminino com idades entre 18 e 76 anos. 
Essas entrevistas possibilitaram ressaltar algumas variáveis sócio-econômicas de grande 
relevância. 
 
NÍVEL DE RENDA 
 De posse das informações obtidas, estratificou-se em níveis diferenciados a variável 
renda, para melhor analisá-la. Assim, foram consideradas as seguintes categorias de renda: 
pessoas que ganham até R$ 200,00, o equivalente na época a 1 salário mínimo - faixa 1; de 1 
a 3 salários mínimos - faixa 2 - R$ 200,00<Wmín<R$600,00; de 3 a 6 salários mínimos - faixa 
3 - R$ 600, 00< Wmín< 1.200,00; de 6 a 10 salários mínimos - faixa 4 - 
R$1.200,00<Wmín<2.000,00 e, por fim, pessoas entrevistadas que ganham mais de 10 salários 
mínimos – faixa 5 - acima de R$ 2.000,00 - (TABELA 2). 
 

Quantidade Percentagem Quantidade Percentagem Quantidade Percentagem
1 - Até R$ 200,00 10 8 10 8 0 0
2 - De R$ 200,00 à R$ 600,00 37 28 30 23 7 5
3 - De R$ 600,00 à R$ 1.200,00 40 30 25 19 15 11
4 - De R$ 1.200,00 à 2.000,00 22 17 13 10 9 7
5 - Acima de R$ 2.000,00 21 17 11 9 10 8
Total 130 100 89 69 41 31
Fonte: Resultado da pesquisa

TABELA 2. Faixas de renda mensais do usuários do PNLP entrevistados - Fev/2003

Faixas de Renda
 Total  de Entrevistados Moradores da Região Não Moradores

 
 Os resultados mostraram que 68,5% dos entrevistados eram moradores da região. 
Além disso, observa-se que 40% desses moradores tem renda média mensal de até três 
salários mínimos, demonstrando que a região possui um baixo nível de renda. 

 
NÍVEL DE EDUCAÇÃO FORMAL 
 Com base nas informações compiladas, foram consideradas oito categorias de grau de 
educação formal, buscando melhor demonstrar a variável em questão. Dessa forma, foram 
analisados os seguintes níveis de escolaridade: pessoas que nunca estudaram - nível 1 -; que 
não concluíram o ensino fundamental - nível 2 -; que concluíram o ensino fundamental - nível 
3 -; que não concluíram o ensino médio - nível 4 -; que concluíram o ensino médio - nível 5 -; 
que possuem curso superior incompleto - nível 6 -; que concluíram o curso superior - nível 7 
– e; por fim, que possuem curso de pós-graduação -nível 8 - (TABELA 3). 
 



 

Quantidade Percentagem
1 - Nunca estudou 4 3
2 - Ensino Fundamental Incompleto 25 19
3 - Ensino Fundamental Concluído 26 20
4 - Ensino Médio Incompleto 16 13
5 - Ensino Médio Concluído 38 29
6 - Curso Superior Incompleto 7 5
7 - Curso Superior Concluído 12 9
8 - Pós-Graduação 2 2
Total 130 100
Fonte: Resultado da pesquisa

TABELA 3. Faixas de escolaridade dos usuários do PNLP entrtevistados - Fev/2003

Níveis de Escolaridade
Total de Entrevistados

 
 
As entrevistas demonstraram que, aproximadamente, 42% dos usuários entrevistados 

possuem, no máximo, o primeiro grau completo, mostrando um baixo nível de escolaridade. 
 

5.2. Função de Disposição a Pagar 
Visando a obter a função de disposição a pagar pela conservação/preservação do 

PNLP, estimou-se modelos econométricos na forma funcional logarítmica nas variáveis 
endógenas e exógenas. Após os modelos foram analisados para que fosse escolhida a forma 
que melhor se adequasse aos objetivos propostos. As estimativas foram realizadas através do 
Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que utilizando software RATS 
(Regression Analysis in Time Series). 

Os resultados estimados são apresentados a seguir: 
 

 Modelos log-log 
 
 tttt SERDAP 0375,0ln2164,0ln2253,07595,0ln +++=     (5)
     (0,0625)NS  (1,8190)***    (0,9382)NS   (-0,1988)NS

 
 n= 118   R2=0,75  F(3,114)=2,62**  DW=1,98 
 
 
        (6) tt RDAP ln2837,01774,0ln +=

    (-0,2425)NS  (2,6544)*

 
 n=118   R2=0,75  F(1,116)=7,04*  DW=2,05 
 
 
        (7) tt EDAP ln4210,01953,1ln +=

   (4,2451)*  (2,0855)**

 
 n=118   R2=0,75  F(1,116)=4,35**  DW=1,93 
 



 

 Analisando os resultados da equação 5 (modelo de regressão múltipla), pode-se 
verificar um grande número de variáveis não significativas. Isso é conseqüência da presença 
de heterocedasticidade no modelo, constatada no teste Golfeld Quandt7 - GQ. A existência de 
diferentes variâncias no modelo ocorre com certa freqüência quando lida-se com dados cross-
section (dados em corte transversal). Esse termo - dados em corte transversal - se refere ao 
fato de estarmos trabalhando com observações sobre unidades econômicas de vários 
tamanhos, p. ex., dados sobre indivíduos envolvem pessoas com diferentes níveis de renda, de 
educação formal e de faixa etária. Isso significa que, à medida que aumenta o tamanho da 
unidade econômica, há maior incerteza associada aos resultados. 
 Além desse problema, pôde-se notar (na equação 5) - por meio do cálculo do 
Coeficiente de Correlação Amostral8 (r) -, dependência linear entre as variáveis 
independentes nível de renda e grau de escolaridade. No entanto, tal situação era prevista, pois 
sabe-se, conforme a Teoria do Capital Humano de SCHULTZ (1973), que o nível de renda 
dos indivíduos está diretamente associado ao seu grau de instrução formal. 
 Devido a isso, optou-se por estimar dois novos modelos (equações 6 e 7), ambos 
modelos de regressão simples, na forma funcional logarítmica nas variáveis endógena e 
exógenas. Nestes modelos 6 e 7 foram empregadas como variáveis explicativas, a renda e 
escolaridade, respectivamente, as quais se mostraram estatisticamente significativas. As 
equações 6 e 7 foram submetidas a novos testes de heterocedasticidade (teste GQ) e de 
autocorrelação (teste de Durbin-Watson - DW9), o que permitiu afirmar que estes modelos 
não apresentaram erros heterocedásticos e autocorrelação residual. 
 Nos modelos 6 e 7, os coeficientes de determinação (R2) – que mostram qual o 
percentual da variação amostral é explicado pela regressão - apresentaram valores 
satisfatórios. O mesmo foi verificado, no que diz respeito ao teste F, ou seja, os modelos 
escolhidos são estatisticamente significativos. 
 O coeficiente da variável renda (equação 6) é estatisticamente significativo e 
apresentou o sinal de regressão de acordo com a teoria econômica. Ou seja, a partir de 
incrementos na renda dos indivíduos, espera-se – em média – que a DAP pelo recurso natural 
aumente. A variável escolaridade, no modelo 7, também mostrou-se significativa e o sinal a 
ela correspondente confirmou a hipótese inicial, isto é, existe uma relação direta entre o nível 
de educação formal e a DAP pela conservação/preservação do ativo ambiental. 
 É importante salientar que foi empregada a forma funcional logarítmica, e isto faz com 
que os coeficientes estimados representem as elasticidades dos parâmetros. Assim, a equação 
5 permitiu obtermos a elasticidade-renda, descrita por 0,28, ou seja, a partir de um incremento 
de 10% na renda dos usuários do Parque é esperado que ocorra um aumento de 2,8% - em 
média - na sua DAP. 
 
5.3. Valor de Uso do PNLP 
 Para estimar o valor de uso de um recurso natural, é preciso – a partir da DAPM - 
calcular a disposição a pagar total (DAPT). Para tanto, conforme procedimentos descritos 
anteriormente, 130 pessoas foram questionadas quanto a sua DAP pela 
preservação/conservação do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Com isso, constatou-se que 
94% das pessoas entrevistadas estariam dispostas a pagar uma certa quantia para evitar a 
degradação do PNLP obtendo-se uma DAP média de R$ 7,94. 

                                                 
7 Segundo HILL et. al. (2003, p. 283-284) é possível detectar a presença de heterocedasticidade através do teste 
GQ. 
8 De acordo com HILL et. al. (2003, p. 217-22) é possível identificar relações de multicolinearidade por meio do 
cálculo do coeficiente de correlação amostral entre os pares de variáveis explicativas. 
9 Conforme HILL et. al. (2003, p. 298-302) é possível constatar a presença de autocorrelação por meio do teste 
de DW. 



 

 No que se refere ao cálculo da DAPT pelas amenidades ambientais do PNLP, é 
importante salientar que, foi respeitada a proporcionalidade populacional e que esta, por sua 
vez, está de acordo com a proporcionalidade territorial (TABELA 4). 
 

Abrangência Média
Territorial (%) Ponderada

Mostardas 17 12.389 2.106
São José do Norte 3 25.699 771
Tavares 80 5.576 4461
Total 100 43.664 7.338
Fonte: Elaboração própria

Municípios População

TABELA 4. Proporcionalidade populacional do PNLP

 
 

 Portanto, a DAPT calculada a partir da DAPM - conforme equação 4 – é de R$ 
54.770,12 por ano, no agregado. Esse valor equivale a estimativa do valor de uso do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe. Lembrando que o valor econômico total de um recurso natural é 
composto pela soma dos seus valores de uso, de opção e de existência, o presente estudo não 
abrangeu todos os benefícios gerados pelo PNLP. 
 É também importante salientar que, embora a estimativa do valor de uso do PNLP 
possa ser considerada extremamente reduzida – se comparada com o valor intrínseco das 
amenidades ambientais deste recurso natural – desde sua criação (em 1986) não houveram 
investimentos nesta Unidade de Conservação. Além disso, trata-se de uma localidade com 
baixo contingente populacional, e reduzidos níveis de renda e de educação formal. 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 
 Com base nos resultados percebe-se que 68,5% dos usuários do Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe entrevistados são moradores da região em estudo. Destes, 40% apresentam 
renda inferior a 3 salários mínimos e 42% possuem, no máximo, o primeiro grau completo. 
Isso evidencia baixos níveis de renda e de escolaridade na localidade, porém 94% das pessoas 
questionadas se mostraram dispostas a pagar uma certa quantia para evitar a degradação do 
PNLP. Outra observação importante, com relação as DAP’s é que estas apresentam uma 
relação positiva com as variáveis nível de renda e grau de educação formal. 
 O valor anual de uso estimado para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe foi de R$ 
54.770,12. Esta estimativa indica em quanto os usuários valorizam o ativo ambiental em 
questão e, embora este valor possa ser considerado relativamente pequeno – se comparado ao 
valor intrínseco das amenidades ambientais deste recurso natural – é de extrema importância, 
visto que desde sua criação (em 1986) não houveram de investimentos nesta Unidade de 
Conservação. Além disso, trata-se de uma localidade com baixo contingente populacional, e 
reduzidos níveis de renda e de educação formal. 
 No que se refere ao coeficiente de elasticidade-renda (estimado na equação 6), este se 
mostrou inelástico, isto é, a partir de um incremento de 10% na renda dos usuários do Parque 
(ceteris paribus) espera-se que aumente em 2,8%, em média, a DAP pela 
preservação/conservação das amenidades ambientais do PNLP. 

Considerando as discussões apresentadas, este estudo contribui com uma análise, a 
partir de um método de valoração ambiental, como forma de suporte à preservação e 
conservação dos recursos naturais do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, e como orientação 
de desenvolvimento sócio-econômico da região. 



 

 Lembrando que o valor econômico total de um recurso natural é composto pela soma 
dos seus valores de uso, de opção e de existência, o presente estudo não captou os benefícios 
gerados pelo PNLP na sua totalidade. Portanto, sugere-se que sejam realizadas novas 
pesquisas visando a estimar o valor econômico total do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 
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