
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 
 

 
 
 
 
 

SÔNIA MARIA KOHLER DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TESE DE DOUTORADO 

 
MODELAGEM PARA ESTIMATIVA DE VALOR ECONÔMICO PELO 

MÉTODO MATRIZ DE VALORAÇÃO CONTINGENTE E  

PREÇOS HEDÔNICOS EM PARQUES NATURAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria 
Programa de Doutorado Acadêmico 

Centro de Educação de Balneário Camboriú 
2007 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento pretende cumprir as exigências regimentais do Programa de Pós 

Graduação Strictu Sensu  em Administração & Turismo - Doutorado que, pela Resolução 

008/2002, dispõe sobre procedimentos para Defesa de Tese.   

 

Este documento contém a Tese de Doutorado com os elementos necessários à sua 

estruturação. 

 

A cópia da Tese de Doutorado encontra-se na Secretaria do Curso de Pós Graduação em 

Turismo e Hotelaria, para devidos fins, a ser consultado, e utilizado na melhor forma do 

direito, destinado posteriormente ao arquivo da Biblioteca do Campus para fins de pesquisa 

bibliográfica  e documental. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 
 
 
 
 

 
SÔNIA MARIA KOHLER DIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESE DE DOUTORADO 

 
MODELAGEM PARA ESTIMATIVA DE VALOR ECONÔMICO PELO 

MÉTODO MATRIZ DE VALORAÇÃO CONTINGENTE E  

PREÇOS HEDÔNICOS EM PARQUES NATURAIS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balneário Camboriú 
2007 



 

 

SÔNIA MARIA KOHLER DIAS 
 

 

 
 
 
 
 

 
TESE DE DOUTORADO 

 
MODELAGEM PARA ESTIMATIVA DE VALOR ECONÔMICO PELO 

MÉTODO MATRIZ DE VALORAÇÃO CONTINGENTE E  

PREÇOS HEDÔNICOS EM PARQUES NATURAIS 

 

 
 
 

 
 

Tese de Doutorado apresentada como requisito parcial para Defesa 
em Banca Examinadora junto ao Curso de Pós Graduação Stricto 
Sensu em Turismo e Hotelaria - Programa  de Doutorado, da 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI.  

 
 
 

 
 
 
Orientadora:  Prof.ª Dra. Josildete Pereira de Oliveira 
Co-Orientador:  Prof.º Dr. Sandré Granzotto Macedo             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balneário Camboriú 
2007 



 

 

SÔNIA MARIA KOHLER DIAS 
 
 

MODELAGEM PARA ESTIMATIVA DE VALOR ECONÔMICO PELO 
MÉTODO MATRIZ DE VALORAÇÃO CONTINGENTE E                 

PREÇOS HEDÔNICOS EM PARQUES NATURAIS 

 

Tese  apresentada como requisito parcial para obtenção do Grau de Doutora 

no Programa de Doutorado Acadêmico, do Curso de Pós Graduação Stricto 
Sensu  em Turismo e Hotelaria - Área de Concentração: Planejamento e Gestão 

do Turismo e da Hotelaria, da UNIVALI, em Balneário Camboriú, SC, pela 

seguinte Banca Examinadora: 
 

 

Prof.º Dr. Paulo dos Santos Pires - Coordenador  
 Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria 

 Doutorado Acadêmico 
 

Banca Examinadora 

 

 
Prof.ª Dra. Josildete Pereira de Oliveira - Orientadora 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
 
 

 
Prof.º Dr. Paulo dos Santos Pires  

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
 
 

Prof.º Dr. Miguel Angel Verdinelli  
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 

 
 

Prof.º Dr. Malcon Anderson Tafner  
Instituto Catarinense de Pós Graduação – ICPG/UNIASSELVI/ASSEVIM 

 

 
Prof.º Dr. Sandré Granzotto Macedo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias, Sônia Maria Kohler, 1968b- 

          Modelagem para Estimativa de Valor Econômico pelo Método Matriz de 
Valoração Contingente e Preços Hedônicos 
em Parques Naturais 

Sônia Maria Kohler Dias, 2007 
230 .f 

Apëndices e anexo 

Orientadores: Prof.ª Dra. Josildete Pereira de Oliveira 
Prof.º Dr. Sandré Granzotto Macedo  
Tese de Doutorado - Curso de Pós Graduação Strictu Sensu em Administração e 

Turismo - Doutorado, da Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI. 
          Bibliografia: f. 183-188 
           1.estimativa de valor econômico.2. preços hedônicos. 3. valoração contingente.  
4. administração de Parques naturais. 5. estatística. 6. atividades de turismo.  
1. Oliveira, Josildete Pereira de; 2. Macedo, Sandré Granzotto,  1967 . 
II. Título 
                                                                                                                 CDU: (revisar) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“medir o que for mensurável e tornar  
mensurável o que ainda não pode ser medido” 

 

Galileu Galilei 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao Renato, 
Com  seu amor, em seu legado,  

nos ensinou a medir valores com o coração 
 

 
 

Ao Renato Luís, 
Fruto deste amor, 

 
Tão bem recebido por ti  

                                                                                   Jóia única no sonho de nossas vidas 

 

`por onde for, vamos ser seu par...` 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A grandeza de um homem não é medida pelos títulos que obteve, ou cargos que ocupa, 
mas pela realização de pequenas coisas, com amor. 

Tornar possível a conclusão de uma Tese de Doutorado requer muitos esforços, 
compartilhados com fé em Deus, e com pessoas lembradas ao longo deste trabalho, que,  

dedicaram-se a ouvir, e, contribuir com a estruturação final,  
produto medido por valores diversos: 

 

A Deus, pelos valores que tenho, os que soube medir e os que não soube, que vieram, 
que estiveram pela vida, que passam, que ficam, por tudo que sou, que tive e que tenho 
sem preço, pelo tempo ...  
Prof.º Sandré, pela acolhida, pelas orientações da tese e da  vida, pelo legado de um 
grande mestre em honestidade, competência, e pela grandeza de saber ensinar, e 
transferir o que sabe com tantos marcos.Seu sucesso veio, por conseqüência de seu valor 
Prof.º Paulo, pelas orientações formais e informais, sempre possíveis, por ser tão 
procurado, foram por pouco tempo, porém, de tão grande, e reconhecido  valor  
Prof.ª Dóris, por acreditar sempre, defender, ver o possível - quando já não era possível, 
obrigada por ensinar e acreditar em meu trabalho Prof.ª Josildete, por continuar a 
encaminhar, pelos incentivos, pelo amparo, por acreditar, pelas contribuições, por saber 
ensinar, sempre com o mesmo carinho. 
Prof.ª Regina, por conduzir e compreender que a educação tem sentimentos em sua 
trajetória. Seja sempre, como sempre foi, tenha sempre este mesmo valor. 
Prof.º  Miguel, pela dedicação aos que o procuram, obrigada. 
A direção da UNIVALI e da ASSEVIM, por compreender, que somos limitados 
enquanto seres humanos, mas somos fortes quando medimos o apoio que temos, de 
pessoas raras e queridas, que por algum motivo, passam, e outras ficam, em nossas 
vidas, porque `somos música`, apesar de não tocar no rádio [...] 
Zelita, Francisco, Prefeitura de Botuverá, Márcia, pelo incentivo, e  apoio contínuo 
Mara Lúcia, amiga, de momentos difíceis, de momentos felizes, de todos os momentos, 
pela amizade, pela serenidade, pelos exemplos, pelas lágrimas amigas  
Aos meus pais, e pais do Renato, que com seus ensinamentos, transferiram os primeiros 
passos da vida para a vida, e também por vocës, e por suas lições, cheguei até aqui. 
Tantos amigos, tantos lembrados, tantos no coração, tantos psicólogos da vida, da 
dignidade, da acolhida, em que valores são medidos e divididos, porque isto é o que fica, 
o valor que temos  e que vemos no próximo - além do saldo de tempo que temos. 
 

 

Renato Luís,  meu   presente, meu filho querido,  minha vida,  medida  de  felicidade. 
 

A quem se foi antes [ ...].  
Serás  inesquecível, tão breve, mas tão grande, cumpriste uma missão.  E  inesquecível será - 
Renato  querido:  seu sorriso,  seus exemplos  e  seu legado,  seu amor  e  seu valor. 
 

Agradecimentos 



 MODELAGEM PARA ESTIMATIVA DE VALOR ECONÔMICO PELO MÉTODO MATRIZ DE 

VALORAÇÃO CONTINGENTE E PREÇOS HEDÔNICOS  

EM PARQUES NATURAIS 

  

RESUMO 

 

  A administração de indicadores das atividades turísticas, vem se modificando de 
forma notória nos últimos anos; há maior interesse da demanda social por conhecer ou 
assimilar culturas diferentes e por melhorias na qualidade de vida, agregadas a outras 
variáveis que tem atenção nas preferências do consumidor. Tais transformações, afetam 
direta ou indiretamente um grande número de segmentos da economia, estreitando e 
fortalecendo as relações do mercado turístico para uma atividade potencial e duradoura. Um 
método que utiliza de forma sustentável os recursos do turismo, é a estimativa de valor 
econômico, por ter em suas dimensões precípuas, o respeito à natureza marcado pelo 
altruísmo e a fonte de geração de renda para as regiões mais afastadas dos centros 
econômicos e à margem do processo de desenvolvimento. Esta tese apresenta a estimativa 
de valor econômico pelo método matriz de valoração contingente e preços hedônicos, 
validado no Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, que oferta a visitação em 
grutas com formações geológicas de estalactites e estalgmites. Para tanto, foi aprofundada 
verticalmente a abordagem teórica e prática, utilizando-se como metodologia, a consulta à 
fontes primárias e secundárias, com inferência estatística e estatística descritiva de menor 
erro, e maior intervalo de confiança, no intento de obter dados e registrar informações, de 
expansão segura. Os valores obtidos, foram corrigidos a taxa de mercado por capitalização 
composta e estimativa da TJLP (taxa de juros a longo prazo). As atividades que contém 
estudos de valoração econômica, tanto podem mapear processos, medir produtos e sistemas, 
criar novas fontes de renda, fundamentadas na demanda, na oferta ou na revitalização de 
economias locais, ou, agregar outros valores, derivados do altruísmo do contingente. 

 

 

Palavras Chave:  estimativa de valor econômico, preços hedônicos, valoração contingente,   

administração de Parques Naturais, estatística, atividades de turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XI

MODELLING THE ECONOMIC VALUE ESTIMATION BY THE CONTINGENT 

VALUATION AND HEDONIC PRICING METHODS, IN NATIONAL PARKS 

 
 

ABSTRACT  

 

    The administration of tourism indicators has changed a lot in recent years. 
There is greater interest in the social demand for visiting or experiencing different 
cultures, and for improved quality of life, added to other variables which claim 
attention among consumers' preferences. These changes affect a large number of 
economic sectors, either directly or indirectly, strengthening relations in the tourism 
market and promoting a more sustainable tourism activity. One method which makes 
sustainable use of tourism resources is the estimate of economic value, since its key 
dimensions include respect for nature, marked by altruism and a source if income 
generation for the regions which are farthest away from the economic centers, and at 
the margins of the development process. This thesis presents the estimate of economic 
value through the contigent valuation and hedonic pricing methods, validated for the 
Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, which offers visits to caves with 
geological formations of stalactites and stalagmites. For this, in-depth studies were 
carried out, through consultation of primary and secondary sources, statistical 
inference and descriptive statistics - least standard error and highest confidence 
interval methods, in order to obtain data and register information for safe expansion. 
The values obtained were corrected at the market rate by composite capitalization and 
estimate of the LTIR (long-term interest rate). Activities which use economic valuation 
studies can map processes, measure products and systems, and create new sources of 
income, based on the demand, offer or revitalization of local economies, or they can add 
other values derived from the altruism of the contingent.  

 

Key words: economic value estimate, hedonic pricing, contingent valuation, management 

of National Parks, statistics, tourism activities. 
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1  INTRODUÇÃO      

 

O dinamismo do mercado turístico, verificado como atividade de futuro promissor 

pode constituir um objetivo potencial quando considerado o aproveitamento dos  

recursos social, ecológico, cultural e econômico de modo sustentável. 

O comportamento humano na sociedade, ou, na organização empresarial tem sido 

estudado por muitos autores, incluído no contexto de muitas variáveis, entre elas: a 

utilidade dos bens e serviços enquanto agente demandante (VARIAN, 2003; BENI 2002; 

LAGE, 2002); o comportamento humano e o desenvolvimento sustentável (PIRES, 2002; 

MERICO, 1996; RUSCHMANN, 1997; WEARING & NEIL, 2000); o estudo do Valor 

Econômico Total (MERICO, 1996; FENNEL, 2002; CSILLAG, 1995, MUNASINGHE, 

1997); além de tantas outras pesquisas que possibilitam fornecer a visão do homem em 

relação ao ecossistema.   

Na busca de processos sustentáveis, alguns autores defendem a sustentabilidade 

com a presença do capital natural na análise econômica. A internalização dos custos 

ambientais  (para que  cada atividade tenha seus impactos propriamente contabilizados), 

segundo Merico (1996, p. 19), “é uma excelente ferramenta para melhorar a alocação de 

recursos econômicos, mas é um processo que depende basicamente da identificação de 

impactos ambientais e de sua correta valoração econômica”. O tema abordado no 

presente estudo refere-se a preocupação com os limites da biosfera, com a 

biodiversidade relacionadas à métodos de valoração econômica para atividades do 

turismo na natureza no Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá.  

 

1.1 Contextualização    
 

As atividades de turismo de natureza, ou de estudos espeleológicos, planos  de 

manejo, são consideradas recentes. A atividade de Ecoturismo, por exemplo, que é um 

tipo de turismo na natureza, segundo Wearing e Neil (2001, p. 5), foi mencionada pela 

primeira vez por Ceballos Lascuráin, em 1983. Na verdade, o termo 'turismo ecológico' 

já havia sido mencionado em debates, inclusive para o Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Ecologia e para uma organização não governamental no México. Na ocasião, 

Ceballos Lascuráin lutava pela conservação das áreas de floresta tropical do estado 

mexicano de Chiapas e por uma estratégia para manter a integridade dos ecossistemas 

florestais envolvidos na promoção do turismo ecológico, devido ao fato de considerar o 
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ecoturismo uma importante ferramenta para a conservação. A atividade em tela, citada 

para melhor ilustrar o presente contexto, teve  grande impulso após a realização da Eco-

92, no Rio de Janeiro, como referencial para o ambientalismo mundial e para o 

desenvolvimento sustentável.  

Em parques que ofertam turismo na natureza, tanto é possível realizar a 

aproximação de manifestações culturais, como oportunizar a valorização dos recursos 

naturais e econômicos. Várias fontes de geração renda, benefícios econômicos e permuta 

entre as diversas culturas da humanidade, podem ser observadas nos destinos visitados.  
 

As técnicas da análise de valor, foram consolidadas após os anos 50 (Csillag, 1995 

p. 32), em estudos de ecologia  (com vistas em preservar cardumes de salmão e de 

trutas nos rios e correntes no lado noroeste do Oceano Pacífico),  em economia de 

energia (estudado intensamente a partir de 1973), no mercado de capitais, na indústria 

química,  na área social, de produção, administrativa e turística. 
 

Os fundamentos da análise de mercado são amparados nas leis de demanda, 

quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir e que 

estão dispostos a pagar, e, na oferta, quantidade de bens ou serviços que os 

fornecedores estão aptos a oferecer, ou que estão dispostos a aceitar. O valor de uso na 

troca de um bem, ou seja a sua utilidade, representa para o consumidor um indicador de 

satisfação ou necessidade, por isso tem caráter subjetivo.  De acordo com as 

necessidades dos consumidores, são geradas novas fontes de renda, é a produção. Estes 

mesmos agentes, os consumidores, suprem as necessidades das empresas com emprego 

de mão de obra e dentro das condições de seu orçamento, os agentes demandantes 

podem utilizar da melhor forma possível o seu dinheiro: podem consumir ou poupar. 

Existe portanto,  uma análise diretamente relacionada entre produção, emprego e 

consumo. Os indicadores de consumo são fundamentais para que novas formas de renda 

sejam geradas, para oportunizar novos investimentos, no entanto, as questões econômica 

e ecologicamente sustentável devem ser considerados nos fluxos de produção.  

Planejar ou desenvolver determinados espaços que possam corresponder às 

necessidades dos turistas, buscando não agredir o meio ambiente e seu entorno, ou seja, 

protegendo  e  conservando   determinada  destinação  turística,  é  também   um   

respeito   às questões econômicas por compreender a finalidade de um dos fatores de 

produção: os recursos naturais. A utilização de determinado potencial turístico o torna 

mais escasso, à medida que aumenta o índice de ocupação do espaço.  
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1.2 Justificativa 
 

 

 

O turismo é um elemento importante na vida social e econômica da 
comunidade regional. (...)  É  também um importante valor econômico de 
muitas áreas e cidades da comunidade e tem contribuição especial a fazer 
para a coesão econômica e social das regiões periféricas. O turismo 
representa um bom exemplo da relação fundamental existente entre o 
desenvolvimento econômico e o ambiente, com todos os benefícios,  
potencialmente associados.       
                                                                     (LAGE & MILONE, 2000, p 168).  

 

 

 
Muitas atividades econômicas em fase de desenvolvimento destacam-se por melhorias 

sistemáticas prioritárias, que tornam-se possíveis na melhor compreensão dos processos, 

na reformulação de conceitos ou na administração da qualidade de vida das pessoas. A 

tendência ao aumento do tempo livre em função da gradativa oferta tecnológica nos 

últimos anos oportuniza as pessoas, maior disponibilidade ao lazer. Os grandes 

aglomerados dos centros urbanos, decorrentes de tais avanços na produção, indicam que 

os indivíduos, que estimam sua restrição orçamentária, estão propensos a um maior 

consumo, voltado a uma vida saudável, notoriamente, há preferência em realizar viagens,  

sendo considerável o interesse por destinos turísticos na natureza. 
 

 

 

O segmento do turismo na natureza tem importante contribuição econômica, além de 

proporcionar experiências gratificantes aos seus praticantes em virtude do contato com 

a natureza, com os recursos naturais ou com as manifestações culturais em que está 

inserido. Estudos como os de Pires (1999, p. 8), resgatam a análise de um tipo de turismo 

na natureza, o Ecoturismo, que pode “gerar expressivas divisas estrangeiras para o país 

anfitrião, ao mesmo tempo que contribui para uma desejável diversificação da atividade 

econômica; pode estimular a descentralização do desenvolvimento em direção às regiões 

periféricas, estimulando a atividade econômica e o progresso de áreas rurais isoladas”.  

Decorre, que o turismo na natureza pode gerar renda, empregos, favorecer economias e 

culturas mais afastadas de pólos turísticos. 
 

O tema abordado nesta tese é a modelagem para estimativa de valor econômico pelo 

método matriz de valoração contingente e preços hedônicos, validado no Parque Natural 
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Municipal das Grutas de Botuverá, criado pela Lei N.º 820/99, pois enquanto fonte de 

geração de renda, impulsiona a atividade econômica. Estimar o valor econômico das 

atividades de turismo na natureza, não é pretender diminuir aspectos religiosos, 

culturais ou sentimentais que envolvem a questão, ou estabelecer um preço a fim de 

vender, mas compreender a magnitude com que os indivíduos estão dispostos a aceitar os 

impactos negativos ou dispostos a pagar para que os recursos naturais, enquanto 

utilizados como atrativos turísticos, continuem a existir.  
 

 

Contextualizado interdisciplinarmente entre a dimensão sócio-econômica-ecológica-

probabilística e cultural  a outras áreas, o presente estudo busca conjugar esforços para 

sustentabilidade, haja vista que as atividades oferecidas nos empreendimentos rurais 

como parte integrante das alternativas econômicas, podem agregar valores e criar novas 

fontes de renda à propriedade produtiva, manter e valorar para sustentar, oportunizar 

para o futuro, condições muito próximas das disponibilizadas no presente.  
 

 

Contudo, atualmente, o mercado econômico tanto não reconhece a proteção dos 

ecossistemas naturais, quanto não identifica o valor monetário da maioria das funções 

ambientais, e, embora relevante para a utilização sustentável dos recursos naturais, as 

atividades de valoração econômica, pesquisadas e apresentadas preliminarmente neste 

estudo em nível mundial, não contemplam ainda o turismo na natureza com todos os 

métodos de valoração, propostos na presente pesquisa, ou seja, para o Parque Natural 

Municipal das Grutas de Botuverá. 
 

 

Entende-se que o turismo na natureza, por ser uma atividade  que envolve tanto o 

compromisso com a ecologia como a responsabilidade social, fundamentado no desejo do 

turista em ver o ecossistemas no seu estado natural, seus elementos deveriam ser 

valorados por: medida protecionista, função do meio ambiente e da cadeia alimentar, 

educação econômica & consumo sustentável, defesa ética do meio ambiente, suporte à 

formulação de políticas públicas governamentais de ordem macroeconômica, estimação de 

indenizações judiciais, ou de externalidades originadas em investimentos indevidos, 

possibilitando a disponibilidade de recursos naturais à longo prazo, derivados do 

altruísmo do contingente. 
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1.3 Problema de Pesquisa  

 

A economia ajuda a informar sobre as necessidades de mercado ou sobre os 

comportamentos dos consumidores: se consomem, geram renda, tributos ou empregos 

diretos e indiretos, além da propensão ao consumo e sua disponibilidade a pagar. Há 

Porém um tratamento especial quanto às medidas de atividades econômicas. a análise do 

valor, descrita por Aristóteles há mais de 2000 anos (Csillag, 1995), contempla: o 

econômico, o social, o político, o estético, o ético, o religioso, e o judicial. analiticamente, 

o valor econômico é tudo aquilo que está associado à quantidade de um recurso escasso, 

que objetiva satisfazer necessidades ilimitadas algo que pode ser quantificado, medido 

em termos monetários, necessário para atribuição de utilidade marginal de uma 

mercadoria, que pode ou não, estabelecer relação de troca. O problema de pesquisa em 

tela, tem o intento de investigar qual a reação do mercado, qual a importância da 

existência de determinado investimento, enfim, detectar informações diversas que 

conduzam à resolução da questão de atribuições de valores. face ao exposto, o problema 

que norteou a presente pesquisa foi: como estimar o valor econômico de áreas 

protegidas, ou unidades de conservação, ou parques que ofertam turismo na natureza,  e 

qual  é o melhor método para esta estimativa ?  

 

1.3.1 Questões específicas 

 

As questões específicas que norteiam este trabalho são: 

 

� Já existem ou estão organizados os dados referentes às atividades de turismo na 

natureza em relação ao seu valor econômico no Parque Natural Municipal das Grutas 

de Botuverá? 
 

� De que forma estão organizados os investimentos destinados às atividades do 

mercado turístico no Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá? 
 

� Os indivíduos tem real atribuição de valor, aos atrativos da natureza por ele eleitos 

para suas necessidades de tempo livre ? 
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1.3.2 Pressupostos 

 

Os pressupostos que respondem às questões específicas são: 

 

� o espaço destinado às atividades de turismo na natureza no Parque Natural Municipal 

das Grutas de Botuverá é  considerado  recente. Pode-se afirmar que este ainda não 

caracteriza um determinado valor;  
 

� pela observação e reflexão da pesquisadora, algumas atividades de turismo na 

natureza no Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá como fator de geração 

de renda, embora importantes, estão se desenvolvendo de maneira aleatória, 

considerando sobretudo o aspecto sócio-econômico-turístico e geográfico, além da 

questão do respeito à cultura local. No entanto, o presente estudo poderá esclarecer 

de que forma estão organizados os investimentos destinados às atividades de 

turismo na natureza; 
 

� os indivíduos podem ter em sua cesta de mercadorias, diferentes atribuições de 

valor: pela distância geográfica do consumo de um bem; pela disposição a pagar dos 

indivíduos de acordo com sua restrição orçamentária; pelo legado deixado a gerações 

futuras, na dimensão do turismo sustentável, ou educação para o turismo; pela 

associação potencial destas variáveis, ou ainda, o indivíduo pode não ter noção de 

quanto e com que freqüência,  pagaria pela existência continuada de determinado 

atrativo da natureza.  

  

1.4 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

� Determinar o método para estimar o valor econômico matriz das atividades de 

turismo na natureza em parques naturais; 
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Os objetivos específicos são os seguintes:  

 

� Verificar os fundamentos científicos que contribuem com os resultados deste 

estudo, como: a sustentabilidade no mercado turístico, a análise de Custos e da 

Microeconomia, breves atribuições do Direito de Propriedade sobre os recursos 

naturais; 

 

� Identificar as atribuições dos principais métodos de valoração econômica; 

 

� Validar a aplicabilidade de modelagem do método de valoração econômica para 

Parques que ofertam turismo na natureza, através de sua aplicação no Parque Natural 

Municipal das Grutas de Botuverá; 

 

� Calcular, interpretar e analisar indicadores como: matriz de contingências, média 

aritmética das demandas e das variações periódicas, percentuais empregados para 

investimentos no setor turístico, formação de preços por Valor Presente, entre 

outros, necessários à constatação matriz do valor econômico; 

 

� Demonstrar se atributos como beleza e porte considerável de um produto e/ou o 

serviço a ser analisado realmente agregam algum valor, se geram renda, por meio da 

estatística descritiva e inferência estatística; 

 

�  Analisar economicamente, se há equilíbrio entre as atividades de conservação no 

parque em estudo, no que se refere a oferta e demanda turística, se é 

ecologicamente e economicamente sustentável, por meio dos indicadores obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48

Quanto ao teor dos principais capítulos, divididos em partes e temas distintos, destaca-

se: 

 
No Capítulo I são apresentados os itens referentes a análise preliminar da pesquisa 

como Justificativa, Problemas de Pesquisa, questões e pressupostos que responderiam 

aos problemas encontrados e os objetivos propostos para este estudo, seguido do 

Capítulo II que trata especificamente da Metodologia de Pesquisa como: caracterização, 

população e amostra, tratamento e análise de dados e procedimentos para pesquisa. 
 

Observa-se no Capítulo III um resgate educativo para o Turismo Sustentável 

considerando-se aspectos sócio-econômicos, uma vez que o planejamento do turismo 

requer a compreensão de elementos econômicos inerentes a atividade. 
 

O Capítulo IV e V apresentam uma sinopse sobre Sustentabilidade, incluindo-se a 

econômica e a ecológica, como importantes elementos para estudos de valoração 

econômica. Para melhor ilustrar a compreensão do conteúdo e sua função, apresenta-

se no Capítulo VI um resgate sobre estudos do Direito, que mostra as relações do 

indivíduo em sociedade, e o valor de uso do território, porque Direito e sociedade se 

pressupõem. O Capítulo VII, é dedicado à Estimativa de Valoração Econômica para 

Educação do Consumo Turístico, seguido dos Fundamentos e Microeconomia, que 

contempla os estudos de valoração, e a análise de custos, considerando-se que o 

funcionamento do mecanismo de mercado, inclui a atividade turística.  Já no Capítulo 

IX, apresenta-se um detalhamento dos Métodos de Valoração necessários a mostra 

do Capítulo seguinte que trata da ocupação dos espaços de Botuverá.  
 

Encerra-se a sistemática deste trabalho, com a apresentação Modelagem para 

Estimativa de Valor Econômico pelo Método Matriz de Valoração Contingente e 

Preços Hedônicos validada no  Parque Municipal das Grutas de Botuverá, com postura 

desenvolvimentista e interdisciplinar na sua estrutura técnico-científica, consoante 

com características dos estudos de valoração econômica. 
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2  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa classifica-se como de natureza teórico-empírica. Esse tipo de 

pesquisa caracteriza-se por um levantamento de nível exploratório, que tem como 

objetivo em qualquer ciência buscar respostas claras, precisas, racionais e objetivas 

para os problemas que são propostos,  em que os dados para sua estruturação foram 

coletados por meio de pesquisa de campo. A metodologia de trabalho, utilizando-se a 

tipologia de Lakatos e Marconi (1991), envolve:  

 

� A técnica  de  coleta  de  dados;  de  documentação  indireta;  de  base      

bibliográfica  de documentação direta, com observação extensiva através da técnica 

de  História  de Vida Profissional, envolvendo especialistas na área pela autoridade 

no assunto.  

� O  método  de  procedimento  no  estudo  é  funcionalista, por tratar de 

administração de  técnicas, respeitando a cultura local, ou seja, não é operacional. 

 

Os métodos científicos se classificam pelo raciocínio lógico, de acordo com Köche (1997, 

p. 87), como versão simplificada daquilo que acontece ou o que pode acontecer no 

processo de realização de descobertas. Lakatos (1991, p. 39) afirma que não há ciência  

sem o emprego de métodos científicos. Neste estudo, optou-se pelo método hipotético-

dedutivo como referência. Com esse método, o  pesquisador, segundo Figura 1, 

apresentada por Lakatos (1991, p. 67), e de acordo com a proposição de Popper (1975a);  

a partir de um levantamento baseado na teoria existente, encontra uma lacuna, um 

problema; situa e testa hipóteses para análise dos resultados e, propondo-se a explicar a 

contradição, ou problema inicial, determina um novo paradigma, uma nova lacuna, 

contradição ou problema.  

 

Já que a pesquisa é um processo de dúvidas com necessidade de encontrar respostas, 

autores como Popper citado por Lakatos (1991, p. 65-66), propõe para pesquisa o método 

hipotético-dedutivo: 
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A discussão científica parte de um problema (...) se renova em si mesmo 
dando surgimento a novos problemas. Tríade dialética: (tese, antítese, 
síntese). Parte-se de um problema (P1), ao qual se oferecesse uma espécie de 
solução provisória, uma teoria tentativa (TT), passando-se a depois criticar a 
solução, com vista a eliminação do erro (EE), tal como no caso da dialética, 
esse processo se renovaria em si mesmo, dando surgimento a novos 
problemas (P2).  

 

A proposta de Popper pode ser melhor compreendida na apresentação da Figura 1. 

 

 

 CONHECIMENTO PRÉVIO  
TEORIAS EXISTENTES 

 
  
    

 LACUNA, CONTRADIÇÃO OU PROBLEMA  
    
 CONJECTURAS, SOLUÇÕES OU HIPÓTESES  
    

 
CONSEQÜÊNCIAS FALSEÁVEIS 

ENUNCIADOS DEDUZIDOS 
 

    
 TÉCNICAS DE FALSEABILIDADE  
    

 TESTAGEM  
    

 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
    

 AVALIAÇÃO DAS CONJECTURAS, SOLUÇÕES OU HIPÓTESES  
   

 
REPUTAÇÃO  

(rejeição)  CORROBORAÇÃO 
(não rejeição) 

 

    
  Nova teoria  

    
  Nova lacuna, contradição ou problema  

           

           Figura 1:  Esquematização do Método Hipotético Dedutivo segundo Popper  
             Fonte: Lakatos (1991, p. 65) 
 

 

Embora a Figura 1, apresente os passos para composição do método hipotético-dedutivo, 

não há como afirmar que o conhecimento encontrado é verdadeiro, absoluto ou 

definitivo. Na observação sistemática da realidade, surgirão outras lacunas, 

proporcionando na ciência uma investigação contínua, com construção e reconstrução.  
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O estudo de caso estimula novas descobertas. A Epistemologia para Popper (1975, p. 

08), citado por Köche (1997, p. 78) mostra que um enunciado  científico  permanece 

provisório para sempre; isto é, a ciência é modificada alterada e, por constantes 

variáveis.   
 

Outros autores como Frigotto (1987, p.3), detalham informações científicas com relação 

ao método da seguinte forma: “a dialética materialista histórica enquanto uma postura, 

ou concepção de mundo; enquanto um método que permite uma apreensão radical (que vai  

à raiz) da realidade e, enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da 

transformação e novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade 

histórica”.   
 

Frigotto (1987, p.15) prioriza os passos da investigação científica: “um primeiro aspecto 

pode se observar no campo da pesquisa é que há uma tendência de tomar o “método”, 

ainda que dialético, como um conjunto de estratégias, técnicas, instrumentos. Não só o 

método aparece isolado, como a questão da concepção de realidade de mundo, a questão 

ideológica”. O  método de análise (ibidem, p. 6), na perspectiva dialética materialista, 

“não se constitui na ferramenta asséptica, uma espécie de metrologia dos fenômenos 

sociais, que nas perspectivas que aqui denomino metafísica, é tomada como garantia da 

cientificidade, da objetividade e da neutralidade [...] a reflexão implica subjetividade”. 
 

No método hipotético dedutivo, o cientista (Kneller, 1991, p. 64), “em vez de raciocinar a 

partir dos dados para uma hipótese, o cientista pode começar com uma hipótese e 

deduzir conclusões. Enunciados gerais ou predições particulares baseados nela”. 

Para Lakatos (1991, p. 64), “a indução afirma que em primeiro lugar vem a observação dos 

fatos particulares e depois as hipóteses a confirmar. A dedução, no método hipotético 

dedutivo defende o aparecimento, em primeiro lugar, do problema e da conjectura, que 

serão testados pela observação e experimentação. Há portanto uma inversão de 

procedimentos”. 
[ 

O autor sintetiza as informações de acordo com a Figura 2, em apresentação do 

problema, construção de um modelo teórico, dedução de conseqüências particulares, 

teste de hipóteses, adição ou introdução das conclusões na teoria. 
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Figura 2:  Esquematização do Método Hipotético Dedutivo segundo Popper (1) 
Fonte: Köche, 1997, p.70 
 

 

De acordo com a Figura 2, observa-se que o pesquisador tem necessidade de encontrar 

respostas ou soluções para um possível problema, uma lacuna; decorrente da explicação 

dos fundamentos teóricos, conceitos, ou símbolos matemáticos, neste caso o Valor de 

Uso (VU) e Valor de não uso (VNU) da terra, para composição do Valor Econômico que 

deverão ser testados de acordo com o conhecimento científico disponível.  

 

 

 

 

Conhecimento Prévio                            observação dos fatos                 fenômenos .... 
  (referencial teórico)                          (percepção significativa) 
 

 
                   Imaginação                      PROBLEMA  
                           Criativa                             (dúvidas) dúvidas 

CONTEXTO  
DE 

 DESCOBERTA 
 HIPÓTESES 
  (dúvidas) 

Testagem das Hipóteses 
(Observação Descritiva ou Experimentação) 

Intersubjetividade e falseabilidade 

Interpretação e Avaliação da Testagem das 
Hipóteses 

Rejeição 
das 

Hipóteses 

Não Rejeição 
das hipóteses 
(corroboração) 

Nova Teoria 

Novo Problema 

CONTEXTO  
DE 

 JUSTIFICAÇÃO 
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2.1 Caracterização da pesquisa 

 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso com modelagem para estimativa de 

valor, uma estratégia qualitativa que requer, no entanto, uma ampla abordagem quantitativa 

de determinados aspectos do caso em estudo. Tal estudo bem conduzido não poderia se 

contentar em fornecer uma simples descrição que não desembocasse em uma explicação, 

pois, como sempre, o objetivo de uma pesquisa não é ver, mas sim, compreender (LAVILLE & 

DIONNE, 1999, p.157). No caso da presente pesquisa, a autora teve idéia clara do que seria 

necessário pesquisar, no seu contexto, no entanto, foi necessário investigar se os fatos eram 

pertinentes. Ou seja, no estudo de caso, segundo Lüdke (1986, p.18), “o pesquisador, estará 

sempre buscando novas respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu trabalho” 

Para melhor interpretar os resultados e por se tratar de pesquisa quantitativa com 

predominância qualitativa, merece atenção a obra de Lage & Milone (2000, p. 304): na 

pesquisa quantitativa a medição é objetivo e a quantificação dos resultados deve ser precisa 

para possibilitar as projeções de investimento. 
 

O estudo de caso citado por Gil (1991, p. 59), pode ser definido como “um conjunto de 

dados que descrevem uma fase ou totalidade do processo social de uma unidade, em suas 

várias relações internas e nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, 

uma família, um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação”. Deste 

modo, pode-se dizer que o estudo de caso é o acompanhamento dos acontecimentos do 

cotidiano de um espaço, uma comunidade, um grupo, um meio, neste caso com modelagem de 

estimativa de valor. 
 

 Para Lüdke (1986, p.21) cada caso é tratado como tendo um valor intríseco, iniciando 

num plano incipiente, e delineando-se à medida que o estudo se desenvolve. De posse destas 

informações, foi possível identificar o total dos custos, o quanto de renda é gerada (e com 

que freqüência), pelas atividades de turismo na natureza para identificação do Valor de Uso 

(VU) e Valor de Não Uso (VNU) da terra, proposto por Munasinghe (1993), também citado 

por Fennel (2002, p.162) e por Merico (1996, p. 36), para composição do Valor Econômico. 

 

2.2 População e Amostra 
 

Para melhor reconhecimento e maior precisão das características da população, esta 

tese apresenta a constatação dos resultados por meio de análises probabilísticas 
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correspondentes:  a) estatística descritiva que envolve a coleta, a apresentação e a 

caracterização de um conjunto de dados que descrevem apropriadamente as 

características deste conjunto, por grupos e categorias,  e,  a   b) inferência estatística, 

que tornam possível a estimativa de características de uma população. Foi necessário 

investigar se os fatos eram pertinentes, aprofundando verticalmente a abordagem 

teórica e prática. O início da interpretação de dados que identificam o valor econômico 

do Parque Natural em estudo, e o correspondente método de valoração, serão 

identificados após a obtenção das informações desta pesquisa. 
   

A  população deste estudo é constituída pelo total dos elementos necessários ao 

desenvolvimento das atividades de turismo na natureza verificada no Parque Natural 

Municipal das Grutas de Botuverá. A amostra intencional é realizada de acordo com a 

estratégia adequada no qual, os elementos da amostra são escolhidos, ou seja, a amostra 

provém do total de elementos que podem ser considerados, na composição do valor 

econômico: pessoas acima de 15 anos e com menos de 60 anos, devido à noção de 

preferências das pessoas em relação aos seus dispêndios, que se encontram no entorno ou 

que visitam o Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, com erro de 4,2210%, abaixo 

de 5%, conferindo um maior intervalo de confiança (Apêndice A). Estes dados relacionam-se 

intencionalmente com as características estabelecidas. Foi considerado o erro amostral 

tolerável abaixo de 5% sob o enfoque probabilístico, pois quanto maior é o erro da amostra, 

sempre existe o risco de geração de características bem diferentes da população e menor 

será o intervalo de confiança. Com o amparo literário de Barbetta (1998, p. 58), serão 

apresentadas as fórmulas para o cálculo o tamanho mínimo da amostra dada por: 
 

 

                                e;        

 
 

em que:  
 

N  tamanho (número de elementos) da população; 

n   tamanho (número de elementos)  da amostra; 

n0  uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

E0  erro amostral tolerável. 

Atendendo as recomendações do autor supra citado, e buscando obter maior precisão na 

análise dos dados, em virtude do número de habitantes local (IBGE: 2005 = 3.756 hab., 

 

 n0 =      1     . 

           E0
2 

n =  N. n0 

       N + n0 
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com d.d. = 12 hab/km2), considerou-se um erro abaixo do estimado: 4,221%, implicando 

num intervalo de confiança maior de: 95,77%, acrescido da média aritmética mensal do 

contingente histórico do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá:   21.747,50 

anual. Distribuindo-se matematicamente os valores: 
 

 

n0 =   _       1  __   . 
           (0,042210) 2 
 

n = 509,86 

 

* por convenção, por tratar-se de indivíduos,  estabeleceu-se um arredondamento para 

cima, logo, 

n = 510 amostras. 

 

De posse destes dados, pôde ser planejado o levantamento da amostra inicial e 

posterior, sendo, que foram aproveitados os dados da amostragem inicial (teste T), 

apenas para guia de pesquisa, não sendo portanto, recomendados para tabulação em 

estatística descritiva ou inferência estatística, pois, a avaliação das diversas 

características da população da pesquisa em epígrafe, identificam formas de 

comportamento dos indivíduos, geradas pelas atividades de turismo na natureza, e, 

conduzem neste estudo, a cuidadosa estimativa de valoração econômica. 

 

2.3 Tratamento e análise dos dados 
 

Os dados foram analisados e concluídos utilizando-se a análise de conteúdo demonstrada 

por meio de tabelas, planilhas, textos explicativos e conclusivos, bem como os resultados 

de gráficos, cálculos e interpretações apresentados através de recursos computacionais 

utilizando-se Software’s como o Microsoft Excel 7.0,  Word 6.0, e o Statistic, por: a) 

estatística descritiva que envolve a coleta, a apresentação e a caracterização de um 

conjunto de dados que descreve apropriadamente as características deste conjunto por:  

a1) ordenação sintética e  a2) análise de agrupamento (por estimativa de valor); através 

da análise da distância euclidiana e, a  b) inferência estatística, que tornam possível a 

n =  [(21.747,50/12)  +  3.756]  *  561,26 

        [(21.747,50/12) + 3.756] +  561,26 
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estimativa de características de uma população, com base somente em resultados de 

amostras, no que se refere à demanda do parque natural em estudo, o entorno das 

grutas de Botuverá e ao contigente de correlação entre outras variáveis.  
 

Roesch (1999), descreve que a análise de conteúdo é o método que busca classificar 

palavras, frases, ou mesmo parágrafos, em categorias de conteúdo. Utiliza desde 

técnicas simples até outras mais complexas, que se apóiam em métodos estatísticos, 

análise discriminante, além de outros que foram aproveitados para a realização da 

presente pesquisa.  

 

2.4 Procedimentos 
 

Para fundamentação teórica da pesquisa foram realizadas consultas à fatos brutos, 

leituras prévias de livros, artigos, relatórios, e demais obras com publicações sobre o 

tema em questão. De posse das devidas investigações dos autores e suas mais diversas 

interpretações sobre o assunto, iniciou-se a busca de dados e a pesquisa em laboratório 

por meio dos instrumentos: questionários e entrevistas (Apêndice A); necessários para 

execução do trabalho monográfico e estruturação desta pesquisa. Devida atenção foi 

necessária neste momento, no que se referiu notadamente à: evitar respostas nulas; 

neutralidade do entrevistador; realização de testes-piloto e de impactos com 

fotografias; oferecer informação sobre o que  está sendo medido; identificar com 

clareza a disponibilidade do recurso; administrar o tempo de pesquisa e a faixa etária do 

entrevistado; além de outros pertinentes aos métodos de valoração.   
 

Para Valoração Contingente (MVC), ou  Contingent Valuation Method (CVM), que se 

preocupa com a DAP (disposição a pagar) e a DAA (disposição à aceitar) dos indivíduos,  

estreitamente relacionada, ao valor de uso e ao valor de não- uso, foi observada a 

possibilidade de encontrar valores estimados para uma grande variedade de bens e 

serviços, que podem ou não, ser transacionados no mercado à determinado preço. O 

instrumento genérico foi um questionário destinado a pessoas acima de 15 anos e com  

menos de 60 anos, devido à noção de preferências das pessoas em relação aos seus 

dispêndios. Foram também considerados os vieses estimativos do método baseados em 

BENAKOUCHE e CRUZ (1994),  detalhado posteriormente no capítulo de Métodos de 

Valoração Econômica deste estudo. 
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Na abordagem hedônica, foi considerada a atribuição subjetiva, uma vez que cada 

indivíduo tem suas preferências, porque este método capta os valores de uso direto e 

indireto e o valor de opção, e é bastante útil para mensurar a DAP por valores de uso do 

meio ambiente. No método de preços hedônicos, foi possível ainda, avaliar o preço 

implícito de um atributo ambiental por meio da avaliação concomitante: preço e 

quantidade, originado uma  reta  inversamente  proporcional  em relação à quantidade e 

preço, de acordo com o que o indivíduo elege em sua cesta de mercadorias, restrita ao 

seu orçamento.  
 

Procedeu-se dedutivamente que, se o indivíduo tivesse um aumento no nível de renda, 

poderia então consumir maior quantidade do mesmo bem ou serviço oferecido por preços 

maiores, que seria a variação equivalente. As pessoas podem portanto, eleger a 

quantidade e o preço que estarão dispostas a pagar (DAP) por um bem ou serviço 

turístico, e poderão ir modificando tal opção, na medida em que atribuem especifica 

utilidade (U), a tais bens e serviços. Foi levado em consideração as preferências pessoais 

dos entrevistados.  
 

No Custo de  Viagem (CV), que estima a demanda por recursos com base na demanda de 

atividades recreacionais, partiu-se do pressuposto que o custo de deslocamento do 

indivíduo para a visitação a um recurso ambiental é fator determinante para suas 

decisões de consumo. Como a distância influi diretamente na taxa de visitação, quanto 

mais longe do local de origem, maior é o custo. Assim, considerou-se que: quem vive nas 

proximidades de um parque natural, têm a oportunidade de visitar o atrativo com maior 

freqüência. Procedeu-se atendendo as condições da:  a) estatística descritiva que 

envolve a coleta, a apresentação e a caracterização de um conjunto de dados que 

descreve apropriadamente as características deste conjunto por:  a1) ordenação 

sintética e  a2) análise de agrupamento (por estimativa de valor); 

e, a  b) inferência estatística, que torna possível a estimativa de características de uma 

população, com base somente em resultados de amostras, no que se refere à demanda do 

parque natural em estudo, o entorno das grutas de Botuverá e ao contingente de 

correlação entre outras variáveis.  
 

O  método  de  procedimento  do presente  estudo  é  funcionalista, por tratar de 

administração de técnicas, respeitando a cultura local, ou seja, não é operacional. 
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3  EDUCAÇÃO PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL: ASPECTOS SÓCIO 

ECONÔMICOS 
 

 

O fato de o turismo estar direta e indiretamente relacionado a geração de renda 
não implica na destruição de um dos mais importantes fatores de produção: os recursos 

naturais. O homem, enquanto sujeito do turismo utiliza os insumos de produção que 

contém matéria prima muitas vezes, extraída da natureza. Deve compreender as 
diversas possibilidades de geração de emprego, porém deve atender e ter respeito as 

exigências de conservação. A viabilidade econômica do turismo está sobretudo no fato 

de gerar empregos diretos,  indiretos e induzidos. Os benefícios econômicos iniciais 
transferem-se  para o efeito multiplicador envolvendo muitos setores da economia, que 

ajudam a melhorar os indicadores de participação da ordem macroeconômica como o PIB 

(Produto Interno Bruto), além da melhoria nos resultados das contas do Balanço de 
Pagamentos e da Balança Comercial. Por esta razão, muitos esforços têm sido feitos 

para impulsionar o crescimento econômico originado das atividades turísticas. A Tabela 

1, apresenta os principais benefícios econômicos obtidos por meio das atividades de 

turismo na natureza. 
 

Tabela 1: Os benefícios econômicos - interpretação 
Benefícios Econômicos Explicação do Benefício 

 
Atividade econômica 

 

As operações turísticas que aplicam a interpretação contribuem significativamente para o 
desenvolvimento econômico. Em 1995, a movimentação financeira da indústria de 

ecoturismo australiana foi estimada em US$ 250 milhões (Econsult, 1995). 
 

 
 
 
 

Emprego direto 
 

 

Há muitas pessoas empregadas como intérpretes. Por exemplo, a Associação de 
Interpretação da Austrália tem 450 associados, a maioria dos quais são intérpretes para 

administradores de patrimônios naturais e culturais (Associação Australiana de 
Interpretação, 1995). Em 1995, cerca de 6.500 pessoas (das quais 4.500 são funcionários 
em tempo integral) estavam empregadas pela indústria de ecoturismo, australiana. Em 
1995, a folha de pagamento dos empregos relativos ao ecoturismo estava estimada em 

US$ 115 milhões (Econsult, 1995). 
 

 
 

Emprego indireto 

 

A atividade econômica gerada pelas organizações de turismo na natureza, que empregam 
intérpretes próprios cria empregos e riqueza indiretos. Por exemplo, os intérpretes 

precisam treinar fornecedores, artistas gráficos, fabricantes de sinais de identificação, 
expositores e construtores de centros de visita. 

 

 
Emprego Induzido 

 

É  gerado pela crescente capacidade de consumo dos residentes locais, devido ao 
aumento de receitas decorrente do turismo, como por exemplo, o consumo de bens 

(Healy, 1989: 21). 
 

 
 

Investimento 
 

 

Investimento em empreendimentos turísticos para a oferta de interpretação por meio de 
instalações (centros de visita, sinais de identificação, expositores entre outros) e 
serviços (guias e pessoal de recepção). Em 1994, em Queensland do Norte, os gastos 

totais dos visitantes da Wet Tropics World Heritage Area [WHA, Área de Patrimônio do 
Mundo Tropical úmido] alcançaram US$ 443 milhões. Nessa ocasião, esse valor era 
equivalente a 3,6% das receitas de exportação da Austrália pela atividade turística. 

 

Fonte: adaptado de Wearing & Neil (2000, p. 109) pela autora  
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Para melhor compreender os impactos positivos do turismo em nível mundial, cabe 

citar o exemplo de Uganda (WEARING & NEIL, 2000). O turismo passou a ser o maior 

componente na balança comercial do país. As pessoas vão para Uganda quase que 

exclusivamente para ver gorilas na montanha. O Parque Nacional é hoje o principal 

contribuinte para a economia do lugar, no entanto, poucas pessoas (por dia), podem subir 

no local, devido á limitação estabelecida na capacidade de carga. Na verdade, o próprio 

meio e os recursos naturais estão contribuindo de maneira extraordinária para o 

desenvolvimento econômico da região, para a geração de emprego, renda, tributos e 

divisas,  devido à demanda de visitação dos gorilas. Outros parques, outros safáris, e 

outras oportunidades de turismo passam a ser ofertadas para as pessoas irem visitar, 

enquanto esperam a oportunidade de ver os gorilas. O lado cultural do meio ambiente 

vem sendo beneficiado pela educação da atividade turística que toma como instrumental 

a matéria-prima e a contribuição da natureza. A natureza está a serviço do homem, no 

entanto, no caso da visitação aos Parques de Uganda é determinado o modelo de 

capacidade de carga que impede a transformação de determinados locais de destinação 

turística, em virtude do termo ocupação dos espaços, por área. 

Lage (2001), menciona autores respeitados como Sílvio Magalhães Barros, ao 

apresentar os principais objetivos do Conselho Mundial de Viagens e Turismo - WTCC;  

definidos por:  
 

� sensibilizar os governos para a importância estratégica do setor de viagens e turismo 

no desenvolvimento econômico e na geração de empregos; 

� avançar em direção a mercados mais abertos, mais competitivos e menos 

regulamentados; 

� promover o desenvolvimento sustentável na indústria turística; 

� eliminar barreiras que impedem ou inibem o crescimento do setor. 
 

Nos Estados Unidos, por exemplo, quase todos os grandes parques nacionais são objeto 

dessa utilização. Tais atividades, necessitam de controle de uso direito e indireto, com 

vistas a diminuir  os efeitos da deterioração pelo afluxo de usuários. Entretanto, os 

fatos, os números e os dados científicos em si, parecem não ter sido suficientes para 

modificar as tendências globais da deterioração ambiental: a difusão de conhecimento 

detalhado a respeito de como o homem degrada e ameaça seu próprio planeta não 
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produziu por si mesma um sinal de ação corretiva séria ou permanente. Por esta razão, é 

importante distinguir quais são as devidas melhorias que ocorrem na economia e na 

ecologia, e, compreender suas conseqüências. O segmento turístico baseado na natureza, 

representa um quinto do turismo mundial, tem princípios básicos de compreensão do 

meio natural, cultural e humano. Segundo Wearing & Neil (2000), entre os principais os 

princípios estão: 
 

� assegurar uma distribuição justa dos benefícios e custos; 
 

� gerar emprego local, tanto diretamente no setor de turismo, como em diversos 

setores da administração de apoio e de recursos; 
 

� estimular as indústrias locais rentáveis  hotéis e outras instalações de alojamento, 

restaurantes e outros serviços de alimentação, sistemas de transporte, produção de 

artesanato e serviços de guia; 
 

� gerar divisas estrangeiras para o país e injetar capital na economia local; 
 

� diversificar a economia local, particularmente nas áreas rurais, onde o emprego 

agrícola pode ser esporádico ou insuficiente; 
 

� buscar a tomada de decisões em todos os segmentos da sociedade, inclusive nas 

populações locais, de modo que o turismo e outros usuários dos recursos possam 

coexistir. O turismo na natureza incorpora o planejamento e o zoneamento, 

assegurando o desenvolvimento turístico apropriado para a capacidade de 

sustentação do ecossistema; 
 

� estimular a melhoria do transporte, da comunicação e de outros elementos da infra 

estrutura comunitária local; 
 

� criar instalações recreativas que podem ser usadas pelas comunidades locais, pelos 

visitantes domésticos e internacionais. Também estimular, auxiliando seu custeio, a 

preservação dos sítios arqueológicos e de edifícios e bairros históricos; 
 

� estimular o uso produtivo das terras marginais para a agricultura, permitindo que 

grandes áreas conservem sua cobertura de vegetação natural; 
 

� monitorar, avaliar e administrar os impactos do turismo, bem como desenvolver 

métodos confiáveis de contabilidade ambiental e calcular qualquer efeito negativo. 
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Outras formas de turismo como o cultural também tendem a aumentar a auto estima da 

comunidade local e proporcionar a oportunidade de maior entendimento e comunicação 

entre pessoas de diversas origens, no entanto, o presente trabalho não se aprofundou 

neste segmento, pois não teriam a mesma relevância, dado o objeto de pesquisa. 

Contudo, a educação para o turismo ambientalmente sustentável pode demonstrar a 

importância dos recursos naturais e culturais para o bem estar econômico e social da 

comunidade, podendo ajudar a preservá-los. 
 

Embora os indicadores macroeconômicos do Brasil, que é importante elemento no 

contexto mercadológico mundial do turismo, apresentam destacada posição em torno do 

turismo emissivo e potencial turismo receptivo; o desenvolvimento econômico pode estar 

prejudicado em função do crescimento do próprio turismo. É notório que estejam 

surgindo ONG’s (Organizações não Governamentais), e apoio de autoridades 

governamentais buscando impor legislação adequada à preservação de áreas protegidas; 

regular a limitação de visitantes à parques ecológicos e/ou naturais; incentivar e aplicar 

políticas de incentivos ao planejamento, promoção e conscientização da população local e 

dos visitantes para a conservação dos recursos naturais; assegurar medidas contra os 

impactos mais sérios sobre o ambiente natural, esclarecer e apoiar o planejamento do 

turismo sustentável. 
 

Segundo Ceballos-Lascurain citado por Wearing & Neil (2000, p. 20), a população local 

possui não só o "conhecimento prático e ancestral das características naturais" da 

região, mas também o estímulo para se dedicar ao turismo na natureza em funções de 

geração de renda e emprego como guarda-florestal, já que "sua subsistência depende em 

grande parte da preservação sustentada das qualidades naturais do seu meio ambiente". 

Ao revés de promover um modelo colonialista de desenvolvimento, que busca treinar a 

população local "até apressadamente" (grifo do autor) em conhecimentos "necessários", 

o reconhecimento de um determinado conjunto de conhecimentos já existentes na 

comunidade local, harmonizado com suas próprias expectativas e resultados em relação 

aos projetos turísticos propostos para a localidade, será mais vantajoso, conscientizá-

los da importância de existência do meio, em qualquer sentido. A educação ambiental 

(PIRES, 2002, p. 15) visa a formação e ao aprofundamento da consciência ecológica e 
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respeito aos valores, tanto para a comunidade anfitriã, quanto para os turistas. As 

comunidades locais devem se envolver no processo completo de desenvolvimento do 

turismo, desde o planejamento até a implantação dos projetos, por meio de processos 

que visem a harmonia do desenvolvimento econômico com interesses mais amplos de 

responsabilidade social. Para o autor (ibidem, p. 62), é necessário haver mobilizações em 

torno de causas como “a defesa do meio ambiente, a proteção dos ecossistemas naturais 

e dos processos ecológicos do planeta”. 
 

De algum modo, os aspectos sociais decorrem da função econômica e dessa atividade 

contribuem para redefinir serviços e redimensionar a oferta, possibilitando gerar novos 

benefícios para a comunidade presente e condição de vida para as gerações futuras. 
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4  SUSTENTABILIDADE 

 

“Ao homem foi dado o céu, a terra e 
 todos os que nela habitam” 

             

        (Salmo 115:16) 
 

Na busca por manter as mesmas oportunidades disponibilizadas à biodiversidade 

o termo sustentabilidade segundo Merico (1996, p 42), requer um estoque constante de 

capital natural, constituído pelo conjunto de todos os ativos ambientais. Logo, não 

diminuir o estoque de ativos naturais, é não diminuir o nível de sustentabilidade.  Para 

que de fato, não ocorram reduções do capital natural, é necessário (ibidem, p.143):  
 

� não utilizar recursos renováveis em uma taxa acima de sua capacidade de          

regeneração; 
 

� não se despejar na natureza, mais resíduos que sua capacidade de assimilação. 

 

Tais alternativas, resumem requisitos à conservação de recursos naturais para as 

gerações futuras. Elementos como o petróleo, o ar, a água, o carvão, e a própria terra; 

passam por outras intervenções indiretas, via de regra, resultantes de degradações 

anteriores, ao meio ambiente. Para Wonnacott (1994, p. 559), “um dos bens mais valiosos 

é a água. Não podemos fazer coisa alguma sem ela, se necessário estaríamos dispostos a 

dar tudo o que temos para adquiri-la”, identificando o alto valor que este recurso natural 

possui. Existem ainda, muitas incertezas quanto ao conhecimento completo do 

comportamento dos elementos da atmosfera e da estratosfera.  

O respeito às gerações futuras, por uma questão justa, moral e ética não pode 

ser visto como uma simples externalidade1, tratada como um ‘desvio’ do sistema 

econômico. O desenvolvimento sustentável, tem por reconhecimento, o objetivo de 

possibilitar um futuro sustentável ao homem e seus descendentes, na forma de dar 

permanência.    

 

 

                                                 
1 Algo de fora, externo ao meio,  não inerente, desagregado, sempre que custos ou benefícios sociais de um bem não forem 
inteiramente suportados por aqueles que o produzem e/ou consomem.   
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4.1 Sustentabilidade Ecológica 

 

O desenvolvimento sustentável  segundo Wearing & Neil (2000, p. 9),  tem por 

objetivo satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. Ou seja, o crescimento de 

uma determinada atividade econômica, como no caso do turismo deve ter 

desenvolvimento suficientemente sustentável do ponto de vista ecológico econômico. 

Do ponto de vista ecológico, cabe ao empreendedor respeitar os agentes da 

natureza, preservar os recursos naturais, conservar flora e fauna, enfim, produzir 

buscando manter a biodiversidade.  A prestação de serviços pode ter como alternativa 

sempre a melhor prática ambiental, evitando o desperdício do meio, utilizando-se de 

recursos como a estimativa da capacidade de carga, correto armazenamento do lixo, 

ética e respeito às gerações futuras. 

Algumas formas de turismo voltadas ao turismo na natureza, como o caso do 

Ecoturismo ou o do Turismo de Aventura possibilitam a geração de empregos (diretos, 

indiretos e induzidos), renda, infra-estrutura, divisas; promovendo o desenvolvimento de 

determinada localidade com aumento dos benefícios sociais. A natureza que neste caso, 

está a serviço do homem, deve ser respeitada para que no futuro as mesmas situações 

sejam oportunizadas. 
 

No âmbito da sustentabilidade, o respeito a ecologia é essencial, devem haver 

porém restrições ao uso, educabilidade para manuseio adequado dos recursos naturais; 

máxime, uma questão agregada à responsabilidade social. 

 

4.2 Sustentabilidade Econômica 

 

Do ponto de vista econômico é necessário ter sustentabilidade econômica e 

ecológica, visando a manutenção dos recursos e dos empreendimentos para a gerações 

futuras. O conceito de sustentabilidade segundo Wearing & Neil (2000, p. 24), pode 

funcionar como um mediador entre o “desenvolvimento ecologicamente sustentável” e o  

“desenvolvimento economicamente sustentável”. Segundo a escola conservacionista os 

sistemas naturais, considerados pela utilidade dos recursos, tem valor ecológico, no 
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entanto, estão a serviço do homem. Tais benefícios, devem portanto, serem utilizados de 

forma consciente, sem comprometer os objetivos de conservação e sustentabilidade. As 

atividades de turismo, analisadas de modo ambíguo, podem converter-se em  benefícios 

ou custos ao meio, pois denotam diferenciados valores, ao longo da história, decorrentes 

do espaço e do tempo. Parafraseando contribuições literárias, 

 

O mesmo marco de referência que serviu para balizar o surgimento 
contemporâneo do turismo e explicar sua afirmação como fenômeno social e 
econômico de larga escala, qual seja, o período histórico sucedido após a 
Segunda Guerra Mundial, poderá se constituir  no referencial de partida 
para toda uma conjuntura histórica que engendrou os acontecimentos de 
caráter cultural e ideológico no âmbito geral da sociedade nos anos de 1960 
e 1970.                                                                           (PIRES, 2002, p. 42). 
 
 

Delineando conceitos de diferentes épocas históricas, pode-se reconhecer que 

para ter sustentabilidade econômica, é necessário, haver sustentabilidade ecológica. Os 

recursos naturais que são objeto de estudo da Microeconomia (estudo subjetivo, 

individualizado do fluxo econômico), são parte dos fatores de produção, juntamente com 

o capital humano (trabalho). Ou seja, para haver trabalho, se inclui o uso dos recursos 

naturais. No entanto, este último elemento, os recursos naturais são contemplados na 

Microeconomia, e muito embora implícitos na Macroeconomia, não são contabilizados. A 

macroeconomia “se baseia fortemente em indicadores macroeconômicos como PIB/PNB 

para orientar a economia, os quais desprezam absolutamente as conseqüências 

ambientais do processo econômico” (MERICO, 1996, p. 105). Isto quer dizer (ibidem), 

que um país pode exaurir seus recursos minerais, perder seus solos, extinguir suas 

florestas, poluir seu ar e seus aqüíferos, destruir sua fauna, sem que a renda nacional 

seja afetada pela perda destes recursos naturais. 

 Se este fato é compreensível nos estudos de Keynes (1982) por ocasião da 

publicação da Lei de Demanda Efetiva2, com a preocupação fundamental de igualar 

valores de poupança e investimento; como haver sustentabilidade econômica se não 

existirem mais os recursos naturais ? Ou como produzir se não existem fatores de 

produção ? Esta é uma das variáveis estudadas no item questões chave da economia, 

objeto de estudo dos fundamentos econômicos. O planejamento da produção para as 

                                                 
2 Na Lei de Demanda Efetiva a demanda determina o nível de produção (Keynes, 1982) 
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atividades do turismo segundo Murphy citado por Hall (2001, p. 33), apresentado na 

Figura 3, refere-se a prevenção e regulamentação de um sistema, promovendo o 

crescimento ordenado a fim de aumentar os benefícios sociais, econômicos e ambientais 

do processo de desenvolvimento. Ou seja, além de outros fatores, deve haver 

preocupação dos governos e de seus gestores com o bem estar,  a responsabilidade 

social e ambiental, a correta leitura e interpretação de indicadores macroeconômicos e o 

respeito à cultura local; como base para implementação do desenvolvimento e 

sustentabilidade. O modelo, resgata os estudos de Keynes (1982), referindo-se ao 

estimado equilíbrio universal entre oferta e demanda, apresenta as metas econômicas 

(produção), metas sociais (consumo) juntamente com o desenvolvimento de metas 

ambentais e recursos, mostra o desenvolvimento sustentável integrado entre economia e 

meio ambiente, possibilitando a eqüidade intergeracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sustentabilidade econômica é a continuidade da economia, da produção, do consumo e 

do investimento, enfim, do mercado; isto é, existe possibilidade de haver renda futura, 

para gerações futuras. Para alguns autores como Lodisch (2002, p. 3), se a empresa é 

sustentável economicamente, ela possui algo difícil de ser imitado. O agente ofertante 

de bens ou serviços nem precisaria ser muito criativo, para encontrar um atributo 

diferenciador,  se considerasse as variáveis ambientais em seus processos de produção. 

Figura 3: Valores e Princípios do Turismo Sustentável 
Fonte: Hall, M.C. p. 33 (modificado) 
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4.2.1 Produção & Consumo 

 

 Os fundamentos da análise de mercado estão fundamentados nas leis de 

demanda, quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam 

adquirir, e, na oferta, quantidade de bens ou serviços que os fornecedores estão aptos a 

oferecer, a um determinado preço. O valor de uso na troca de um bem, ou seja a sua 

utilidade, representa para o consumidor um indicador de satisfação ou necessidade, por 

isso tem caráter subjetivo.  De acordo com as necessidades dos consumidores, são 

geradas novas fontes de renda: é a produção. Existe portanto,  uma análise diretamente 

relacionada entre produção, emprego e consumo. Os indicadores de consumo são 

fundamentais para que novas formas de renda sejam geradas, para oportunizar novos 

investimentos, no entanto, devem ser consideradas na produção, a questão econômica e 

ecologicamente sustentável. 
 

Para haver produção é necessário emprego de capital.  Ekins, citado por Merico 

(1996, p. 17), desmembra o capital incluindo quatro outros capitais: o capital natural (a 

terra), o capital humano (o homem), o capital social/organizacional e o capital 

manufaturado (a produção).  O termo produção, a transformação de bens e serviços em 

bens e serviços finais, destinados ao consumo ou ao investimento (KEYNES, 1982), não 

contempla somente o capital humano, visto por meio do trabalho. Para que a produção 

ocorra é necessária a “apropriação” de recursos da natureza tais como: a terra, a 

energia solar, o carvão, a biomassa;  fósseis como o petróleo, o gás natural; enfim, 

extração de recursos terrestres e aquáticos que causam custos elevados à biosfera e 

que podem comprometer ou trazer conseqüências negativas para as gerações futuras. 

Buscando atender as mutantes necessidades do homem, tal fato manifesta-se de forma 

gradativa e intensa nas atividades de turismo. 

 

4.3 Insustentabilidade 

 

 O aumento desordenado da produção, ou a não ordenação da capacidade de carga 

dos espaços compromete a sua estrutura, a sua função, o seu dinamismo funcionalidade. 

As externalidades negativas do processo de produção e consumo, como a poluição, o 

desrespeito ao bem estar social, ecológico ou cultural,  são exemplos de 
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insustentabilidade, ou seja, atuam como uma falha no sistema. Breves interpretações do 

cenário mundial atual são outros alertas em relação ao crescimento do sistema 

econômico e o gradativo decrescimento da biosfera. Alguns seres que não realizam 

fotossíntese, mas que se apropriam dela, como os seres humanos, são responsáveis 

segundo Merico (1996, p. 23), pelo consumo de 25% do potencial global disponibilizado 

pela biomassa.  
 

O aquecimento global, que pode alterar o clima de todo o planeta, em virtude do 

uso descontrolado para atender a produção e consumo modifica a composição de CO2 

(dióxido de carbono), produz além disso, radiações infravermelhas contribuindo para a 

queda gradativa do índice de sanidade das pessoas, do desenvolvimento da agricultura, 

da biodiversidade de um modo geral. Decorre deste fato, o aumento da venda de 

remédios, fortalecendo, por exemplo, a indústria farmacêutica, os processos de inserção 

de produtos químicos, como agrotóxicos, nos métodos agrícolas, e a “descontinuidade da 

vida em algumas regiões do planeta como a Antártida” (ibidem, p. 26).  

O dióxido de carbono também tem sua contribuição para fortalecer o 

aquecimento global. Acompanhado de óxidos como o nitrogênio, o ozônio e o gás metano 

tendem a aumentar o nível dos oceanos. Para melhor interpretação,  pode-se agregar ao 

presente exemplo, o fato de haver preocupação de responsáveis pelo poder público em 

‘atender a demanda’ contínua de mercado; no que se refere, notadamente, ao segmento 

turístico (turismo de praias), com vistas a concretizar o processo de alargamento de 

faixas de areia em torno da orla marítima.  

O processo de desertificação (erosão acelerada dos solos), leva a biodiversidade 

à extinção, junto com o declínio de áreas agrícolas possibilitando o aumento de pessoas 

sem ter o que comer em muitos países como no caso da Etiópia (grãos) e do México 

(água). Malthus, clássico economista citado por Lage (2001, p. 20), previu o aumento da 

população em progressão geométrica e o aumento dos alimentos em progressão 

aritmética. Para outros pensadores de escolas econômicas (ibidem, p. 20), Malthus, 

estava errado por ser a favor de guerras, visando o controle da humanidade e por não 

prever a vinda da tecnologia. Embora existam pesquisas que provem o contrário, será que 

Malthus, errou por não prever o avanço tecnológico, ou será que os fatos apresentados 

no contexto presente, são decorrentes do aprimoramento da tecnologia ? Tais fatos, do 

ponto de vista neo-malthusiano,  não seriam,  a sustentabilidade do erro ?  
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 O aumento da população que implica em deslocamentos do meio rural para o meio 

urbano e ainda num aumento da produção para satisfazer as necessidades de consumo 

pode alterar o nível de sustentabilidade. O valor do PIB per capita é resultante da 

divisão do valor da produção pelo valor da população, ou seja tais indicadores percorrem 

caminhos históricos, sempre analisados concomitantemente. Muito embora, países como 

a China e a Índia tenham um gradativo aumento populacional comparando-se, por 

exemplo, o consumo per capta  dos Estados Unidos e da Índia, observa-se que os 

Estados Unidos consomem, per capta, 33,7 vezes mais alumínio, 44,8 mais cobre, 57,6 

vezes mais fosfatos, 42,7 vezes mais petróleo, 183,9 vezes mais gás natural, 10,5 vezes 

mais carne, 385,7 vezes mais pasta para celulose que a Índia (MERICO, 1996, p. 145). 

Outros exemplos poderiam ser contemplados, como os sérios problemas causados 

ao homem e a biosfera com a indústria do carvão. De qualquer modo, os efeitos do 

aumento da produção, em virtude do aumento das necessidades da demanda, possibilitam 

trocas físicas entre o meio econômico e o meio ecológico, que em muitos casos, são 

exemplos de insustentabilidade e de degradação ambiental. Para Merico (1996, p. 36), “é 

fundamental reconhecer que recursos naturais e serviços ambientais têm funções 

econômicas e valores econômicos positivos e que tratá-los como preço zero é um risco 

muito sério de exaurí-los ou manejá-los insustentavelmente”. A ausência de 

sustentabilidade ou a insustentabilidade, (ibidem, p. 146), “é a imposição de um futuro 

pior que o presente”. É, em síntese, a maximização da produção, ou seja, é atender a 

escala ótima da economia; é não se preocupar com o que não existe mais, com o capital 

perdido, e nem com o que, ou o quanto, sobra para as gerações futuras. A 

sustentabilidade do erro, é portanto,  falta de responsabilidade com o meio. 
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5  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MERCADO TURÍSTICO 

 

 

Os segmentos desenvolvidos para o turismo são sensíveis ao uso de recursos 

finitos. Á medida em que o turismo se desenvolve, existe necessidade  de considerar a 

questão do número máximo de turistas ocupando determinados espaços. Infelizmente, a 

capacidade máxima de turistas em alguns lugares, nem sempre é considerada. 

Dependendo do grupo de necessidades, a sustentabilidade do turismo pode estar 

ameaçada em alguns casos, até no curto prazo. O segmento turístico visto de forma 

sustentável, busca manter a diversidade e a qualidade ambiental, produzindo vantagens 

para o meio ambiente e para a continuidade do mercado. 
 

A utilização de determinado potencial turístico pode se desenvolver considerando 

as relações existentes entre o meio ecológico, cultural, social e econômico, no entanto, 

estas cuidadosas análises  não se dissociam, devem estar interrelacionadas à medida que 

aumenta proporcionalmente, o índice de ocupação de determinado espaço. 
 

Reforça-se que formas de turismo voltadas ao turismo na natureza, como o caso 

do Ecoturismo ou o do Turismo de Aventura possibilitam a geração de empregos 

(diretos, indiretos e induzidos), renda, infra-estrutura, divisas; promovendo o 

desenvolvimento de determinada localidade com aumento dos benefícios sociais. A título 

de exemplo, o Ecoturismo, segundo Pires (1999, p. 8), é um instrumento capaz de gerar 

benefícios econômicos às  populações residentes nos destinos visitados. A natureza que 

neste caso, está a serviço do homem, deve ser respeitada para que no futuro as mesmas 

situações sejam oportunizadas. 
 

Os empreendedores que tem estado em contato direto com a tecnologia, ou 

aqueles que estão diante de uma mudança na regulamentação ou qualquer outra mudança 

(externa ao negócio), devem ter preocupação efetiva com o desenvolvimento sustentável, 

é uma questão de responsabilidade social.  O modelo proposto por Beni (2000, p. 48), na 

Figura 4, sintetiza o conjunto das relações ambientais do SISTUR (Sistema de Turismo) 

com o conjunto das ações operacionais entre Demanda Agregada (Consumo), Oferta 

Agregada (Produção), Distribuição e Mercado. 
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MODELO DO SISTUR 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo do SISTUR 
Fonte: Beni, 2000, p. 48 

 

 

Existe mercado quando há interação entre as categorias demandantes e ofertantes 

(Figura 4), com este fato, há possibilidades de geração de recursos para formação de 

capital. O mercado turístico pode ser a mola propulsora da economia, no entanto, tanto o 

turismo, quanto a economia, dependem da disponibilidade de recursos da natureza para o 

seu desenvolvimento. Existe novamente um ciclo, em que os fatores de produção; terra, 

capital e trabalho, permitem a composição do sistema econômico. Embora, o turismo seja 

o alicerce de muitas economias, ele não existe sem a presença de todos os fatores de 

produção utilizados concomitantemente. A distribuição mercadológica e da posse das 

propriedades e do uso dos recursos naturais é tratada no Direito de Propriedade. 
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6  ATRIBUIÇÕES ANALÍTICAS SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE 

 

Dado o seu caráter amplo, que contém as várias doutrinas em relação à proteção 

ambiental, e devido ao presente estudo ter inerente em seu objetivo a estimativa da 

valoração ambiental pelo altruísmo dos indivíduos, este capítulo não se aprofundou na 

íntegra, pois nem todos os caput‘s ali constituídos, teriam relevância nesta obra, mas 
sim, os aspectos dispostos em lei, pertinentes à valoração ambiental ou a 

sustentabilidade dos recursos naturais. São também destacadas as principais 

disposições constituídas na Lei N.º 9.985, pertinentes à valoração dos recursos naturais: 

de uso direto e indireto, exploração de tais recursos, conservação e demais 

esclarecimentos ou determinações pertinentes ao objeto de estudo. A íntegra do 

presente capítulo, e da Lei, encontram-se no Apêndice C, deste trabalho. 

  

LEI N° 9.985, DE 18 de Julho de 2000. 

 
Regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.  
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA  

(Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei): 

 

CAPÍTULO I  

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art 1° Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades 

de conservação.  
 

Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;  
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II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 
preservação a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às 
atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 
gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;  
III - diversidade biológica: a variedade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 
ainda a diversidade dentro de espécies; entre espécies e de ecossistemas;  
IV - recurso ambiental: a águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o 
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;  
V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a 
longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas além da manutenção dos processos 
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;  
VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 
interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;  
VII - conservação in situ : conservação de ecossistemas e habitats naturais e a 
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, 
no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido 
suas propriedades características;  
VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 
diversidade biológica e dos ecossistemas;  
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais;  
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos 
naturais;  
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo o biodiversidade e 
os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;  
XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas fiscais necessárias à gestão da unidade;  
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XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e  
XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 
como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades individuais. 
 

CAPÍTULO II  
 

DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - 

(SNUC) 
 

Art 3° O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é 

constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, 

de acordo com o disposto nesta Lei.  
 

Art. 4° O SNUC tem os seguintes objetivos:  
 

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 contrato 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 e promovendo-as 
social e economicamente.  
 

Art. 5° O SNUC será regido por diretrizes que:  
 

VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de 
populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e 
recursos genéticos silvestres;  
IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e 
adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;  
 

Art 6° O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições:  
 

II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o 
Sistema; e  
III - Órgão executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - Ibama, os órgão estaduais, e municipais com a função de implantar 
o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação.  
 

CAPÍTULO III  
 

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

Art 7° As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 

com características específicas:  
 

I - Unidades de Proteção Integral;  

II - Unidades de Uso Sustentável.  

§ 1° O objetivo básico das unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos nesta Lei.< p> § 2° O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
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compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus 

recursos naturais.  
 

Art 8° O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidades de conservação:  

I - Estação Ecológica;  

II - Reserva Biológica;  

III - Parque Nacional;  
IV - Monumento Natural;  

V - Refúgio de Vida Silvestre.  
 

Art 9° A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização 

de pesquisas científicas.  

§ 1° A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  

§ 2° É proibida a visitação pública, exceto quando um objetivo educacional, de acordo 

com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.  

§ 3° A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.  
§ 4° Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações do ecossistemas no caso 

de:  

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;  
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;  
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;< p> IV - 
pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado 
pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em 
uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até 
o limite de um mil e quinhentos hectares.  
 

Art 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o 
equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.  
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§ 1° A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  
§ 2° É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo 
com o regulamento específico.< p> § 3° A pesquisa científica depende de autorização 
prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.  
 

Art 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, na recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.< p> § 1° O 
Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  
§ 2° A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 
administração, e aquelas previstas em regulamento.  
§ 3° A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.  

§ 4° As unidades dessa categoria quando criadas pelo Estado ou Município, serão 
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.  

 

Art 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 
singulares ou de grande beleza cênica.  
§ 1° O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários.  
§ 2° Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 
não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável 
pela administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da 
propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.  
§ 3° A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 
administração, e àquelas previstas em regulamento.  
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Art 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem com objetivo 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.  

§ 3° A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 
administração, e àquelas previstas em regulamento.  
 

Art 14. Constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de 

unidade de conservação:  

I - Área de Proteção Ambiental;  
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;  
III - Floresta Nacional;  
IV - Reserva Extrativista;  

V - Reserva de Fauna;  

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e  
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.  
 

Art 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau 
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
§ 1° A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.  

 

Art 16. A Área de Relevante interesse Ecológico é uma área em geral de pequena 
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais 
extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo 
manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 
natureza.  
§ 1° A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou 
privadas.  

 

Art 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 
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recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração 
sustentável de florestas nativas.  
§ 3° A visitação pública é permitida condicionada às normas estabelecidas para o manejo 
da unidade pelo órgão responsável por sua administração.  
§ 4° A pesquisa é permitida e incentivada sujeitando-se à prévia a autorização do órgão 
responsável pela administração da unidade às condições e restrições por este 
estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento.  
 

Art 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga 
populações tradicionais cuja a existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 
condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da 
natureza e na manutenção da diversidade biológica.  
I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses 
locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;  

 

CAPÍTULO IV  
 

DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

Art 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.  
 

Art 23° A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas 
Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, 
conforme se dispuser no regulamento desta Lei.  
§ 2° O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo 
obedecerá às seguintes normas:  
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que 
danifiquem os seus habitats;  
II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos 
ecossistemas;  
III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de 
conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.  
 

Art 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do 
ecossistema, integram os limites das unidades de conservação.  
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Art 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural devem possuir zona de amortecimento e, quando 

conveniente, corredores ecológicos.  

§ 1° O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos 
corredores ecológicos de uma unidade de conservação.  
§ 2° Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas 
normas de que trata o § 1° poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou 
posteriormente.  
 

 

Art 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.  
§ 3° O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 
cinco anos a partir da data de sua criação. 
 

 

Art 31. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones.  
 

 

Art 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção 
Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de 
arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os 
seguintes critérios:  
I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, 
manutenção e gestão da própria unidade;  
 

 

Art 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 

em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é 

obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 

Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  

§ 1° O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 
não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo 
com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.  
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CAPÍTULO V  
 

DOS INCENTIVOS, ISENÇÕES E PENALIDADES 
 

Art 39. Dê-se ao art. 40 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte 
redação:  
“Art. 40. (VETADO)  

“§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações 
Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os 
Refúgios de Vida Silvestre. ” (NR)  
“§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das 

Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância 

agravante para a fixação da pena.” (NR)  
 

Art 40. Acrescenta-se à Lei n° 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A:  
 

“Art. 40-A (VETADO)  

“§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de 
Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas 
Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.” 
(AC)  

“§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstancias 
agravante para a fixação da pena.” (AC)  
“§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.”  

 

CAPÍTULO VI  
 

DAS RESERVAS DA BIOSFERA 
 

Art 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestões 

integradas, participativas e sustentáveis dos recursos naturais, com os objetivos básicos 

de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o 

monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria da qualidade de vida das populações.  
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§ 1° A Reserva da Biosfera é constituída por:  
I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;  
II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não 
resultem em dano para as áreas-núcleo; e  
III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação 

e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e 

em bases sustentáveis.  

§ 2° A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.  
§ 3° A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas 
pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada 
categoria específica.  
§ 5° A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental “O 
Homem e a Biosfera - MAB”, estabelecido pela Unesco, organização da qual o 
Brasil é membro. 
 

 

CAPÍTULO VII  
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades 

de conservação, derivadas ou não de desapropriação:  
 

IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;  

V - o resultado de cálculo efetuando mediante a operação de juros compostos;  
VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da 

unidade.  
 

Art 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-
estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são 
admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem 
prejuízo da necessidade de elaboração e estudos de impacto ambiental e outras 
exigências legais.  
Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades 

do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos 

limites dessas unidades e ainda não indenizadas.  
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Art 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água 
ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma 
unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e 
implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.  
 

Art 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e 

municipais. Competentes.  

§ 1° O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade 
de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre 
espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e 
aspectos socioculturais e antropológicos.  

 

Art 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada 
das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro.  
Parágrafo único. O Ibama incentivará os componentes órgãos estaduais e municipais a 

elaborarem relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição.  
 

Art 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Art 60. Revogam-se os Arts. 5° e 6° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 

5° da Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967; e o Art. 18 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto 

de 1981.  

Brasília, 18 de julho de 2000; 179° da Independência e 112° da República. 
 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL  
 

José Sarney Filho 
 

Fonte: Senado Federal Subsecretaria de Informações 18/07/2000. 
<http://www.senado.gov.br/mma>;<htpp:www.dnpm.gov.br/p1128-03.html>Acesso em 09/05/03.         
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LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965  

 

Regula a ação popular 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei:  

Da ação popular  
 

Art 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de 

nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 

Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, 

art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os 

segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 

ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra 

com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual de empresas 

incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, 

e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.  

§ 1º Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens 
e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico.  
( . . . ) 

Brasília, 29 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da República.  

H. CASTELLO BRANCO  

Milton Soares Campos  
 

Fonte: Senado Federal Subsecretaria de Informações 18/07/2000. 

      <http://www.senado.gov.br/mma>;<htpp:www.dnpm.gov.br/p1128-03.html>Acesso em 09/05/03.             

 

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.  
 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-  a 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 
Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da República.  

José Sarney  

Fernando Lyra  
 
Fonte: Senado Federal Subsecretaria de Informações 18/07/2000. 
<http://www.senado.gov.br/mma>;<htpp:www.dnpm.gov.br/p1128-03.html>Acesso em 09/05/03. 
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6.1 Direito Ambiental 

 

Os direitos e deveres constituídos no âmbito das leis de Direito Ambiental, dispõem a 

necessidade de regulamentação interdisciplinar no que se refere às categorias estudadas no 

presente trabalho. O resgate das grandes escolas ambientais e a condição normativa, 

definida em relação ao meio ambiente é apresentada por Sirvinskas (2003, p. 8), da seguinte 

forma: 

 

Todos os recursos naturais são considerados coisas e apropriáveis sobre o 
ponto de vista econômico, incluindo aí a flora, a fauna e os minérios.  Essa 
apropriação é possível pelo fato de o homem ser o centro das preocupações 
ambientais - antropocentrismo.  Há, no entanto, quem entenda que a flora, a 
fauna e a biodiversidade também são sujeitos de direito, devendo ser 
protegidos pelo direito - biocentrismo.  Todos os seres vivos têm o direito 
de viver.  Partindo-se de uma visão moderna do meio ambiente, faz-se 
necessário analisar a natureza do ponto de vista filosófico, econômico e 
jurídico.  

 

O autor prossegue em sua afirmação fundamentando o exercício de cidadania e ordem 

comportamental do ponto de vista filosófico: a “natureza é dotada de valor inerente que 

independe de qualquer apreciação utilitarista de caráter hemocêntrico”. Do ponto de vista 

econômico: a natureza constitui valores de uso econômico direto ou indireto, servindo de 

paradigma ao antropocentrismo das gerações futuras.  

 
Do ponto de vista jurídico, a natureza tem sido considerada ora como objeto, ora 
como sujeito.  Nestes últimos anos, afirma Antônio Herman V. Benjamin, “vem 
ganhando força a tese de que um dos objetivos do Direito Ambiental é a proteção da 
biodiversidade (fauna, flora e ecossistemas), sob uma diferente perspectiva: a 
natureza como titular de valor jurídico per se ou próprio, vale dizer, exigindo, por 
força de profundos argumentos éticos e ecológicos, proteção independentemente 
de sua utilidade econômico-sanitária direta para o homem”.  
                                                                             (SIRVINSKAS, 2003, p. 8) 

 

Historicamente, com base no Direito Ambiental brasileiro, a proteção jurídica do meio 

ambiente no Brasil pode ser dividida em três períodos: 

a) O primeiro período começa com o descobrimento (1500) e vai até a vinda da Família Real 

(1808) - nesse período havia algumas normas isoladas de proteção aos recursos naturais que 

se escasseavam na época, como, por exemplo, o pau-brasil, o ouro entre outros que serviram 

à base econômica, por meio do consumo. 
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b) O segundo período inicia-se com a vinda da família real (1808) e vai até a criação da Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente (1981).  Esse período se caracteriza pela exploração 

desregrada do meio ambiente, cujas questões eram solucionadas pelo Código Civil (direito de 

vizinhança, por exemplo).  Havia, sim, preocupações pontuais com o meio ambiente, 

objetivando a sua conservação e não a sua preservação.  Surgiu, nesse período, a fase 

fragmentária, em que o legislador procurou proteger categorias mais amplas dos recursos 

naturais, limitando sua exploração desordenada (protegia-se todo a partir das partes).  

Tutelava-se somente aquilo que tivesse interesse econômico. 

c) O terceiro período começa com a criação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente  

de acordo com a Lei n.6.938, de 31-8-1981, dando-se ensejo à fase holística, que consistia 

em proteger de maneira integral o meio ambiente por meio de um sistema ecológico 

integrado (protegiam-se as partes a partir do todo).  
 

Tais períodos incentivaram novos investimentos no país no que se refere à proteção ao meio 

ambiente, desde livros, artigos doutrinários, teses e leis que foram criadas, voltadas à  

repercussão benéfica e a divulgação pela mídia de algumas decisões judiciais favoráveis das 

ações civis publicadas impetradas pelo Ministério Público.  Com o advento da Lei n. 7.347, de 

24 de julho de 1985, que criou a denominada ação civil pública a defesa do meio ambiente se 

fortaleceu, como instrumento à disposição do cidadão, de modo geral, e, em particular, do 

Ministério Público. Em decorrência desse fato, diversas ações foram propostas em defesa do 

ecossistema. 

O meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em toda as suas formas” 

(Art. 3o, I, da Lei n. 6.938/81), ou, o conjunto de fatores físicos químicos e bióticos que 

agem sobre um ser vivo ou uma comunidade, que podem determinar sua sobrevivência 

abrange todos os bens jurídicos protegidos.   
 

O preceito constitucional protege a sadia qualidade de vida do homem que vive no 

mundo, pois “à ele foi dado o céu e a Terra e todos os que nela habitam” (Salmo 115:16). As 

atitudes praticadas contra a natureza como desmatamentos, queimadas, a exploração 

econômica inadequada, portanto, não somente em seu efeito jurídico; estão relacionadas à 

um fundamento divino, considerando-se a perpetuação do homem no planeta.  

Resumidamente, dispõe-se de amparo no Direito Ambiental segundo Sirvinskas (2003, p. 28-

29), quanto à degradação da qualidade ambiental  “a alteração adversa das características do 
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meio ambiente” (Art. 3o, II, da Lei n. 6.938/81), e por poluição “a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente:  a) prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população;  b) criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos” (Art. 3o, III, a, b, c, d, e e, da Lei n. 6.938/81).  Essas agressões e 

degradações foram elevadas à categoria de crimes, colocadas na Seção III, que trata da 

poluição e outros crimes ambientais (Arts. 54 e s. da LA). 

Outras determinações estabelecidas em Lei, na Constituição Federal de 1988 e no 

CONAMA estabelecem instrumentos de regulamentação e de consciência ecológica além de 

normas de proteção das áreas de preservação permanente, visando a conservação, 

preservação e regeneração do meio ambiente: 
 

a) Avaliação de impactos ambientais  (AIA), é um dos instrumentos da política 

nacional do meio ambiente prevista no Art. 9o, III, da Lei n. 6.938/81, como um conjunto de 

estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da 

licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação 

de área degradada e a análise preliminar de risco” (g.n.) (Art. 1o III, da Res. n. 237/97 do 

CONAMA).  
 

b) Impacto ambiental (IA), por sua vez, é “qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente (g.n.), causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: I - a 

saúde, a segurança, e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III 

- a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos 

recursos ambientais” (Art. 1o I, II, III, IV e V, da Res. n.001/86 do CONAMA).  
 

Para Stiglitz (2003, p. 227), “em alguns países o governo simplesmente detém a 

propriedade de monopólios naturais tais como eletricidade, gás e água. Mas a propriedade 

pública apresenta problemas. Os governos não são particularmente eficientes como 

produtores”. Sabe-se que nem sempre os governos consideram em suas políticas o amparo ao 

meio ambiente, deixando de comprometer-se tanto com o bem estar social quanto com a 

permanência dos recursos naturais. 
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O presente estudo baseado no fundamento de “conservar’ que em seu significado estabelece 

resguardar, manter e continuar a terra ou flora, permite a exploração econômica dos 

recursos naturais existentes em determinada localidade, realizando-se o manejo adequado e 

racional.  Preservar, por outro lado, é defender e proteger a flora e os recursos naturais 

daquela região, admitindo-se apenas o uso indireto desses recursos.  Nesse caso, não se 

permite a sua exploração econômica diretamente.  Semanticamente, as expressões preservar 

e conservar possuem o mesmo sentido  (SIRVINSKAS, 2003, p. 187-188), contudo, a 

preservação é mais rígida do que a conservação.  Regenerar é recompor no estado anterior a 

área degradada, assim, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) são aquelas tuteladas 

amplamente pelo Poder Público, protegendo-se tanto a flora como a fauna.  

Sempre que os custos e benefícios sociais de um bem não forem inteiramente 

suportados por aqueles que os produzem ou os consomem, ou quando ocorrem falhas na 

utilização ótima dos recursos, ausência dos direitos de propriedade ou de sua definição legal, 

claramente estabelecida, ocorrem as externalidades. 

Para estimar razoavelmente quais são os custos e benefícios de acordo com as 

magnitudes estabelecidas na composição do valor presente, será necessário identificar as 

externalidades, inerentes ao Direito de Propriedade. 

 

6.2 Externalidades 

 

Verifica-se uma externalidade quando a atividade de um agente afeta, positivamente ou 

negativamente, a situação de outro. Este conceito econômico aplica-se a um recurso 

ambiental, podendo este efeito ocorrer no espaço de gerações, pertinente ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. A partir deste contexto, pode-se definir as externalidades a 

princípio como sendo negativas (custos) ou positivas (benefícios).  
 

Muitas situações podem identificar as chamadas externalidades, estudadas por 

Coase3, (WESSELS, 2002, p. 172), em seu prêmio Nobel de Economia em 1990: “se houver 

propriedade privada e nenhum custo de transação, então, não haverá nenhuma falha de 

mercado”. Se, por exemplo determinada fonte de água é destinada a agricultura e os 

agricultores estão utilizando pesticidas, ou fertilizantes, para que depois de filtrada esta 

água sirva ao consumo das pessoas, o grupo de agricultores estaria gerando uma 

                                                 
3  professor emérito da Escola de Direito da Universidade de Chicago 
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externalidade negativa que afeta os demais que consomem água potável. Neste caso, 

portanto a água não serviria para ser bebida e sim para os agricultores que estão gerando 

uma externalidade negativa. 
 

O bem ambiental [...] segundo Sirvinskas (2003, p. 31),  não pode ser classificado 

como bem público nem como bem privado (Art. 98 do CC/2002), ficando numa faixa 

intermediária denominada bem difuso.  Difuso é o bem que pertence a cada um e, ao mesmo 

tempo, a todos.  Não há como identificar o seu titular e seu objeto é insuscetível de divisão, 

cite-se, por exemplo, o ar que pode ser convertido em externalidades.  No presente estudo, 

tal fato pode ser verificado no caso do Parque Municipal das Grutas de Botuverá por tratar-

se de um bem público. A externalidade portanto, pode ser considerada uma divergência tanto 

entre custos privados quanto sociais,  quanto aos ganhos de bem estar para os indivíduos.  

Na verdade, ao decidir comprar um bem,  

 
cada indivíduo ou firma pensa apenas no benefício que recebe e não nos 
benefícios repassados à outros. Na mesma linha, bens que tem externalidade 
negativas, como a poluição do ar e da água terão excesso de oferta no 
mercado. (STIGLITZ, 2003, p. 351). 

 
Na afirmação do autor, o fato de os indivíduos ou firmas, não adquirem bens com 

externalidades negativas, por estarem excedentes, pode ser considerado uma falha no 

mercado, e do possível papel do setor público.   

Richards (1999) em (http://www.odifpeg.org.uk/publications/papers/eutfp/eutfp-01-

portuguese.pdf.>Acesso em 19/04/2003), define as externalidades como sendo “custo ou 

imprevisto de produção ou consumo que afeta que afeta outros que não o produtor ou o 

consumidor, onde o custo ou benefício não é internalizado nos fluxos de caixas pessoais, uma 

vez que é externo ao mercado.” Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público (SIRVINSKAS, 2003, p. 42), e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

 

Para SANTOS (1998, p. 32), as atividades atualmente identificadas como lazer estão 

“predominantemente a serviço do mercado”, através de “técnicas não territoriais, 

freqüentemente exógenas”, isto é dissociadas dos componentes sociais que cercam e que 
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originaram o homem que deveria praticar essas atividades, bem como de suas funções 

sociais, as quais restam o papel de componentes do consumo. Então, como estas atividades de 

lazer estão voltadas para o mercado em si, é necessário que haja um certo equilíbrio no 

mesmo para que a oferta (o uso a ser feito, o bem natural neste caso) não seja inferior a 

demanda (os usuários do bem), causando imensos riscos às populações tanto recentes como 

futuras; além de outras externalidades. Tal fato é de extrema importância para a análise 

dos valores ambientais e para o entendimento dos riscos de uma exploração contínua para 

com o meio ambiente e para a interpretação positiva da eficácia do uso destes recursos de 

forma sustentável influenciando satisfatoriamente as partes envolvidas. 

Conforme Varian (2003, p. 649), tanto o ar puro quanto a fumaça podem ser 

considerados direitos de propriedade não bem definidos, pois sob certas circunstâncias, têm 

“conseqüências distributivas diferentes”. A produção de externalidades portanto, resulta em 

ineficiências e, em problemas de bem estar, no caso do uso comum ou não. 

Determinados atrativos turísticos, como o caso do turismo de esportes, também 

geram externalidades. À título de exemplo, no recente Grande Prêmio de Fórmula I, 

realizado, na Áustria e transmitido pela Rede Globo às 9:00 do dia 17 de maio de 2003, 

alguns torcedores liberaram fumaça em tom vermelho em homenagem a sua equipe. De certo 

modo, os outros torcedores que  ali estavam compartilhando os mesmos objetivos, foram 

beneficiados com a euforia desses torcedores, gerando para eles, uma externalidade 

positiva. Por outro lado,  aqueles indivíduos que estavam torcendo para equipes, tiveram que 

‘compartilhar’ aquele fato, gerando para eles, uma externalidade negativa. É importante 

lembrar que em países onde o ar é rarefeito como no caso da Áustria, os carros de Fórmula 

1, tem sua potência reduzida por falta de oxigênio, e que grande parte deste gás é utilizada 

para fazer a combustão, sendo necessário devido às  características de tais veículos, um 

consumo em torno de 2,2 à 2,8 lts. de combustível, por volta, comprometendo de forma ainda 

mais intensiva a disponibilidade de recursos naturais, tornando-os mais escassos, devido às 

externalidades negativas.  
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7 ESTIMATIVA DE VALOR ECONÔMICO PARA  EDUCAÇÃO DO CONSUMO 

TURÍSTICO  

 

A análise de valor, em muitas organizações tem sido estudada como alternativa para 

viabilizar o total de custos, de recursos ou o preço de venda de um determinado bem ou 

serviço. Valor, segundo Kotler (1998, p.13) em sua análise subjetiva, “é a estimativa de cada 

produto satisfazer o seu conjunto de necessidades”. Em linhas seguintes, com o mesmo 

enfoque, o autor refere-se a confiabilidade, durabilidade e cadeia de valor. Para Paladini 

(1995, p. 78), “valor é o conjunto das ações do fornecedor: serviço (prazos, formas de 

entrega,  assistência técnica) e os produtos (qualidade, preço, ajuste ao uso)”. Segundo a 

visão de Paladini é necessário estabelecer quais são os atributos do segmento de serviços 

para a disponibilidade no mercado. Existem algumas derivações de valor: “o valor real de um 

produto, processo ou sistema é o grau de aceitabilidade de um produto pelo cliente e, 

portanto, é o índice final do valor econômico” (CSILLAG, 1995, p. 62).  

Aristóteles descreveu  há mais de 2000 anos, sete classes de valor: econômico, político, 

social, estético, ético, religioso, e judicial” (ibidem, p. 61). Já Rolston III (1988) indica 

14 tipos de valores incorporados na natureza: 1) de suporte da vida: 2) econômico; 3) 

recreativo; 4) científico; 5) estético; 6) de espécies ameaçadas; 7) histórico; 8) 

simbolismo cultural; 9) de instrutor de caráter; 10) de unidade/diversidade; 11) de 

espontaneidade e de estabilidade; 12) dialético; 13) religioso; e 4) intrínseco. O objeto 

deste estudo, é determinar o método para estimar o valor econômico matriz das 

atividades de turismo na natureza em parques naturais; ou dito de outro modo, estimar o 

valor monetário de um bem natural em relação a outros bens e serviços disponíveis, sem 

pretender diminuir aspectos religiosos, culturais ou sentimentais que envolvem a questão 

ou estabelecer um preço a fim de vender, mas descobrir a magnitude com que os 

indivíduos estão dispostos a aceitar os impactos negativos ou dispostos a pagar para que 

os recursos naturais, como os utilizados como atrativos turísticos, continuem a existir. 

No caso do turismo em parques naturais, existe uma necessidade pretendida no 

mercado por geração de emprego ou renda, porém, pode-se afirmar que esta ainda não 

caracteriza um determinado valor. Por se tratar de turismo baseado na natureza, alguns 

autores sustentam a análise do valor econômico da seguinte forma: “o fenômeno turístico é 

constituído de valor econômico, expresso pelos sujeitos produtores e reprodutores, pelos 

bens e serviços turísticos, produzidos e consumidos na esfera da economia global, 
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consolidados por estratégias comunicacionais mundiais. O imaginário, a diversão, o sujeito, 

individualizado, relacionam-se com o presenteísmo, a repetição, a condensação pós-moderna, 

por meio do construto tecnológico coberto de valores de troca, na economia globalizada” 

(MOESCH, 2000, p. 134). A autora justifica tal expressão, pela quantidade de bens e 

serviços presentes no universo turístico, isto é, com um preço, com valor de uso e valor de 

troca. 

 Lage & Milone (2000, p. 82), analisam o fato por meio de dois importantes 

compartimentos: a análise microeconômica: para ser feita uma comparação, considera-se o 

caso de alguns bens de consumo tangíveis, como, por exemplo: televisores, geladeiras, carros, 

entre outros. Se o comerciante não vender todo o seu estoque em determinado mês, pode 

guardar o que sobrou para vendê-los no período seguinte. Supõe-se, então, que os custos 

incorridos ao guardar determinado produto não vendido, reduz o valor econômico dos 

mesmos. No turismo, então para os autores, o valor econômico dos artigos não vendidos, 

como 100 unidades habitacionais de um hotel, é exatamente igual a zero, por serem 

intangíveis, não considerando-se ainda, o custo fixo.  

Do ponto de vista dos autores na análise macroeconômica, segundo Lage & Milone 

(2000, p. 166): “o turismo tem um efeito duplo sobre a cultura; de um lado, criando valor 

econômico, ele pode ajudar a preservar a cultura, beneficiando tanto os turistas como os 

receptores.  A título de exemplo, prédios religiosos, locais arquitetônicos, danças tribais são 

valorizadas por ambos os grupos; e, por outro lado, a cultura pode ser distorcida pelo 

turismo quando o mesmo charme cultural é substituído por imitações, sejam cópias de 

artesanatos ou de música tradicional. Igualmente, o desgaste físico excessivo pode 

prejudicar esse patrimônio natural e artificial”. Em parágrafos seguintes, Lage & Milone 

(2000, p.168), reforçam a necessidade de  análise do mercado turístico da seguinte forma:  o 

turismo é um elemento importante na vida social e econômica da comunidade regional. (...) “É  

também um importante valor econômico de  muitas áreas e cidades da comunidade e tem 

contribuição especial a fazer para a coesão econômica e social das regiões periféricas”. O 

turismo representa um bom exemplo da relação fundamental existente entre o 

desenvolvimento econômico e o ambiente, com todos os benefícios,  potencialmente 

associados. O valor econômico, dentro deste enfoque, é tudo aquilo que está associado à um 

recurso escasso, que objetiva satisfazer necessidades ilimitadas. 

Há porém um tratamento especial quanto às medidas de atividades econômicas. O 

turismo na natureza segundo Hall (2001, p.17), tem sido apresentado como um dos meios de 
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Turismo 

conservar a diversidade ecológica, oferecendo maior valor econômico para a conservação da 

flora e da fauna que, caso contrário poderia ser explorado de outras formas. Para Wearing & 

Neil (2000, p. 20),  “a natureza possui valor intrínseco (...) a comunidade mundial não possui 

valor econômico (...), na Antártida, por exemplo, um certo número de países está avaliando o 

valor econômico da exploração petrolífera e mineral em comparação com a preservação do 

único ecossistema existente”. Parece que existe consciência ecológica, mas, existem muito 

mais obstáculos a serem superados visando à conservação do ecossistema. A proposta 

apresentada no presente estudo, considera a abordagem interdisciplinar (Fig. 5), como 

amparo para compreensão da Estimativa de Valor Econômico por Valoração Contingente e 

Preços Hedônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5: Categorias Interdisciplinares de valoração econômica 
Elaboração:  Sônia Maria Kohler Dias -  inédito 
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Percebe-se que “o capital natural e capital manufaturado não são apenas substituíveis um 

pelo outro, mas antes, complementares” (MERICO, 1996, p. 39). Para o autor, a relação entre 

os dois elementos, é diretamente proporcional. 

Dada a dificuldade de se estimar valores para os bens ambientais, estudiosos como Moura 

(2003, p. 3), esclarece que, é preciso considerar a opinião das pessoas em relação à 

disponibilidade à pagar pela “manutenção da qualidade de vida”, quando se refere à economia 

ambiental. A categorização apresentada para a estimativa dos valores econômicos segundo 

Pearce & Turner (1994), inclui: valor de uso (direto e indireto), valor de opção e valor de 

existência. 

Fennel (2002, p.162), aperfeiçoou as categorias propostas por Munasinghe (1993) e 

por Pearce & Turner (1994), nos valores econômicos atribuídos aos recursos ecológicos, 

incluindo o valor de legado e dividindo os valores de uso e de não uso dos bens. Ele sugere 

que o valor econômico total  (VET) de um recurso está baseado em seu valor de uso (VU) e 

valor de não-uso (VNU) detalhados na Figura 6 (ibidem: 167). 

 

Valor Econômico Total 

 

Valores de uso pessoal  Valores de não-uso 
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Uso direto  Valores de Uso 
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de existência 
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baseado ( por 
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• saúde 
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• hábitats  
• conservados 

 
• hábitats  
• mudanças  
     irreversíveis 

 
• hábitats 
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Figura 6: Categorias de valores econômicos atribuídos aos bens ambientais 
Fonte:  Munasinghe, M. 1993;  FENNEL, D. A. 2002:162 

       “ Tangibilidade” decrescente de valor para os indivíduos 
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Os autores propõem estimar valores do turismo em florestas tropicais; conforme a avaliação 

de atividades de Ecoturismo nas florestas da Costa Rica, feita por uma população em $ 68 

milhões anuais, o que é determinado “multiplicando-se o total de ecoturistas dos EUA à Costa 

Rica pelo surplus (superávit) do consumidor por pessoa”. Para Munasinghe, para Fennel (2002, 

p. 162), e Pearce & Turner (1994), no que se refere à preservação da biodiversidade, existe 

possibilidade de medir o preço de um leão vivo, de um hectare de terra, ou de uma trilha 

ecológica destinada à uso turístico. 
 

Para melhor entendimento da inter-relação entre a função produção, o consumo e a escassa 

existência dos recursos naturais, pode-se lembrar as notórias palavras de Merico (1996, 

p.36-39), em que seu alerta se dirige à natureza, como principal fonte de matérias primas. 

Para o autor: Se uma floresta pode produzir um fluxo de madeira para a indústria 

madeireira, se reservas de petróleo podem produzir um fluxo de óleo cru para as refinarias 

e se populações de peixes podem produzir um fluxo de pescados para a indústria pesqueira, a 

relação complementar entre capital natural e capital manufaturado se evidencia ao se 

perguntar qual o valor de uma madeireira, se não existirem florestas? Qual o valor de uma 

refinaria, se não existirem reservas de petróleo? Qual o valor de barcos de pesca e de seus 

radares, se não existirem populações de peixes ? (ibidem:39). Desaparecendo o capital 

natural, o próprio capital manufaturado perde seu significado, pois perde seu fator 

complementar. 
 

Os primeiros estudos referentes à Economia Ecológica, segundo Merico (2002), são de 

autoria de Daly que em 1968 publicou um trabalho com relação a este tema. O meio ambiente 

passou a ter valor porque cumpre uma série de funções que afetam positivamente a vida e o 

bem estar das pessoas que compõem a sociedade.  

Para Merico (2002, p. 82), a categorização estabelecida para encontrar o Valor Econômico 

seria:                                 

 

 

 

No campo da Microeconomia convencional, a maximização da utilidade pelo consumidor, prevê 

que em suas escolhas por bens e serviços, o demandante faça o melhor uso possível daquilo 

que pode pagar, ao optar pelo ‘uso’, incluindo o meio ambiente, a vida humana e não-humana. O 

consumidor portanto, está sujeito a utilizar os bens e serviços de modo direto ou indireto 

VET = VU + VNU ou 
 

VET = (VUD + VUI +VO) + VNU  
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(VU), providenciar e manter para gerações futuras por meio do valor de legado (VL), 

selecionar entre um bem e outro (VO), valor de opção, ou, por decisão, não utilizá-los (VNU), 

sendo que ele, estaria disposto a pagar por determinada aquisição (VE) - valor econômico. A 

composição desta situação gera um Valor Econômico (VE) em si, determinado pelas famílias: 

 

 

Para Merico (2002, p. 82), o Valor de Uso poderia ser o uso direto, o uso indireto e o próprio 

valor de opção por bens e serviços, e o Valor Econômico poderia ser definido, somente pelo 

uso e não uso. Outra análise estabelecida por autores como Munasinghe (2000); Fennel 

(2002, p.162); Oyarzun (1996, p. 38); deve contemplar ainda, os subgrupos distintos das 

famílias de valoração econômica, estabelecidas na fórmula acima. Portanto se, as pessoas 

estão dispostas a pagar para adquirir bens e serviços e se obtém determinada utilidade, ou 

podem maximizar suas preferências individuais (i.e., seu nível de bem estar), ao decidir pela 

necessidade dos bens, há necessidade de se conhecer os subgrupos das famílias, logo o Valor 

Econômico (VE), consiste em:   

 

 

 

Em que  f  seria  a  função  de  utilidade  dos bens e serviços estabelecida pelo consumidor, 

ou seja, tem caráter subjetivo. Na ordem lógica de estudos de família, não é possível analisar 

as variáveis em conjunto sem ter a análise subjetiva de informações de todas as demais. Para 

estimar tais valores, a presente literatura encontra amparo em Merico (2002, p. 81-83); 

Munasinghe (2000); Fennel (2002, p.162); Oyarzun (1996, p. 38). 

As categorias definidas por Munasinghe (2000), são apresentadas de forma detalhada a 

seguir, definidas em ordem numérica crescente. 

 

a) Valor de Uso (VU): inclui os benefícios derivados basicamente dos serviços que o 

ambiente proporciona para suportar o processo de produção e consumo. Para Koop & Smith 

(1993, p. 271), o valor de uso é zero, quando a utilidade do serviço também for zero. 

Representa (FAUSTO & YOUNG, 1996, p. 2), o valor atribuído pelas pessoas pelo uso ou 

usofruto dos recursos ambientais. No caso de Valor de Uso Direto (VUD), o indivíduo 

usufrui diretamente visando por exemplo à extração, a visitação, alguma forma de atividade 

produtiva ou consumo direto, isto é, recursos diretamente consumíveis, conteúdo material da 

VE = VU + VNU + VO + VL + VEx 

VE =  f VU + f VNU +  f VO + f VL + f VEx 
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riqueza. Ex.: madeireiras, medicamentos, utensílios, alimentos, redução da poluição, usos 

culturais, recreacionais, turísticos4.  
 

Considerando-se o fato de que o valor de uso baseia-se no usufruto de um certo bem pelos 

indivíduos, seja pela real necessidade de sua utilização ou apenas pelo interesse evidente de 

seu uso de forma qualitativa ou quantitativa, pode-se caracterizar tal valor por meio de 

maneiras diversas, sendo elas divididas em várias vertentes, tendo o Turismo; recente 

fenômeno mundial e fator indispensável para a divulgação e real aplicação das práticas 

sustentáveis; grande enfoque na exemplificação deste valor agregado a meios naturais. 
  

O valor de uso interligado à atividade turística engloba todo o contato que o indivíduo tem 

direta ou indiretamente com o meio-ambiente. A simples observação de pássaros, de 

paisagens (tais quais montanhas, florestas...), a observação de árvores, as trilhas, são 

objetos de usufruto daqueles que possuem a necessidade ou o desejo da interação com estes 

bens. Até mesmo os equipamentos turísticos dispostos a atender tais satisfações podem e 

são representados como valores de uso pela sua utilização aparente e direta por parte dos 

visitantes, tornando-se evidente desta forma, a associação do turismo na natureza, por 

muitos autores, como um valor deste nível. Entretanto, geralmente, a utilização de recursos 

naturais acontece gratuitamente, não estando os seres humanos, muitas vezes, cientes das 

conseqüências deste usufruto, havendo o desgaste intenso do atrativo e a falta de iniciativas 

e tomadas de decisões que possam impedir que o mesmo seja apenas explorado e raramente 

renovado e estruturado, tornando-o gradualmente mais finito, contrariando os pensamentos 

contemporâneos do homem de sua infinidade. Tal fato, descaracteriza o princípio básico do 

turismo na natureza, a Sustentabilidade, exemplificando-se desta forma a importância da 

valoração para esta atividade, a fim de conscientizar os seres a respeito da necessidade da 

preservação dos recursos que os mesmos utilizam, não apenas quando estes encontram-se 

escassos ou extintos, mas a todo momento afim de evitar tais episódios que impeçam sua  

disponibilidade.    

Toma-se como demonstração do proposto acima, parte da publicação do Anuário do 

Fórum Ambiental por Benjamim (2000)5 (disponível em 

www.ambiforum.pt/Docs/Anuario/Benjamin-final.doc>. Acesso em: 15/04/03), onde o autor 

afirma que os ecossistemas além de fornecerem recursos  indispensáveis  à  existência do 

                                                 
4 Se os valores de uso (VU), forem estabelecidos quantitativamente, expressariam o valor de troca. 
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homem e ao funcionamento do mercado; os quais são insubstituíveis mesmo apoiando-se na 

mais avançada tecnologia disponível; garantem ainda opções de lazer e recreação 

permanentemente e na maioria das vezes a custo zero. O mesmo autor ainda ressalta que o 

valor de uso é determinado pela sua utilidade para o utente, isto é, o usuário. Tomando-se  

água como exemplo; seu uso pode ser considerado praticamente infinito, dado que tal bem é 

imprescindível para a sobrevivência do homem, não caracterizando seu valor, por mais 

importante que tal recurso seja dado, como elevado. Porém, a elevação deste vigora a partir 

do momento em que o mesmo passa a não ser abundante na natureza , passando à condição 

de econômico, sendo que se ele fosse priorizado como essencial e mantido a primeira 

instância, seu valor não se elevaria facilmente no mercado.  
 

O bem econômico pode ser ainda possível causador de conflitos no mercado, dificultando o 

equilíbrio. No caso da água potável, por exemplo, a oferta tende a diminuir e a demanda 

continua constante ou aumenta, já que esta é um recurso de um monopólio natural, 

dificultando a formação de uma  concorrência perfeita e de condições marginais de bem 

estar social, considerados por Ferguson (1999, p. 530), como essenciais para o equilíbrio 

ótimo. A água é um recurso natural de valor de uso direto e indireto para o homem. 
  

Tratando os valores de uso como primários de matéria-prima, além do turismo e de outros 

recursos citados, os mesmos podem ser diretamente visualizados em dezenas de outras 

áreas: alimentação, medicamentos, indústria madeireira, nutrientes, plantas medicinais, 

pesca, agricultura, uso da terra, entre outros que satisfaçam hedonicamente6 o consumidor. 

Entretanto, de acordo com Pearce & Moran (1994, p. 160), a sustentabilidade só será 

consistente e existente com a exploração limitada destes valores, sendo os usos que 

realmente interferem o perfil da biodiversidade são: a agricultura permanente, criação de 

gado, derrube total das árvores e uso industrial/residencial da terra, que tendem a causar 

danos irreversíveis a natureza, sem que haja o controle desta utilização. Qual o valor de uma 

madeireira, se não existirem florestas? Qual o valor de uma refinaria, se não existirem 

reservas de petróleo? Qual o valor de barcos de pesca e de seus radares, se não existirem 

populações de peixes ? Estas são indagações que Merico (1996, p. 36), propõe evidenciando a 

importância do uso correto e sustentável dos recursos naturais,  visto que esta utilização é 

essencial à sobrevivência do homem. 

                                                                                                                                                         
5
 Procurador de Justiça em São Paulo, Professor de Direito Ambiental Comparado e Direito da Biodiversidade nas Universidades do 

Texas e Illinois, Presidente do Instituto “O Direito por um Planeta Verde” e membro da Comissão de Direito Ambiental da UICN 
 

6  prazer individual e imediato 
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Nos países em vias de desenvolvimento ou abaixo da linha de pobreza, o uso constante da 

terra é elevado, devido ao fato que as populações pobres vivem e sobrevivem de tal recurso. 

Observa-se novamente, a importância das atividades de turismo na natureza como forma 

geradora de divisas e de empregos para a população nestes países, minimizando os impactos 

da exploração massificada da terra, preservando-a, por meio da possível valoração e 

conscientização da importância desta para as comunidades e para também a s gerações 

futuras.  

 

Many people in developing countries work on the land and are directly dependent 
on natural resorces for their food, shelter, and employment. Their welfare in 
both the short and the long term is inexticably tied to the productivity of 
natural systems. Thus the socioeconomic effects of degraded environments 
often hit the poor hardest. (DIXON, J. A, SCURA, L.F, CARPENTER, R. A, 
SHERMAN, P.B. 1994, p. 5)  

 

Na afirmação dos autores, um considerável número de pessoas de diversos países que são 

diretamente dependentes dos recursos naturais, são as mais afetadas com a degradação dos 

mesmos e,  necessitam de novas técnicas e atividades que possam desempenhar o papel de 

geradoras de divisas para a nação e conseqüentemente para população, como alternativa de 

minimizar a utilização exagerada dos meios por parte dos indivíduos, sendo as atividades 

turísticas na natureza, uma das alternativas mais plausíveis e coerentes com a realidade 

destes destinos.  
 

Espécies sem valor de consumo a princípio podem direta ou indiretamente ter grande 

importância na manutenção ou proteção de outras espécies de valor econômico, o que as 

caracterizam então como valores de uso. 
 

Tratando-se de parques naturais, como é o caso do analisado no município de Botuverá, a 

depreciação e o uso intenso de seus recursos, além de gerar danos ambientais, atribui danos 

a economia daquela região afetando todo o entorno envolvido.  

 

 

… People come to Yellowstnone to fish, bird watch,  and they hope to see a 
grizzly bear. Some visitors might reduce the frequency of their visits, or they 
might enjoy the park less because of the changes within the ecosystem. 
(DIXON et. alli, 1994, p. 150).  
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O autor cita como exemplo o Parque Yellowstone, um atrativo mundialmente conhecido e 

apreciado por suas belezas naturais. A partir do momento em que a utilização deste é 

intensificada, alguns dos seus recursos tendem a se tornar escassos e os visitantes os quais 

se deslocam até este local com o intuito de apreciar o recurso, muitas vezes não vê suas 

necessidades e desejos atendidos, o que conseqüentemente gera a falta de interesse deste 

pelo atrativo, além do marketing negativo agregado a esta escassez de recursos, 

influenciando o não aproveitamento eficiente do lazer, reduzindo o valor econômico, dada a 

ociosidade.   
 

Oyarzun (1994), define que qualquer pessoa que procura o lazer em um parque natural de 

qualquer modo, está fazendo vigorar o valor de uso. Entretanto, este público ainda não se 

identifica como usuário. Este procedimento de identificação dos indivíduos como reais 

utilitários e a análise da conduta e atitude dos mesmos perante o bem, o qual tem um 

mercado e que se relaciona com o meio natural, no caso parques naturais, revelaria a real 

relação de consumo deste público com o meio em que estão inseridos, ressalta Oyarzun 

(1994, p. 56): “ (...) através del consumo del bien privado, observable, la persona puede 

revelar su relación con el bien ambiental, del que se declara pues usuario.”  

 

 No caso do lazer e da recreação, tão citados como valores de uso, os mesmos também se 

encontram em recente difusão no mercado mundial.  Apesar destes dois tópicos serem 

fenômenos iniciados durante a Revolução industrial, só apenas nos tempos atuais é que ambos 

se introduziram realmente no meio cientifico e como essenciais ao homem. Werneck (2000, 

p. 33), admite que na atualidade “o lazer se restringe ao consumo alienado, proporcionado por 

meio das oportunidades que padronizam gostos e preferências, como se fossem meros 

objetos desprovidos de histórias de vida singulares e que ignoram as questões culturais, 

políticas , sociais e ecológicas mais amplas que nos constituem. 
 

Já a recreação que busca recuperar o desgaste das atividades do cotidiano mostra conexão 

existente entre valores de uso direto que estão em alta evidência como uma das 

necessidades majoritárias do ser humano. Estas atividades estão se focando gradativamente 

ao meio natural, já que também é uma tendência contemporânea a busca do natural, do 

inóspito, por parte dos indivíduos. Os parques naturais, como o caso do Parque de Botuverá 

iniciam um processo cada vez mais acelerado de atração de visitantes com o intuito do lazer 

e da recreação relacionado ao meio ambiente, fomentando o turismo na natureza e gerando 

divisas para a comunidade e município, além de diversão para o público analisado.  A 
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recreação representa segundo Werneck (2000), uma possibilidade de ocupar as horas vagas 

de lazer das pessoas de diferentes faixas etárias, evitando a ocorrência de problemas que 

poderiam degradar a sociedade.  

Para o autor, portanto, as pessoas tendo acesso ao lazer e a recreação, tornam-se cidadãos 

mais satisfeitos com sua condição tanto social, quanto econômica e política, independente de 

qual esta seja, ocupando seu tempo nas mesmas, e não, em degradações contra a sociedade 

como um todo.  
  

Entretanto, como alerta Werneck (2000, p. 33), é preciso que este lazer seja praticado de 

forma saudável para que não se agrida o meio em que o mesmo está inserido, para que estes 

valores sejam utilizados de forma racional, sem a descaracterização do ambiente, prezando 

políticas sustentáveis voltadas ao fortalecimento do turismo na natureza. De fato, algumas 

vezes, não há este respeito perante às prioridades sustentáveis, como no caso de muitas 

grutas, tais quais as de Botuverá, onde parte dos utilitários não identificam sua condição e 

usufruem deste meio de forma a degradá-lo, e mesmo por parte dos responsáveis pelos 

parques que ultrapassam a capacidade suportada pelo recurso, enfatizando-se desta maneira 

a importância da valoração.    
  

Para Santos (1998, p. 32), as atividades atualmente identificadas como lazer estão 

“predominantemente a serviço do mercado”, através de “técnicas não territoriais, 

freqüentemente exógenas”, isto é, dissociadas dos componentes sociais que cercam e que 

originaram o homem que deveria praticar essas atividades, bem como de suas funções 

sociais, as quais restam o papel de componentes do consumo. Então, como estas atividades de 

lazer estão voltadas para o mercado em si, é necessário que haja um certo equilíbrio no 

mesmo para que a oferta (o uso a ser feito, o bem natural neste caso) não seja inferior a 

demanda (os usuários do bem), causando imensos riscos às populações tanto recentes como 

futuras; além de outras externalidades. 
 

No caso de Valor de Uso Direto (VUD), o indivíduo usufrui diretamente visando por exemplo 

à extração, a visitação, alguma forma de atividade produtiva ou consumo direto, isto é, 

recursos diretamente consumíveis, conteúdo material da riqueza. É o preço pago aos 

recursos naturais como minérios, madeiras, alimentos (destinados à composição nutricional 

ou medicinal), vegetais, utensílios, usos culturais, de recreação e turísticos, além de outros. 
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O Valor de Uso Indireto (VUI), o benefício atual do recurso deriva dos benefícios das 

funções ecossistêmicas, como por exemplo à proteção de corpos d’água, um lago para 

esportes aquáticos, passeios pelas margens ou trilhas, receptáculo de efluentes, fonte de 

nutrientes do solo, controle de erosão, benefícios turísticos derivados principalmente de 

funções do meio ambiente,  e outros, com efeitos ecológicos.  

 

A função ecológica do ativo ambiental portanto, age indiretamente, de acordo com vários 

fatores externos, caracterizando o valor de uso indireto.  Este pode ser subdividido em 

diversos benefícios de ordens ecológicas diferentes: reprodutivas (polinização, fluxo de 

genes); manutenção do ciclo hídrico (recarga do lençol freático, salvaguarda das bacias 

hidrográficas e mitigação de fenômenos hídricos extremos, como secas e enchentes); 

regulação das condições macro e micro-climáticas (temperatura, precipitação e 

turbulências); formação e proteção do solo (fertilidade, controle de erosão, incluindo o 

litoral e costas); movimentação do ciclo de nutrientes, com armazenamento e renovação 

contínuos de substâncias essenciais (carbono, nitrogênio e oxigênio, bem como manutenção 

do equilíbrio carbono-oxigênio e seqüestro de carbono); absorção e tratamento de poluentes 

(de um lado, decomposição de resíduos orgânicos e de agrotóxicos, de outro, purificação do 

ar e da água); fixação fotossintética da energia solar, com a transferência, por ação de 

plantas verdes, dessa forma de energia para a cadeia alimentar, como citado em linhas 

anteriores por Benjamim (2000), torna-se  essencial para continuidade da vida.  
 

O valor indireto dos recursos biológicos é de difícil avaliação, pois, por estar vinculado às 

funções dos ecossistemas e, portanto, dificilmente consta da contabilidade nacional. 

Espécies sem valor de consumo à princípio, podem direta ou indiretamente ter grande 

importância na manutenção ou proteção de outras espécies de valor econômico, o que as 

caracterizam então como valores de uso. 

 

May & Motta (1994a), enfatizam a necessidade de um suporte para que a utilização de 

determinado bem não seja massificada. Os autores exemplificam a adoção de tais práticas 

junto à atividade pesqueira, indicando que com a ajuda de incentivos econômicos, tais como: o 

estabelecimento de quotas ou taxas de licença para o turismo de lazer, como no caso da 

pesca, seria possível administrar uma política ambiental efetiva. 
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No caso das Cavernas de Botuverá, os valores de uso direto podem ser observados por meio 

da visitação às cavernas, estudos de Espeleologia, lazer e recreação no parque, ao uso dos 

equipamentos oferecidos por este (trilhas, construções da natureza, pássaros ...), estando 

entre os mesmos outras formas de uso direto caracterizadas pelo ambiente construído como 

o restaurante, o uso do solo, entre outros. Já indiretamente, pode-se considerar a proteção 

das cavernas para com as espécies, os nutrientes das fezes do guaco dos morcegos os quais 

alimentam outras espécies menos desenvolvidas, além da importância da vegetação do 

parque, contribuindo direta e indiretamente com a cadeia alimentar local.  

 

b) Valor de Opção (VO) : refere-se, segundo Moura (2003, p. 4), à  “preservação do bem 

ambiental para uso no futuro de forma direta ou indireta, ou seja, um uso potencial. Trata-se 

de um valor de não uso no presente, permitindo prever um ganho futuro”. Com isto o autor 

quer afirmar que podem ser considerados valores de opção os mesmos exemplos de ‘valores 

de uso’, mas mantido para ‘uso futuro’. Pode ser para alguns autores o valor de uso potencial, 

o Valor de Não Uso (VNU), no entanto, para Merico (2002, p. 83), é a quantia que os 

consumidores estão dispostos a pagar por um recurso não utilizado na produção, 

simplesmente para evitar o risco de não tê-lo no futuro, independente de qualquer 

consideração religiosa, ética ou cultural. Pode ser então, uma opção das pessoas pelo risco, 

em que por exemplo, algumas espécies desconhecidas podem ter benefícios medicinais que 

jamais serão usufruídos, no caso de seu extermínio. Valor relacionado (FAUSTO & YOUNG, 

1996, p. 2), a usos futuros que podem gerar alguma forma de benefício ou satisfação aos 

indivíduos, isto é, opção direta e indireta para o futuro, valor futuro. Podem ser citados os 

anteriores exemplos de uso direto e indireto, para o futuro. 
 

As necessidades, preferências e desejos dos consumidores são relativos ao momento em que 

os mesmos se encontram e a utilidade que estes associam ao bem. Um recurso natural, por 

exemplo, pode possuir enorme utilidade a uma determinada demanda, que direta ou 

indiretamente usufrui o atrativo pela sua preferência por este, entretanto, o mesmo destino 

pode não necessariamente induzir outro público a utilizá-lo em tempo atual, podendo este 

bem, contudo; por motivos de mudanças de preferências e necessidades influenciadas por 

fatores baseados na micro-economia, além de outros externos; tornar-se atraente a estes 

indivíduos futuramente, conferindo a eles a opção desta utilização.  Varian (2003, p. 56), 

enfatiza que “os economistas, por problemas conceituais, tiveram que abandonar a velha 

visão da utilidade como medida de felicidade, e, reformular toda a teoria do comportamento 
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do consumidor com base em suas preferências, as quais podem ser mutáveis e aperfeiçoáveis 

gradativamente, ressaltando a idéia de que os consumidores são influenciados pelas suas 

preferências”. O termo utilizado na economia clássica tinha como amparo o aspecto subjetivo 

do comportamento do consumidor, que em muitos casos das atividades de turismo têm 

concomitante à periodização. 
 

Esta possibilidade do futuro benefício de um recurso, quando o indivíduo atribui valores em 

usos direto e indireto que poderão ser optados em futuro próximo, cuja preservação pode 

ser ameaçada, classifica o valor de opção. Pearce & Moran (1994:39), denominam este valor 

como sendo “uma quantia aproximada da disponibilidade do público em pagar, para 

salvaguardar uma riqueza com a opção de utiliza-la posteriormente, quando suas preferências 

e interesses se voltarem a este atrativo”. 
 

Este valor, é alvo de acentuada controvérsia, não se tendo em vista sua denominação, mas 

sim sua classificação. Alguns autores o classificam como valor de uso e, outros como de não-

uso. A possibilidade, da opção, ou seja, de possível uso, mas não concreta utilização futura 

(podendo esta utilização não ocorrer de certo modo), caracteriza este valor como de não-

uso. Já os autores que classificam este valor como de uso, iniciam a análise deste uso desde 

o momento presente que conseqüentemente influenciará a disponibilidade no meio ambiente 

de alguma forma, independente de seu gênero.   
 

Os autores que classificam esta opção como não uso, tais como Oyarzun (1994), geralmente 

utilizam outra denominação além deste valor, o valor de quase-opção. Tal valor representa, 

segundo o mesmo, a retenção de opções de uso futuro do recurso, relativo à suposições de 

aperfeiçoamentos científicos, técnicos, econômicos, sociais, ambientais sobre as 

possibilidades do uso deste bem no futuro. 
 

Oyarzun (1994, p. 57), destaca o valor de opção como sendo o preço de opção que o indivíduo 

está disposto a pagar pela utilização do bem subtraído do excedente de consumidor 

esperado, e enfatiza ainda que esta diferença é um dos fatores essenciais que classificam o 

valor de opção como de não uso, por se tratar de possibilidades e teorias baseadas em 

futuros acontecimentos. Considerando-se a abordagem de Varian (2003, p. 267), em que o 

excedente do consumidor se dá à partir da primeira unidade de consumo de um bem, dado o 

preço “r”, mas o indivíduo só precisa pagar  ‘r1 – p’, e, novamente no próximo consumo  ele  
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deverá  pagar  somente  ‘r2 – p’, e assim por diante, somados todos os ‘excedentes’, haverá 

possibilidade de um novo consumo, dadas as disponibilidades à pagar, então,      
 

 

 
 

Independente de sua classificação, o valor de opção, é um dos valores que mais asseguram a 

sustentabilidade ecológica. Por se tratar de um valor de seguro e de possíveis ações 

opcionais a serem executadas posteriormente, este prevê avaliar a quantia que os indivíduos 

estariam dispostos a pagar para a utilização de um determinado atrativo, e este para poder 

ser usufruído futuramente deve ser preservado e conservado para que ofereça as mesmas 

riquezas que apresenta em tempos atuais. Para tanto, é necessário que não haja usos 

excessivos os quais podem se transformar em externalidades negativas irreversíveis e 

incontroláveis.  
 

Tomando-se as Cavernas de Botuverá como exemplo, a demanda que atualmente não possui a 

necessidade ou a preferência de fazer uso deste complexo, pode futuramente, por motivos 

externos, tais quais a descoberta de possíveis espécies novas só pertencentes  a esta região, 

ou a escassez da oferta de atrativos espeleológicos  em outras partes do país, se 

transformar em bem de preferência destes indivíduos que a utilizarão direta e 

indiretamente e requisitarão que este atrativo esteja bem preservado para que satisfaça 

suas expectativas. Este é um exemplo de valor de opção. 
 

A valoração de áreas protegidas, como os parques, por exemplo, vem responder primeiramente a 

questão dos custos e benefícios derivados destas unidades e sua participação no 

desenvolvimento, isto é, o que representa economicamente para a sociedade a manutenção 

destas áreas, como forma de utilizá-las opcionalmente e racionalmente no futuro. 
   

c) Valor de Legado (VL): tem por atribuição de valor o motivo herança de deixar bens e 

serviços para as gerações futuras, são os valores de não uso. Para Munasinghe (1993, p. 23), 

“há nítida analogia entre o valor de legado e o valor de existência, dado o altruísmo”.  Neste  

estudo adota-se  tal analogia como base para identificação do Valor de Existência.  
 

d) Valor de Existência (VEx): origina-se do também do altruísmo, é também conhecido por 

valor intrínseco, é um valor filantrópico, voluntário do simples conhecimento do bem natural, 

 

Valor de opção  =    Preço de Opção  –  Excedente do Consumidor 
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são também valores de não uso. Pode ser para alguns autores (FAUSTO & YOUNG, 1996, p. 

2), o valor de uso potencial, o Valor de Não Uso (VNU), ou poderia ser “uma das categorias 

dos valores de não-uso, isto é, valores totalmente desvinculados de uso, que provém da 

satisfação provocada pelo mero conhecimento de que dado recurso ou ecossistema existe”, 

embora não haja motivos para utilizá-lo. Caracteriza-se segundo (FAUSTO & YOUNG, 1996, 

p 2), como um valor de não-uso, isto é um valor atribuído à existência do meio ambiente, 

independente de seu uso presente ou futuro, isto é, o valor do conhecimento da continuidade 

de existência, da preservação. É também um valor conferido pelas pessoas à certos recursos 

ambientais, como florestas e animais em extinção, mesmo que não tencionem usá-los ou 

apreciá-los, ou seja, tem a ver com a biodiversidade, por exemplo, a doação para proteção de 

tartarugas marinhas. Parte do valor de um bem pode ser estimada ainda antes dele nascer ou 

de existir, independente de seu uso ou utilidade para os indivíduos. Ex: estimativa de multas 

para crimes ambientais, compromissos dos governos com áreas selvagens. 
 

A sustentabilidade em âmbito mundial, gradualmente torna-se alvo de repercussões 

relacionadas à necessidade de satisfazer gerações presentes, assegurando à esta seu 

sustento e satisfação, além de ‘garantir’ a mesma riqueza de recursos diversos à populações 

futuras. O tema em questão, encontra-se em inúmeros exemplos de externalidades negativas 

que podem surgir fatos como: a poluição, o superaquecimento global, o processo de 

desertificação em virtude de ações contínuas de consumo, capazes de comprometer o 

desenvolvimento equilibrado da humanidade, contrastando a visão utópica de indivíduos de 

que os recursos são infinitos. 
 

Muitos autores asseguram a sustentabilidade por meio da definição de valores aptos à 

futuras utilizações. A posição espacial estabelecida por Munasinghe (1993, p. 23), contempla 

tanto o valor de legado quanto o de existência como valores de não uso. 

Tanto Munasinghe (1993, p. 23); quanto Pearce & Turner (1994), relacionam estes valores à 

razões e motivos altruístas, haja vista que a preservação de um recurso não será utilizada 

pelo ator social, mas pelos seus descendentes, como forma de altruísmo.  

 

The different forms of altruism include intergeneration altruism, or the 
bequest motive, interpersonal altruism or the gift motive; stewarship (which 
has rather more ethical, as opposed to utilitarian origins), and more ethical, as 
opposed to utilitarian origins); and q-Alturism, which states that the resources 
has an intrisic right to exist. This final definition is cleary well outside the 
conventional economic theory incorporantig the notion that welfare function 
should be derived from something more than purely human utility.  
                                                                                  (Munasinghe, 1993, p. 23). 
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Com esta afirmação, o autor expõe algumas formas de altruísmo em que os indivíduos podem 

ser classificados, tanto por razões éticas quanto pelo simples motivo que os recursos 

possuem o direito de existência, enfatizando-se que o bem-estar humano deveria ser 

derivado de diversas outras razões além da pura utilidade presente em si. Tanto o valor de 

opção, de legado e de existência, focalizam a necessidade de salvaguardar recursos para 

gerações futuras por razões éticas, morais, culturais ou altruísticas. Para Smith, (1992), a 

função de uso indireto é dada por:  

 
 

 

Em que: Y é a disponibilidade individual, P relaciona-se ao preço de mercado, e Q a 

quantidade de serviços, ambos de uso e de não-uso de determinado recurso ambiental. O 

autor ressalta que para ‘Q‘ ser realmente incluído em serviços baseados em valores de não-

uso, deve ser capaz de se transformar sem nenhuma intervenção humana, sendo que os 

componentes de ‘Q’ baseados em valores de uso dependem diretamente do nível de serviços 

atribuídos aos valores de não-uso, tornando a análise ainda mais complexa. Economicamente, 

há uma analogia que estabelece uma relação direta entre o efeito das variáveis:  nível de 

renda ‘Y’, preço ‘P’, quantidade ‘Q’, Utilidade ‘U’ e Valor ‘V’,  nas preferências do consumidor. 

Entretanto Munasinghe (1993, p. 23), enfatiza que independente de tal problemática o que 

importa para o desafio da valoração não é necessariamente a precisa conceituação dos 

valores econômicos, e sim a utilização dos mesmos de forma eficiente e satisfatória. 

 
What is important is not necessary the precise conceptual basis of economic 
value, but rather the various empirical techniques that permit us to 
estimate a monetary value for many environmental assets and impacts. 
However, there is uncertainty in the results derived from some of these 
techniques even in developed market economics, and therefore their use in 
developing countries schould be tempered by caution and sound judgment. 
(Munasinghe, 1993, p. 23). 

 

A importância da valoração para a minimização dos impactos que podem se tornar 

irreversíveis, e como a humanidade pode fazer uso destas técnicas para o aperfeiçoamento 

de sua economia, pode também assegurar a presença de recursos para futuros indivíduos. 
 

O valor de não-uso, o valor intrínseco ou valor de existência (não utilizam o valor de legado), 

refletem um valor que reside nos recursos ambientais, independentemente de uma relação 

 

U = V (Y, P, Q) 
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com os seres humanos, de uso efetivo no presente ou de possibilidades de uso no futuro. 

Diferindo de outras bibliografias, acerca do tema, alguns autores apresentam o valor de não-

uso como independente da inter-relação ser-humano e natureza (Kopp & Smith, 1993).    

Nesta abordagem, entretanto, serão classificados o valor de legado, e o de existência como 

componentes de valor de não uso. 

 
“ ( ... ) If human activies lower the quantify or quality or resources, people 
can experiencies losses. For example, might experience a loss if they knew 
that the Grand Canyon had been flooded by a dam, even thought they never 
expected to visit the canyon. Or people might be willing to pay to assure the 
survival of whales, eagles, or the other endangered species even though they 
never expected to see one of them. If people hold values of these sorts and 
the resources are damaged. They have experienced an economic loss”                                                                   
                                                                         (Kopp & Smith, 1993, p.  264). 

 
 

Com esta afirmação Kopp & Smith (1993, p. 264), descrevem a importância da preservação 

dos recursos, mesmo que os indivíduos que se disponibilizam a pagar por determinado 

atrativo não tenha feito uso do mesmo, ou possa não fazer posteriormente. Entretanto, se 

um recurso for eliminado, a escassez do mesmo atingirá esta demanda, além da qualidade de 

vida futura que será prejudicada. Este é um exemplo de valor de não uso, neste caso, de 

existência, já que a população está disposta a colaborar para que o recursos existam em si. 
 

Este valor de existência pode ser classificado segundo Munasinghe (1993, p. 23) como sendo 

a satisfação ou mesmo o conhecimento de que certo atrativo exista independente da 

intenção da demanda de conhecê-lo ou não. Então, para alguns autores o valor de existência 

identifica um valor que reside nos recursos ambientais independente do homem. Entretanto, 

o valor de existência se caracteriza como um importante valor para a sustentabilidade. 
 

Para Pearce & Turner (1994, p.131) “os valores de existência são valores expressos por 

indivíduos mas que não são relacionados com o uso do meio ambiente no presente, nem com 

seu uso pelo valorador, ou por alguém que ele represente no futuro”, porém, a visão dos 

autores coerentemente com Munasinghe (1993), no que diz respeito a que o indivíduo tem a 

necessidade que os recursos existam, independem de que venham a ser utilizados. 
 

O valor de existência, através dos tempos, “passou a ser utilizado em outras questões de 

ordens diversas como para estimular benefícios de ações governamentais ou como forma de 

calcular indenizações para aqueles que degradarem o meio ambiente”, conforme é 
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apresentado em Kopp & Smith (1993, p. 280). Apesar da controvérsia de opiniões em torno 

deste tema, da eficiência ou ineficácia desta forma de valoração, pode-se observar, de 

acordo com Pearce & Turner (1994, p. 67), que este tipo de valor pode ser certamente 

utilizado, até mesmo em aspectos onde a amplitude supera as expectativas em torno deste 

valor, o qual transformado em valor por hectare, ainda que imperfeito, revela estimativas 

seguras da preferência e da disponibilidade à pagar (DAP) das pessoas de países 

desenvolvidos (norte) em relação aos países subdesenvolvidos (sul), atingindo-se o objetivo o 

qual era esperado à primeira instância. 

 
Nonetheless, debt-for-nature swaps are (so far) the only way in which we have 
secured estimates of want might be existences value. Actually, carryng out a 
contingent exercise of the North’s willingness to pay for environmental assets in the 
South would be another way of achieving this goal, and such exercises and planned.   
                                                                                      (Pearce & Turner,1994, p. 67). 

 

O autor exemplifica a amplitude que este valor de não-uso pode atingir, de modo a assegurar 

a preservação e conseqüentemente criar métodos criativos para que os atrativos naturais 

existam realmente e sejam conservados além de utilizados corretamente e com poucos 

impactos sendo o turismo na natureza, uma excelente alternativa para esta problemática. 
 

O valor de existência pode ser atribuído a determinados bens ou serviços, de acordo com  

Oyarzun (1996, p. 59) pelos seguintes motivos: a) de herança (de legado), b) pela 

benevolência (altruísmo), c) pela simpatia, d) pela crença no direito de existência de outras 

formas de vida, incluindo tanto animais quanto plantas.  Para Koop & Smith (1993, p. 274), o 

valor de existência refere-se à disposição das pessoas a pagar (DAP), ou, a aceitar (DAA), 

para manter determinado recurso. Oyarzun (1996, p. 38), afirma que o Valor de Existência 

(VEx.) é a disposição a pagar, isto é, para o autor, 

 

 

 

em que a DAP é o excedente compensatório, chamado de EC. Então, 

 

 
 

Com a valoração econômica é possível obter estimativas plausíveis a partir de situações reais.  

VEx.= DAP 

VEx.= EC = DAP 
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Analiticamente, segundo Oyarzun (1996, p. 61), “o valor de uso é como o direito de visitar um 

bem estudado no prazo de um ano, o valor de opção é como  direito de preservar a 

possibilidade de tê-lo no futuro e o  valor de existência é como saber que determinado 

recurso continuará existindo” e estará disponível para o uso de futuras gerações. 
 

A proposta do presente trabalho, voltada ao melhor entendimento dos estudos turísticos, no 

que se refere notadamente a disponibilidade de atividades turísticas na natureza, re-

classifica os valores econômicos atribuídos aos recursos ecológicos examinando os valores de 

uso e de não uso dos bens e serviços. Sugere-se que o Valor Econômico do Turismo  (VET), no 

caso da utilização tangível ou não, dos recursos naturais será baseada em seu valor de uso 

(VU) e valor de não-uso (VNU) detalhados na Figura 7, no entanto, com ênfase na 

importância do turismo na natureza sustentável.  

 

Valor Econômico do Turismo 
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Figura 7: Categorias de valores econômicos atribuídos aos bens ambientais do turismo 
Elaboração: adaptado de Munasinghe, M. 1993;  FENNEL, D. A. 2002:162, pela autora 

   

       “Tangibilidade” decrescente de valor para os indivíduos 
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Analiticamente, Oyarzun (1996, p. 61), o valor de uso é como o direito de visitar um bem 

estudado no prazo de um ano, o valor de opção é como direito de preservar a possibilidade de 

tê-lo no futuro e o valor de existência, geralmente originado pelo excedente do consumidor, 

é como saber que determinado recurso continuará existindo e estará disponível para o uso de 

futuras gerações. Dada a sustentabilidade das atividades de turismo na natureza no Parque 

Natural Municipal das Grutas de Botuverá, tal elemento foi incluído nas atividades de uso e 

de não uso, definidas pelos indivíduos. 

 

A análise econômica trata de recursos escassos e ocupa-se de quantidades físicas e  das 

relações entre essas quantidades. Há limitações portanto, entre a produção de bens e 

serviços que podem ou não, terem utilidade ou valores de uso, e os fatores de produção 

(capital, trabalho, recursos naturais), utilizados no processo produtivo. Surge então, a 

necessidade de esclarecimentos adicionais, notadamente da Microeconomia, que 

estabelece relações entre as variáveis econômicas, apresentadas a seguir. 
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8 FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA 

 

 

Muitos estudos de valoração econômica concentram sua atenção no Método de Valoração 

Contingente (MVC), que se preocupa com a DAP e a DAA dos indivíduos. Em muitos casos os 

valores de DAP ou a DAA podem ser obtidos por meio do excedente de consumidor. 

O termo ‘excedente do consumidor’ identifica alguns ganhos que se originam dos meios de 

troca. Para Stiglitz (2002, p. 100)7, “é a diferença entre o montante que os consumidores 

estariam dispostos a gastar para comprar uma certa quantidade de um bem e quanto eles 

tiveram de gastar”, ou seja,  se uma pessoa estiver demandando a visita a alguma atividade 

de turismo na natureza e a entrada num parque custa (i1) R$ 3,00 e ela estiver disposta a 

pagar (i2) R$ 5,00 seu excedente é (i3) R$ 2,00. É a diferença entre o que foi pago e o que o 

indivíduo estaria disposto a pagar. É a área da Curva de Demanda em que uma pessoa está 

disposta a pagar por cada quantidade adquirida de determinado bem ou serviço, identificada 

pela área hachuriada.  A função de preços é representada na Figura 8,  pela Linha D. 
 

 $/U 

                                       

 
 5,00               b 
 3,00                     a 
                                 D 
 

                  10     15                          Q 
 

Figura 8: Linha de Demanda 
Elaboração: a autora com base na pesquisa realizada   
 
 

em que:  

 

 
A situação que pode ser observada na Figura 6, considera ceteris paribus, isto 

significa que a validade das leis formuladas pela teoria econômica implica que devem ser 

                                                 
7 professor emérito da Escola de Direito da Universidade de Chicago, premio Nobel de Economia em 2001.  

Excedente do Consumidor 

i2 = i1 - i3 
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considerados inalterados todos os demais fatores que podem interferir nas magnitudes 

assumidas pelas variáveis independentes que estão sendo analisadas. Por exemplo, como 

todos os fatores alteram-se ao longo do tempo, para que se possa verificar separadamente 

os efeitos de cada um, é necessário manter-se constantes os demais, juntamente com a 

restrição orçamentária, isto é, todas as combinações possíveis de bens e serviços que o 

indivíduo pode adquirir, dada a sua renda pessoal. Neste caso, ele poderá adquirir 10 

unidades de um bem ou serviço turístico qualquer, a um preço de 5,00. Esta seria a área em 

que se encontra a DAP do indivíduo, ou, com seu excedente, a oportunidade de adquirir 

unidades adicionais, ou ainda, adquirir outros bens ou serviços.            
 

Aqueles bens que tem maior importância na estrutura de gastos do consumidor, a preços de 

mercado, a Curva Marshalliana, são entendidos como efeito renda. De acordo com Salvatore 

(1996, p. 93), o efeito renda, é o aumento na quantidade comprada de um produto com uma 

dada renda  monetária, quando o preço do produto cai. 
           

As pessoas podem pagar, para não permitir a degradação do meio ambiente, ou pela 

compensação exigida (CE), para manutenção de um bem ou serviço. Á título de exemplo, 

para explicar a razão de manter ou de preservar para as gerações futuras (Valor de 

Existência - V.Ex e Valor Opção - VO), ou de ter que pagar pela qualidade do ar ou da 

água (Valor de Uso Direto e Indireto - VUD e VUI), que somados, constituem o Valor 

Econômico (VE), pode ser diferente em relação a utilidade deste bem estabelecido pelo 

comportamento do consumidor, em determinado tempo. As razões que o consumidor 

apresenta em suas decisões de consumo podem ser variadas, nem sempre dependem do 

efeito renda. Isto quer dizer que o consumidor pode estabelecer determinado valor, sem 

ter com que pagar; ele então, optaria por produtos substitutos, entre um bem público e 

um bem privado, por exemplo. Para Salvatore (1996, p. 93), o efeito substituição é o 

aumento na quantidade comprada de um bem quando seu preço cai (como resultado de os 

consumidores direcionarem suas compras de outros produtos similares para esse bem).  
 

Torna-se necessário o breve conhecimento dos custos de produção empregados nas 

atividades de visitação às cavernas, como elemento do turismo na natureza, para melhor 

interpretação dos indicadores obtidos no Parque Natural Municipal das Grutas de 

Botuverá.    
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8.1 Análise de Custos  

 

Os custos, gastos relativos à produção de um bem ou serviço que se incorporam ao valor, 

podem ser classificados quanto ao volume de produção como custos fixos e custos variáveis. 
 

a) Custos fixos: representam outro subgrupo importante na análise dos custos e tem 

diferentes definições, apresentado por vários autores, entre eles: 

Iudícibus (1987): os custos fixos são estudados em função das variações que podem ocorrer 

no volume de atividades, ou seja, na quantidade produzida no período. São os custos que 

ocorrem como conseqüência de variações de volume de atividade em períodos iguais. 

Para Santos (1990), custo fixo é o gasto aplicado no processo produtivo, que está 

intimamente ligado com o período, não oscilando com o volume de produção. Já Perossi 

(1982), afirma que o total de custos não depende da maior ou menor produção ou 

distribuição. Ex.: depreciação, amortização, aluguel, seguro, remuneração, pessoal, 

administração, guardas e vigias, entre outros. 
 

b) Custos variáveis: junto com os custos fixos, os custos variáveis formam os dois mais 

importantes subgrupos contábeis de avaliação de custos. 

De acordo com Stoner (1985) os custos variáveis são despesas que variam diretamente com a 

quantidade de trabalho que esta sendo realizado. Um exemplo é a matéria-prima - quanto 

mais bens produzidos, maior é a quantidade (e o custo) da matéria-prima necessária. Para 

Iudícibus (1987), os que custos variáveis são os custos que variam em função do volume de 

atividade, ou seja, da variação da quantidade produzida no período. 

Reportando-se a obra de Santos (1990), custo é o gasto aplicado no processo produtivo que 

flutua proporcionalmente ao volume da produção. Varia de acordo com a quantidade 

produzida. Como exemplo  tem-se: matéria-prima, insumos de produção e materiais. 
 

c) Custos totais: de acordo com os conceitos vistos nos itens “a” e “b”, os custos totais são 

uma soma dos custos fixos e variáveis. Para melhor visualização e compreensão apresenta-se 

na Figura 9 didaticamente, como complementam-se os custos fixos e variáveis. 
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 Figura 9: Componentes variáveis e fixos do custo total. 
 Fonte: Stoner (1985). 
 

 

Analisando-se a Figura 9, entende-se que os custos fixos mantêm seu valor constante, 

independente de outros fatores ou variáveis. O mesmo não ocorre com os custos 

variáveis, que podem ter tendência de elevação ou baixa em função de fatores múltiplos 

ocorridos durante a operação da empresa. O custo total apenas representa uma soma 

dos custos fixos e variáveis.  

d) Custo semi-fixo ou semi-variável: representam o grupo menos importante, dos três 

citados. Santos (ibidem) faz ainda outra classificação em custos semi-fixos ou semi-

variáveis. São os custos que detém uma parte fixa e outra variável. Por exemplo: energia 

elétrica, telefone, água. 
 

Para Stoner (1985), os custos semi-variáveis são os que variam com o volume de trabalho 

realizado, mas não variam de forma diretamente proporcional a ele. Freqüentemente os 

custos semi-variáveis representam uma parte importante das despesas de uma 

organização. À título de exemplo, os custos de mão-de-obra de curto prazo são 

usualmente semi-variáveis, o número de pessoas contratadas (ou despedidas), raramente 

se baseia nas mudanças diárias na produção. 
 

Um dos métodos indicados para composição do valor econômico (disponível em 

<http://www.unesco.org.uy/phi/libros/bolivia/anexo2.html>. Acesso em: 27/09/02), é o 

método proposto por Moncury Pollock (1988) de: custo alternativo e renda por escassez, 

apresentado na Figura 10. Neste caso, para un nivel dado de extracción tenemos un 
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costo marginal C1, en un momento en el tiempo futuro nuevas inversiones harán que el 

costo suba a C2. Aumentar el consumo hoy en una unidad nos disminuye el consumo futuro 

en el valor presente de esa unidad extra, por lo tanto uno podría pensar en la renta de 

escasez, entonces, como un decrecimiento en el valor presente de los costos futuros que 

podrían resultar de una nueva inversión en el período T.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Componentes variáveis e fixos do custo total/Ano. 
Fonte: disponível em <http://www.unesco.org.uy.phi/libros/bolivia/anexo2.html>. Acesso em: 27/09/02 

 

 

Assim, para precificação de determinados recursos naturais, para que não sejam 

explorados de forma indevida e garantam o mercado turístico sustentável, é necessário  

encontrar os valores de custos em determinados períodos; no caso da Figura 10, 

definidos por T (períodos - em anos). De modo semelhante, o custo do esforço total de 

vendas freqüentemente não varia em proporção direta com o número de produtos 

vendidos. O decréscimo desordenado do valor presente dos recursos naturais, o torna 

mais escasso na medida em que é explorado,  comprometendo a sustentabilidade, a 

capacidade de suporte, e o próprio prosseguimento do mercado turístico para  gerações 

futuras. Para estimar valores incorporados a natureza, são utilizados os métodos de 

valoração econômica.  



 

 

117

9  MÉTODOS DE VALORAÇÃO ECONÔMICA 

 

 

Algumas pessoas estariam dispostas à pagar, para que  futuras gerações desfrutem de bens 

e serviços que os ecossistemas provém, por exemplo, pagariam para assegurar que os 

indivíduos no futuro possam vivenciar o meio ambiente em que a humanidade encontra-se 

atualmente. A partir desta disponibilidade surge o valor de legado, ora mencionado, que 

corresponde ao desejo dos indivíduos em manter os recursos ambientais para gerações 

futuras. Os métodos de valoração econômica possibilitam de diferentes formas, estimar o 

valor de uso e de não uso dos recursos naturais de acordo com as magnitudes estabelecidas 

na composição do valor presente.  São apresentados, dado o objetivo da pesquisa, os métodos 

de Valoração Contingente, de Preços Hedônicos e de Custo de Viagem, como proposta para 

estimar o valor econômico das atividades de turismo na natureza no Parque Natural Municipal 

das Grutas de Botuverá-SC. 

 

9.1 Método de Valoração Contingente (MVC) 

     Contingent Valuation Method (CVM)  

 

Muitos estudos de valoração econômica concentram sua atenção no Método de Valoração 

Contingente (MVC), ou  Contingent Valuation Method (CVM), que se preocupa com a DAP 

(disposição a pagar) e a DAA (disposição à aceitar) dos indivíduos, pois está estreitamente 

relacionada, ao valor de uso e ao valor de não- uso. 
 

Por meio da DAP e a DAA dos indivíduos, este método possibilita encontrar valores 

estimados para uma grande variedade de bens e serviços, que podem ou não, ser 

transacionados no mercado à determinado preço. O instrumento genérico é um questionário 

destinado a pessoas acima de 15 anos e com  menos de 60 anos, devido à noção de 

preferências das pessoas em relação aos seus dispêndios. Outras características são 

necessárias para determinadas conclusões como a identificação do perfil sócio-econômico, 

que pode comportar: renda, idade, grau de instrução, além de outros que possibilitam 

inclusive direcionar determinados investimentos de acordo com a segmentação do mercado 

turístico.  
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Este método é também chamado de método hipotético e segundo Benakouche e Cruz (1994, 

p. 122), consiste em: 

 
 
quantificar o que um consumidor está disposto a pagar pelo aproveitamento de um 
bem natural (qualidade do ar, da água etc.) ou a quantia que está disposto a receber 
como compensação pela perda do benefício. 

 

 

No entanto, nem sempre o MVC reflete a verdadeira preferência dos indivíduos, pois os 

entrevistados, podem não compreender o real objetivo da pesquisa, ao mesmo tempo em que 

podem de forma ética, entender que estarão contribuindo de modo consciente para o futuro 

da humanidade, pois para o ser humano a quantidade e a qualidade de informações que possui, 

pode influenciar o seu comportamento, em relação à aquisição, ao uso, ou ao não-uso. A título 

de exemplo, os pescadores de determinada região, vêem a importância de um parque para o 

turismo, de modo diferente dos pesquisadores de uma academia, conseqüentemente, os 

valores atribuídos ao parque por tais indivíduos,  serão distintos. De qualquer modo, no MVC, 

os valores são obtidos com base nas informações de consumo, expressas pelos indivíduos. 
 

A idéia central do MVC consiste em valorar os benefícios derivados de melhoria ambiental, 

em função da disposição pelo pagamento dos beneficiários diretos desta melhoria. Da mesma 

forma, os custos derivados de um dano ambiental serão valorados por meio da quantidade 

monetária que as pessoas, que sofrem estes prejuízos, aceitarão como medida de 

compensação. 
 

Como para a maioria dos recursos ambientais não existe um mercado, o MVC utiliza-se de 

questionários, em que se pergunta aos indivíduos, que recebem melhoria ou sofrem dano 

ambiental, o quanto eles estariam dispostos a pagar ou a aceitar pela melhoria ou dano, 

respectivamente. 

Dentre os vieses estimativos do método, dois são os de maior destaque na literatura: 

1. Viés Estratégico: consiste na pré-disposição do usuário, beneficiário da melhoria, 

subestimar os valores de sua verdadeira disposição a pagar. Da mesma sorte, em caso de 

dano, os indivíduos que sofrem a agressão podem sobreestimar o verdadeiro valor de seus 

prejuízos, na expectativa de receberem indenizações maiores. 
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2. Viés do Entrevistador: este viés diz respeito à forma como o entrevistador se 

comporta no ato da aplicação dos questionários. Se este apresentar o recurso ambiental 

como algo positivo, relevante para comunidade entre outros, ou, por outro lado, como algo 

extremamente negativo, pode induzir os entrevistados à formação de um ponto de vista 

que pode não representar o verdadeiro desejo dos beneficiários diretos de uma melhoria 

ambiental de um certo recurso. Portanto, a atitude do entrevistador deve ser de absoluta 

neutralidade, ou seja, deve-se evitar que prevaleçam suas motivações e convicções 

pessoais com relação ao problema investigado. 
 

Em todo caso, o MVC tem sido largamente empregado na valoração de ativos ambientais, 

proporcionando estimativas razoáveis, além de permitir, com relativa facilidade, valores 

monetários de ativos ambientais difíceis de serem valorados. Por outro lado, o método de 

valoração contingente, é restrito a valores de uso, isto é, não capta, os valores de existência. 

 

Parafraseando Merico (2002, p. 36),  “é fundamental reconhecer que recursos naturais e 

serviços ambientais tem funções econômicas e valores econômicos positivos e que tratá-los 

como preço zero é um risco muito sério de exaurí-los ou manejá-los insustentavelmente”. 

Como o capital natural, não é valorado, sua perda não ocasiona mudanças na renda. A autor 

faz um alerta: se a humanidade estivesse certa acerca de sua capacidade de utilizar os 

recursos naturais no futuro e da disponibilidade futura deste bens, poderia medir o valor 

econômico deles pela expectativa de geração de bem-estar. Infelizmente, o grau de 

incerteza é muito grande para prever o futuro, sem um medidor.  

 

9.2 Método de Preços Hedônicos 

 

A abordagem hedônica, segundo a epistemologia da palavra, é aquela que visa mensurar o 

valor do prazer ou da satisfação de se obter um bem-estar relacionado aos recursos 

naturais, portanto, de atribuição subjetiva, uma vez que cada indivíduo tem suas 

preferências. Pode-se citar uma pessoa que sente-se bem em admirar um parque e outra que 

tem essa atividade como um bem-estar imprescindível para o seu equilíbrio emocional. Para 

outro indivíduo, elementos de um parque, podem ter valor maior. Este método capta os 

valores de uso direto e indireto e o valor de opção, e é bastante útil para mensurar a DAP 

por valores de uso do meio ambiente. 
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O método de preços hedônicos permite avaliar o preço implícito de um atributo ambiental 

por meio da avaliação concomitante: preço e quantidade, originado uma  reta  inversamente  

proporcional  em relação à quantidade e preço (Fig. 7).  
 

No caso de uma variação, outros elementos poderão influenciar as decisões de consumo 

turístico, neste caso, tem-se uma curva, em que pode ser observada a quantia de dinheiro 

que uma pessoa estaria disposta a pagar, sendo que seu nível de bem estar, permanecesse 

inalterável.  Uma mesma pessoa poderia ter em suas decisões de consumo uma reta e uma 

curva, as chamadas Curvas de Indiferença, inclinação absoluta (ou o seu valor positivo) da 

reta entre dois pontos. Estas curvas são convexas ao eixo de origem, negativamente 

inclinadas e não se cruzam identificando o mesmo nível de satisfação. Qualquer modificação 

no consumo dos bens ou serviços poderia ocasionar variações na qualidade e/ou na quantidade 

de bens e serviços, portanto, representam a combinação de bens ou serviços que proporcione 

ao indivíduo determinado bem estar.  Um exemplo de Curva de Indiferença, pode ser 

observado na Figura  11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Curvas de Indiferença 
Elaboração: a autora com base na pesquisa realizada   

 
 

As Curvas de Indiferença, representada na Figura 11 pela linha C,  pressupõem o 

consumo dos bens e serviços, dada a sua utilidade, a sua ordem de preferência8 e a restrição 

orçamentária, isto é, a área limite que permite ao indivíduo gastar exatamente toda a sua 

renda, definida pela linha D. Tal indivíduo estaria portanto, sujeito ao consumo modificado de 

outros bens e serviços, alterando o seu nível de bem estar, e se fossem criados outros 
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pontos nos gráficos anteriores, apresentados pelas Figuras 9 e 10,  que pudessem ser ligados 

a mesma reta, como por exemplo, o consumo de água nos países subdesenvolvidos, ou seja, um 

bem escasso, o indivíduo iria pagar mais por ter talvez a mesma quantidade, 

comparativamente a um bem normal. Pressupõe-se neste caso, que o indivíduo deveria 

trabalhar mais, para ter maior quantidade de determinado bem ou serviço. A esse fato se 

denomina, variação compensatória.   

 

Se o indivíduo tivesse um aumento no nível de renda, poderia então consumir maior 

quantidade do mesmo bem ou serviço oferecido por preços maiores, que seria a variação 

equivalente. As pessoas podem portanto, eleger a quantidade e o preço que estarão dispostas 

a pagar (DAP) por um bem ou serviço turístico, e poderão ir modificando tal opção, na 

medida em que atribuem especifica utilidade (U), a tais bens e serviços, por: 
 

 

 

A utilidade dos bens e serviços turísticos, decidida pela preferência dos 

consumidores entre diversas possibilidades dadas, segundo Varian (2003); Ferguson (1999); 

Oyarzun (1996, p. 63), dada por ´U´, possibilita infinitas combinações, de vários 

comportamentos (i = 1, 2,  ... n), que identificam seu nível de bem estar, pode ser então 

definida por: 

 

 
 

 

Neste caso i = 1, porque exprime a satisfação de vários consumidores, mas não infinitos, i não 

poderia ser igual a zero, porque seria então considerado somente 1 (um) consumidor. Um bem 

público, no caso de um parque por exemplo, pode proporcionar determinada satisfação ao 

indivíduo de forma gratuita, mas é um conjunto de indivíduos, condicionados aos seus 

objetivos que definem DAP ou a DAA. Em outros casos, o consumidor pode ajustar o seu 

nível de consumo. Em termos de quantidade e qualidade oferecida, a modificação dos pontos 

em uma reta (quando não há variação), ou em uma curva (quando há variação), pode dar 

origem a distintos comportamentos de consumidores em seu bem estar. Tais variáveis são 

                                                                                                                                                         
8
 Deve atender pelo menos a três condições: completaridade, transitividade e reflexidade.   

             n 

 Us = Σ  Ui 
                i = 1 

Us = U1 U2 ... Un 
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oferecidas pelo mercado.  

Para o ofertante de bens ou serviços todas as categorias anteriormente expressas na Figura 

7, são consideradas um benefício, para o demandante de bens ou serviços e todas as 

categorias ali expressas, são consideradas um custo. Para medir a viabilidade entre custo-

benefício nas operações de determinado parque, é necessário o ordenamento de ações 

resultante da diferença entre o valor descontado dos benefícios e o valor descontado dos 

custos. Os custos devem ser deduzidos dos benefícios: 

 

 

De acordo com May & Motta (1994a), o método de avaliação hedônica requer algumas 

precauções para que seu emprego possa produzir estimativas confiáveis. Dentre outras, cita-

se a necessidade de se proceder a um acurado levantamento de dados, envolvendo, além dos 

indicadores ambientais, informações sobre os diversos atributos ambientais que exercem 

influência sobre o preço da propriedade, como também características intrínsecas da 

propriedade, facilidades de serviços, qualidade do local e informações socioeconômicas das 

propriedades sobre uma amostra representativa das propriedades da região. 
 

A segunda dificuldade apontada pelos autores (ibidem), diz respeito àquelas de caráter 

econométrico, concernentes à problemas de multicolinearidade de atributos e à identificação 

da forma funcional. 
 

Apesar das restrições assinaladas, o método de avaliação hedônica para os autores, pode ser 

uma forma bastante útil de medir a disposição pelo pagamento dos valores de uso ambiental 

e tem sido utilizado em pesquisas realizadas em alguns países da Europa, Estados Unidos e 

também no Brasil.  
 

Além do Método de Valoração Contingente (MVC) e do Método de Preços hedônicos, outro 

métodos indiretos utilizados na valoração de ativos ambientais é o  Método de Custo de 

Viagem ( Travel Cost Method-TCM). 

 

9.3 Método do custo de viagem (MCV) 

 
Este método utiliza os custos incorridos pelos indivíduos quando viajam a locais de recreação 

ou uso turístico, como substituto do preço do bem ou serviço que é explorado pela referida 

PV = Σ b1 – c1   
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atividade. Através deste método, estima-se os benefícios gerados por uma determinada 

atividade ambiental, baseando-se nos custos de utilização das amenidades exploradas pela 

atividade.  
 

O método de custo de viagem é capaz de captar somente os valores de uso direto e indireto, 

os seja, valores de opção ou de existência, não são captados. Os métodos de preços 

hedônicos e de valoração contingente, têm maior alcance, podendo mensurar, 

respectivamente, além dos valores de uso direto e indireto, o valor de opção e de existência. 

O valor de opção pode ser mensurado devido ao fato do método de preços hedônicos levar 

em consideração as preferências pessoais dos entrevistados. Por se tratar de um valor dado 

a um cenário hipotético, o método de valoração contingente é o único capaz de captar o valor 

de existência. 
 

Na concepção de Benakouche e Cruz (1994, p.127): 

 
o objetivo deste método consiste em determinar o valor econômico dos serviços oferecidos 
pelos bens naturais (parques recreativos, sítios ecológicos etc.) e em compará-los com os 
benefícios econômicos que poderiam ser obtidos se esses bens tivessem outro uso. 

 

O Custo de viagem estima a demanda por recursos com base na demanda de atividades 

recreacionais. Consiste em dizer que o custo de viagem representa o total dos custos de 

visitação do local, incluindo as despesas que os indivíduos estão dispostos a ter para se 

deslocarem até o local em que se tem contato com o recurso. Benakouche e Cruz (1994) 

afirmam ainda, que deve-se partir do pressuposto de que o custo de deslocamento do 

indivíduo para a visitação de um recurso ambiental é um fator determinante no que diz 

respeito ao aspecto econômico no processo de tomada de decisão. A distância influi 

diretamente na taxa de visitação, pois quanto mais longe do local de origem, maior é o custo. 

Assim, quem vive nas proximidades do recurso ambiental, têm a oportunidade de visitar o 

atrativo com maior freqüência.  
  

Este método não agrega os custos de opção e de existência, pois a visitação figura um uso 

direto ou indireto. Tanto a distância, quanto os  meios de transporte utilizados, podem 

requerer tempo de viagem maiores, implicando numa relação diretamente proporcional, 

conforme Figura 12.  
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                            Distância 
Figura 12: Relação Tempo & Distância para Custo de Viagem 
Elaboração: a autora com base na pesquisa realizada   
 

  

Da mesma forma, o tempo de permanência em determinado local, pode influenciar o consumo 

dos serviços ambientais. 

O uso do Método do custo de viagem apresenta outras limitações que podem ser decorrentes 

de erros nas pressuposições do método ou de uma especificação indevida no modelo. Segundo 

Motta (1998a), as principais são: 

 

1. Dado a suposição de complementaridade, o método não contempla custos de opção e 

de existência. Somente custos de uso diretos e indiretos, associados ao bem 

ambiental, são captados pelo MCV; 

2. O método estima o excedente do consumidor, associado à atividade recreacional 

praticada pelos indivíduos, em um dado tempo; e  

3. A qualidade das estimativas do custo é extremamente sensível ao rigor da 

mensuração das informações que permitem a obtenção dos custos. Assim, 

informações sobre o tempo de viagem e suas relações com o meio de transporte e, 

distância podem ser muito divergentes de situação para situação. Da mesma maneira, 

a valoração do tempo não é trivial. Este conjunto de detalhes, quando não 

considerado, pode gerar viés nas estimativas do valor do bem ambiental. 

 

Apesar dos problemas erguidos na literatura, o método apresenta suas vantagens na 

valoração de recursos ambientais, que destacam-se por (MOTTA, 1998): 
 

C
us

to
 

A 
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1. Estimativa de valores e amenidades ambientais com base em dados cross-section       

( dados cruzados) ; e 

2. Permite formular modelos de comportamento que podem ser testados, bem como de 

um conjunto de hipóteses, com relação aos parâmetros dos respectivos modelos que 

também podem ser testados. 

 

A Figura 13, apresenta a abrangência analítica que cada método de valoração econômica é 

capaz de mensurar dos valores de uso direto e indireto, do valor de opção e do valor de 

existência. 
 
 

 
Preços hedônicos Custo de viagem 

Valoração 

contingente 

Valor de uso direto Sim Sim Sim 

Valor de uso 
indireto Sim Sim Sim 

Valor de opção Sim Não Não 

Valor de existência Não Não Sim 
Figura 13: Síntese dos métodos de valoração 
Fonte: a autora com base na bibliografia estudada  

 
 

Os estudos de Valoração Econômica, foram pesquisados no município de Botuverá, e 

validados no Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, pela sua importância 

sócio-econômica-cultural de beleza singular, que além de ser o único na região, traz 

benefícios locais e para o entorno, gerando empregos diretos, indiretos e induzidos. 

A proximidade geográfica de instalação do Programa de Pós Graduação de Administração 

e Turismo, contribui com a definição do local, em função de constantes pesquisas 

científicas, como aporte, paralelo à pesquisa de campo. 
 

Não existem estudos desta natureza no local, e há uma preocupação bem importante com 

a questão da sustentabilidade do Parque, que pode ser obtida por meio da disposição a  

pagar (DAP) dos indivíduos, em tratando-se de valor de uso direto, indireto, ou de 

exsitência, no caso do altruísmo. ( .....). O conjunto de atributos do Parque, a escassez de 

elementos como estalagtites e estalagmites, tornam-se objetos de estudo neste 
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trabalho, porque são os mais próximos geograficamente, de um estudo de valoração, em 

que as pessoas estariam dispostas a pagar. 

 

 Não existem possibilidades no curto prazo, de novos entrantes, como outros parques 

com tais características uma vez, que levaram séculos para serem constituídos. Após sua 

constituição presente, visível ao ser humano, questionar-se-á a sua disponibilidade a 

pagar (DAP), pra manter estes elementos, para sua existência e para gerações futuras. 

Será medido além da DAP, portanto, a capacidade de altruísmo dos indivíduos em relação 

ao montante de atrativos do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá. 
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10 ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ-SC 

 

Neste capítulo será apresentada a ordenação dos espaços para o turismo no município de 
Botuverá - SC, em sua estrutura física, urbana, econômica, social e natural além da 
apresentação do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, local de aplicação da 

pesquisa de campo do presente estudo. Ressalta-se que a íntegra de dados e indicadores 
do município encontra-se no Apêndice D, do presente estudo, dada a sua constituição 

detalhada. 

 
10.1 Infra Estrutura do Município de Botuverá 
 

Será apresentado no capítulo sobre Infra Estrutura, o conjunto de elementos que 

formam  a base material do município de Botuverá; e que, tem por finalidade possibilitar 
o atendimento a demanda de todas as faixas etárias. 

 

10.1.1 Localização 
 

O município de Botuverá, fundado em 09/06/1962 (<www.botuverá.com.br > Acesso em: 

10/03/07),   apresentado na Figura 14, está localizado em Santa Catarina, no médio Vale 

do Itajaí, criado com uma área total de 327,25 km2, com latitude S. de  27º 11’58” e  a  

longitude 49º04’29”9.  
Tem como limites os municípios de Guabiruba e Indaial (N), Nova Trento (S), Vidal 

Ramos e Presidente Nereu (O) e Brusque (L), conforme observado nas Figuras 15  e  16.  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Figura  14: Município de Botuverá 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2005). 

                                                 
9
 *para quem está no litoral,  é melhor ir até o km 123 da BR-101 e ali  pegar a SC-486 (Rodovia Antônio Heil). 

  

 



 

 

128 

Figura 15: Município de Botuverá - Mapa SC 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades/Acesso em 18/06/2005. 
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10.2  Aspectos Sócio-Econômicos 

 

A sustentabilidade econômica é a continuidade da economia, da produção, do consumo e 

do investimento nas cidades, enfim, do mercado; isto é, existe possibilidade de haver 

renda futura, para gerações futuras se forem corretamente administrados, os aspectos 

sócio-econômicos, objeto de análise do presente capítulo.  

 

10.2.1 Densidade Demográfica 

 

O município é caracterizado principalmente pela presença de imigrantes italianos que 

deixaram sua pátria em busca de novas terras. Destes imigrantes, alguns optaram por 

ficar em Brusque, na localidade de Águas Claras, outros, em regiões próximas na 

esperança de melhores condições de vida e outros ainda, se fixaram em 1876 em Porto 

Franco, formando os primeiros povoados, na época, subsidiado a Brusque; hoje município 

de Botuverá.  
 

A população do município, segundo dados do IBGE/2003, é de 3.756  habitantes, com 

uma densidade demográfica de 12 hab/km2, sendo que 670 habitantes apenas, isto é, 

16,61%,  se concentram na área urbana e os demais, 3.362 habitantes, isto é 83,38%; 

estão distribuídos nas comunidades mais próximas e específicas (vide ocupação 

populacional na Figura 16). Destes, 3.154 são eleitores, sendo que a herança cultural é de 

origem italiana. 

 

O número de pessoas que vão para a cidade engrossar as fileiras das classes 
intermediárias pode igualmente depender da evolução demográfica e das formas 
de evolução da economia agrícola. Mas os dados culturais, como o maior ou menor 
apego aos tipos de consumo tradicional, explicam também as grandes dimensões, 
em um momento dado, das formas de produção moderna destinadas ao consumo 
interno.                                                                                 (Santos, 1982, p. 83). 

 

A migração de um lugar para outro, no caso do desenvolvimento do turismo, lazer ou 

recreação, pode ser, conseqüência da capacidade de produção da organização daquele espaço. 

Para Smith (1992, p. 30), a organização espacial  pode ser dividida em sete classes, conforme 

Tabela 2: 
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Tabela  2: Classes e Subclasses apresentadas para ocupação dos espaços 

Classes  

Capacidade Sobressalente 
produção e uso total anual muito alto, ótimo, para sustentar tanto 
terras de uma praia como as de uma pista de sky 

Capacidade Alta Capacidade 
produção e sustentação de uso anual alto, baseado em atividades 
intensivas 

Moderadamente Alta 
produção e sustentação de uso total anual moderadamente alto, 
baseado em atividades moderadas-intensivas ou intensivas 

Capacidade Moderada 
produção e sustentação de uso anual total moderado baseado em 
atividades dispersas 

Capacidade Moderadamente  
                       Baixa 

produção e sustentação de uso total anual moderadamente baixo 
baseado em atividades dispersas 

Capacidade Baixa 
carecem de qualidade natural, mas tem capacidade de produzir e 
sustentar o uso total anual baseado em atividades dispersas 

Capacidade Muito Baixa 
praticamente não tem capacidade para nenhum tipo de atividade 
recreativa, mas poderia oferecer alguma oportunidade para atividades 
recreativas, ou talvez oferecer simplesmente espaços abertos 

Subclasses 
aspectos físicos básicos, especiais, qualidade da água, limitações da 
terra, características biológicas, uso do solo, beleza e acessibilidade 

Fonte: adaptado de Smith (1992,  p.30) 
Elaboração: Sônia Maria Kohler Dias 
 

Comparativamente aos dados (em média) do Brasil apresentado na Figura 16, em Santa 

Catarina, nas regiões mais afastadas do litoral, o valor da densidade demográfica varia 

de 2 a 25 habitantes por km2 e de 52 a 65 habitantes por m2.  
 

A partir da década de 80, especialmente de 80 a 85, até 1995 a população de Botuverá 

sofreu um decréscimo em torno de 15%, devido ao êxodo rural que apresentou um índice 

maior nessa década. A falta de incentivos agrícolas aos pequenos agricultores e os 

preços pouco atrativos do fumo, motivou muitos produtores rurais a deixarem suas 

famílias. Nos últimos anos porém, verifica-se um crescimento em torno de  1,62%, 

principalmente na parte baixa do município, ou seja, na zona urbana e especialmente na 

comunidade de Águas Negras, motivada pela implantação de uma indústria têxtil. Outro 

fator que contribuiu para a redução do êxodo rural, foi o surgimento de facções, uma 

atividade voltada para atender a costura de diversas confecções da região, 

especialmente da cidade de Brusque. Muitas famílias continuam ainda com a plantação de 

fumo,  exercem paralelamente esta atividade como fonte econômica alternativa para o 

sustento da família. 
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Os habitantes do município concentram seu lazer em praças públicas, no parque, 

cachoeiras e áreas residenciais e mantém contato com o meio urbano através de pontes 

estreitas sobre o rio, que ligam pequenas propriedades à estrada principal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 Economia 
 

A base econômica do município de Botuverá sempre foi a agricultura. Desde os primeiros 

anos de sua fundação, com os primeiros colonizadores até os dias atuais, a produção 

econômica da madeira e garimpo de ouro; agricultura comercial, voltada para a 

monocultura do fumo; e economia diversificada com base na agricultura comercial e na 

indústria, sempre foram a principal fonte de renda da população. 

Figura 16: Densidade Populacional (BR) 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades/ Acesso em 18/06/2005. 
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Figura 17: Indústria (BR) 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades > Acesso em :18/06/2005. 

 

Já na Figura 17, que apresenta a os dados econômicos do Brasil em relação a indústria; e,  

no caso de Santa Catarina, caracterizada pela indústria do vestuário; em Botuverá há 

predomínio de outro tipo de atividade, embora esta indústria, tenha suas contribuições 

com os resultados do município, conforme será apresentado em linhas posteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido ao tamanho das propriedades rurais, média de 25ha, o relevo acidentado não 

permite o uso, em grande escala de máquinas agrícolas; assim a maior fonte de renda dos 

agricultores está na comercialização do fumo, introduzido no município em 1.940, e 

também a atividade que mais absorve mão de obra, cerca de 88%. 

Botuverá ainda desenvolve uma agricultura com características de subsistência, Figuras 
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18 e 19. O milho e o feijão que acompanham a rotação das safras do fumo tem apenas 

uma pequena parte comercializada. A produção de arroz sequeiro, aipim, batatas, cana-

de-açúcar, leite, ovos, frutas, peixes, entre outros e seus derivados, são em maior parte, 

para consumo próprio.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18 e 19: Agricultura de Botuverá 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002). 

 

Uma cultura muito importante que ainda persiste principalmente para os agricultores e 

minifundiários da localidade de Lageado Alto e Baixo, que foi trazida pelos antepassados 

que vieram da Itália, é a vinicultura, onde é produzido o vinho de modo artesanal. A 

produção de queijo ou queijinho pela maioria dos agricultores, também se destaca no 

Município, que são muito apreciados na região principalmente na cidade de Brusque. Para 

Marx (1991, p. 79), 

 

se o indivíduo alterar sua relação com a comunidade, modificará e minará tanto a 
comunidade quanto suas premissas econômicas; por outro lado, a modificação desta 
premissa econômica - produzida por sua própria dialética, a pauperização, etc. 
Observe-se, especialmente, a influência da guerra e da conquista. Embora, por 
exemplo, em Roma isto fosse parte essencial das condições econômicas da própria 
comunidade, rompe o vínculo real sobre o qual baseia-se a comunidade. 

 

 

O resgate da cultura, que para muitos são ‘reflexos sociais’ (Correa, 2000), servem 

também como base econômica para muitos habitantes de Botuverá.  

Podem ser observadas as lavouras morro acima (Figura 20),  minifúndios, que 

demonstram a atenção em se aproveitar todo o espaço possível, uma herança dos 
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colonizadores europeus. Segundo o IBGE (1996), o número de famílias que comercializam 

regularmente estes produtos (mel, melado de cana, geléias, pães, derivados de leite, 

embutidos de suínos, conservas, entre outros), somam 74 famílias, e 227 não os 

comercializam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura  20 : Características do Solo de Botuverá (1) 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2003). 

 
 

No setor industrial, Botuverá conta com duas grandes mineradoras de calcário, uma 

fábrica de cal, uma indústria de baterias, três do ramo de tecelagem, quatro moveleiras 

e algumas madeireiras que utilizam o pinus como matéria prima. 

No setor comercial há 61 estabelecimentos, representados por pequenas unidades 

especializadas em comércio de gêneros e mercadorias de primeira necessidade. 

A renda familiar é de até  R$ 500,00 para 49,7% das famílias do município, de R$ 

500,00 a R$ 1.000,00 para 35,7% das famílias, 12,5% tem renda entre R$ 1.000,00 e R$ 

2.000,00. Apenas 2,3% (IBGE, 2003), tem renda acima deste valor. 
 

As pesquisas do IBGE (Censo, 2003) apontam que  866 pessoas, 21,8% da população 

trabalha diretamente com a agricultura; 11% (437 pessoas) são aposentados (as), 14,5% 

(578 pessoas) só estudam e 12,8% (510 pessoas) se dizem sem profissão. A população 

economicamente ativa é de 54%.  
 

Existem  outras considerações em relação as seguintes atividades econômicas no 

município: 
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1) Fiação: Botuverá por estar localizado e inserido numa região onde uma das maiores 

atividades econômicas é a indústria têxtil, como é o caso de Brusque, também se iniciou 

um processo de industrialização neste segmento. 

Em 1.985 foi instalada a primeira fiação (Fiação Botuverá), fundada por um grupo de 

empreendedores do Município, hoje responsável por grande parte do movimento 

econômico. Gerando 95 empregos diretos, e com uma produção de 130.000 (cento e 

trinta mil) Kg. de fiação de algodão é considerada uma empresa de porte no Município e 

Região. 
 

Em 1.989 uma outra Fiação (Fiação Águas Negras), também entrou em atividade, apesar 

de todas as dificuldades e a crise da indústria têxtil, hoje é uma empresa conceituada 

em toda a região e de grande importância para o Município, gerando vários empregos e 

também responsável por grande parte do movimento econômico do Município (Belz Neto, 

2000). 
 

2) Calcário: A extração do calcário e do cimento no Município é uma atividade muita 

antiga, teve seu início no ano de 1.940, onde empresas como o Grupo Votorantin, e outras 

do próprio Município extraíam a pedra calcária e o cimento, para fabricação do calcário, 

cal e cimento. A Pedra Calcária, era industrializada no Município bem como a fabricação 

da cal para construção e a pedra para cimento era transportada para Itajaí para a 

fabricação do cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  21 : Rocha Calcária de Botuverá 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2005). 
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Hoje no Município de Botuverá, o setor de mineração10 concentra-se na extração e 

industrialização do Calcário, sendo o único produtor de calcário do Estado de Santa 

Catarina, onde duas empresas atuam na produção de calcário dolomítico com capacidade 

de produção de 2.500 toneladas/dia. A pedra calcária é extraída e transportada para a 

industrialização no parque das indústrias, onde é moída e transformada em pó, para ser 

posteriormente, vendida a granel e ensacada. 
 

3) Madeira: A extração e a industrialização da madeira no Município de Botuverá já foi 

uma das principais atividades no setor industrial juntamente com a Mineração. Nos anos 

de 1.940 quando se iniciou este processo, a 1.975, a madeira era responsável por 

praticamente 50% (cinqüenta por cento) do movimento econômico da indústria. 

Esta atividade foi se retraindo gradativamente de forma muito intensa, a partir da 

necessidade da preservação do Meio Ambiente, e com o advento do Decreto Federal 

75011, a atividade madeireira praticamente paralisou no ano de 1.993. 

Hoje, as madeireiras estabelecidas e em atividade no Município, industrializam a madeira 

de pinus, trazido de outros Municípios. A participação deste segmento da indústria em 

relação  ao movimento econômico gerado pelas indústrias do município caiu para 7,33%, 

interferindo negativamente na Economia, e principalmente na arrecadação do Município. 
 

10.3 Sobre a Paisagem 
 

A paisagem, segundo o Glossário do Programa de Pós Graduação em Turismo e Hotelaria 

da UNIVALI (1999),  é um sistema geográfico formado pela influência dos processos 

naturais e das atividades antrópicas e configurado na escala da percepção humana. O seu 

planejamento visa o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e os fatores 

sócio-econômicos. Em Botuverá, podem ser observadas colinas e vales verdejantes, 

casinhas antigas e riachos com águas ainda cristalinas compondo uma paisagem que 

descansa os sentidos e revitaliza as energias de quem está acostumado com a ’floresta’ 

de concreto das grandes cidades. 

Na obra de Santos (1986, p. 37), a paisagem é: uma região produtora de algodão, de café 

ou de trigo... centro urbano de negócios, as diferentes periferias urbanas. Muitos anos 

                                                 
10 * de acordo com os registros, (<www.botuverá.com.br> Acesso em: 10/04/03), outros minérios presentes no município são ouro, 
ferro, cobre, manganês, pedras calcárias, urânio e outros. 
 

11 Decreto Federal N0 750/90 área de preservação permanente pertencente a Mata Atlântica. 
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tarde, Santos (1997, p. 61), explica que paisagem, “é tudo aquilo que vemos, o que nossa 

visão alcança ... o domínio do visível, aquilo que a vista abarca, formada de cores 

movimentos, odores, sons”. Então, em linhas anteriores haviam dados da paisagem. Por 

uma questão de ordenação sumária, neste item especificamente, o termo paisagem, é dos 

processos naturais e das atividades antrópicas, configurado na escala da percepção 

humana. 

 

10.3.1 Condicionantes Geográficos 

 

Será apresentado em Condicionantes Geográficos a relação meio natural  do  município 

de  Botuverá.  

 

10.3.2  Fatores Climáticos 

 

O clima do município de Botuverá apresenta características mesotérmicas, com 

incidência solar, luminosidade (ou ausência de nebulosidade) moderada, apresentando 

verões quentes mas úmidos nesta região; e invernos frios e úmidos com uma média de 

precipitações anuais de 1.800ml. A temperatura média é de 23ºC, com condições 

favoráveis para o desenvolvimento do turismo. 

 A umidade relativa do ar é de 80% (Belz Neto, 2000, p. 59). De acordo com a Figura 16, 

este é o clima predominante no Estado de Santa Catarina, atingindo uma pequena parcela 

da área total dos outros Estados da região Sul e de poucos estados da região Sudeste.  

A Figura 22, mostra que o clima predominante nesta região do Brasil e de Santa 

Catarina, é mesotérmico úmido e semi-úmido; e, de fato em Botuverá, o verão é morno, 

sempre úmido; o que  implica no caso do município, junto com o estado e a região em 

situação diferenciada, pois este tipo de clima, chega a não aparecer, em vários estados, 

de toda uma região, como é o caso do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O clima em 

Santa Catarina, tomando-se por base a leitura horizontal, difere somente dos dois 

extremos por apresentar verões quentes; no entanto, nestas áreas, o clima também é 

úmido. 
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10.3.3 Geomorfologia 

 

A área total do município apresenta a seguinte composição de relevo: 18,2% são 

planícies, 50% são encostas e 31,8% são montanhas pertencentes a Unidade 

Geomorfológica “Serras de Itajaí”, apresentando uma altitude de 85m na área urbana e 

1021m de altitude no Morro do Carneiro Branco, próximo a localidade de Lageado Alto, 

sendo o ponto culminante do município (Belz Neto, 2000:59). Nas áreas planas ou menos 

acidentadas, se pratica a agropecuária, localizadas ao longo dos vales por onde correm o 

Rio Itajaí-Mirim e seus afluentes. 

 
Figura 22: Clima (BR) 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades/ Acesso em 18/06/2005. 
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10.3.4 Montanhas e Relevos 

 

As montanhas são elevações isoladas ou em grupos originadas pelas forças internas da 

terra, que provocam fraturas ou rompimentos formando promotórios ou elevações que 

por sua vez, são moldados por agentes externos: água, vento. Em Botuverá, são formadas 

por rochas sedimentares, possuem estrutura estratificada que produzem relevos 

singulares através do processo de erosão por dissolução: rochas de calcário, rochas 

areníticas, ou quartzlíticas. 

Não existem registros da presença de montanhas vulcânicas ou de  Canyons no local.  
 

As áreas planas ou menos acidentadas, nas quais se pratica a agropecuária estão 

localizadas ao longo dos vales por onde correm o Rio Itajaí-Mirim e seus afluentes, tais 

como, Ribeirão Cristalina (ribeirão que faz divisa entre Botuverá e Guabiruba), Ribeirão 

do Sessenta, Ribeirão Porto Franco, Ribeirão da Gabiroba, Ribeiros do Lageado Alto e 

Baixo Ribeirão do Ouro.  
 

O terreno caracterizado por relevo acidentado não permite o uso de máquinas agrícolas 

segundo anuários da Prefeitura Municipal na década de 80. 

A Figura 23 que apresenta a Geologia do Brasil, mostra que no estado de Santa Catarina, 

existem pelo menos um tipo de cobertura sedimentar, o paleozóico, um tipo de  

plataforma e escudo, o pré cambriano, e, pelo menos um tipo de rocha eruptiva, o basalto 

extrusivo; sendo que este último não atinge a área do município em análise.  
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Pode ser observado na Figura 23, que as formas de rochas eruptivas chamadas de 

basalto extrusivo ficam localizadas à oeste do município. 

 

10.3.5 Solo 

 

As características do solo no município de Botuverá de acordo com a categorização 

estabelecida por Smith (1992, p. 30), são: capacidade alta (produção e sustentação de 

uso anual alto, baseado em atividades intensivas); capacidade moderadamente alta 

(produção e sustentação de uso total anual moderadamente alto, baseado em atividades 

moderadamente-intensivas ou intensivas); capacidade moderada (produção e sustentação 

Figura 23: Geologia (BR) 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades/ Acesso em 18/06/2005. 
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de uso anual total moderado baseado em atividades dispersas). Como as subclasses 

contemplam aspectos físicos básicos, especiais, qualidade da água, limitações da terra, 

características biológicas, uso do solo, beleza e acessibilidade, estão considerados este 

estudo, as condições de todas as estações do ano. 
 

O solo para cultivo por exemplo de arroz, segundo a Epagri (<www. 

agridata.mg.gov.br/zoneamento_agrícola/sta_catarina/arroz/zabotuverasarroz.htm> 

Acesso em: 20/11/02) é considerado hidromórfico, isto é, que apresenta lençol freático 

próximo a superfície durante a maior parte do tempo e ocupa relevo plano. Os de melhor 

aptidão segundo a Epagri, são os que possuem textura argilosa ou argilo - silitosa. Solos 

com 40 a 60% de argila são considerados ótimos. Considerando os três ciclos cultivo: o 

precoce, o médio e o tardio, a época de plantio indicada pelo zoneamento para cada 

região não será prorrogada ou antecipada em hipótese alguma. No caso de ocorrer algum 

evento atípico à época indicada (seca excessiva que impeça o preparo do solo e 

semeadura, ou excesso de chuvas que não permita o tráfego de máquinas na 

propriedade), recomenda-se aos produtores não efetivarem a implantação da lavoura 

nesta safra no local atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujeito 

a eventos climáticos adversos impossíveis, ainda, de serem previstos pelo zoneamento. 

O uso da terra, como ser observado na Figura 24 em termos de Brasil, no caso de Santa 

Catarina, difere em relação a outras regiões do país. Santa Catarina é caracterizada 

pela policultura e criação e em alguns casos somente a policultura, que podem ter como 

favoráveis o tipo de clima e solo predominante. 
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Para Santos (1997), “cada lugar é objeto de apenas algumas relações de uma dada sociedade, 

através de seus movimentos próprios, apenas participa de uma fração do movimento social 

total.”. O lugar, o espaço a que o autor se refere, ou a posse que apresenta outras 

contribuições na literatura, é o espaço real, porque a ocupação das terras, dos bairros de 

dados concretos por sua existência, têm determinada função de uma sociedade.  

 

 

 

 

 
Figura 24: Uso do Terra (BR) 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades/ Acesso em 18/06/2005. 
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10.3.6 Paisagem Natural 

 

A cobertura vegetal natural é um forte elemento da paisagem e portanto, torna-se um 

recurso turístico significativo. 

A altura das espécies no município de Botuverá, segue a escala de 5m até 30m, caracterizada 

por mata densa, com difícil acessibilidade e áreas de restrição12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Paisagem de Botuverá 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em jun./2003-ago.2007). 

 

 

A cobertura florestal original desta região do estado de Santa Catarina, segundo 

informações da Prefeitura Municipal é de Floresta Tropical Atlântica/Floresta 

Ombrófila Densa ou Mata Atlântica,  em torno de 70% da área 

(<http://www.ips.furb.br/proteus/TABELAS/infraest/energiaresidenc.htm> Acesso em: 

10/10/04),  conforme pode ser observado na Figura 25. No município de Botuverá nas 

encostas da Unidade Geomorfológica “Serras de Itajaí”, a formação é de Floresta 

Tropical do Litoral, com predominância da canela-preta, laranjeira-do-mato e 

palmiteiros.  

A extração da madeira nativa por um grande número de madereiras do Município 

e Região consideravelmente na década de 80, representaram por muitos anos, a maior 

fonte de riquezas, no entanto, proporcionaram por conseqüência um desflorestamento 

significativo no município. Atualmente, nestes locais mais acidentados, a floresta está 

em avançado estágio de regeneração. 
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As madeireiras deixaram de exercer suas atividades extraindo madeira nativa, buscando 

atender as diretrizes de preservação ambiental, considerando que as matas do município 

estão incluídas ou pertencem a Mata Atlântica, como pode ser observado na Figura 26, 

transformada em área de preservação permanente, pelo Decreto Federal N0 750/90. As 
poucas madereiras ainda em atividade nos municípios, buscam sua matéria prima exótica, 

principalmente com o gênero pinus em outros municípios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A extração de calcário pode ser um dos grandes agressores da natureza. Este tipo de 

atividade, intensa no local, necessita de atenção para que não se acelere o processo de 

desflorestamento, comprometendo a disponibilidade dos recursos naturais locais a 

                                                                                                                                                         
12

 Decreto Federal N0 750/90 área de preservação permanente pertencente a Mata Atlântica. 

 
Figura 26: Vegetação (BR) 
Fonte: www.guianet.com.br/guiacidades/ Acesso em 18/06/2005. 
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existência da fauna e flora. 

Com fins de preservação das espécies, foi instituída a Reserva Biológica Estadual da 

Canela Preta. Trata-se de uma área da floresta, pouco explorada que possui muitos 

exemplares da referida espécie. Apenas uma pequena parte pertence ao município de 

Botuverá, ficando a maior parte sob a jurisdição do município de Nova Trento. Tem 

acesso precário pelas estradas do Retiro e do Porto Franco. Não há infra-estrutura e 

nenhuma fiscalização sobre a área (Belz Nt, 2000, p. 58). 
 

Botuverá, segundo anuário da Prefeitura Municipal, significa “bons brilhantes”, 

conseqüente da existência  de um grande número de montanhas verdes, com ar puro e 

saudável, conforme Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Figura 27: Cachoeira de Botuverá 
     Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002- 
ago. 2007). 

  
Nota-se que, o município de Botuverá, possuidor de uma natureza magnífica, por todos os 

lados, dispõe de belezas naturais formadas por variados tipos de vegetações. A 

integração natural da água e floresta, compõe uma natureza altiva presente em todo o 

município. 
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Figura 28: Exemplo de Paisagem 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora 

10.3.7 Paisagem Edificada 

 

Alguns exemplos de paisagem edificada no município são apresentados pelas Figuras 28, 

29 e 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas áreas de Botuverá apresentadas nas Figuras acima, são exemplos de paisagens 

em que houve intervenção do homem, no entanto, a maior área de paisagem edificada no 

município de Botuverá encontra-se no Parque Municipal das Grutas, apresentado no item 

12.4 da presente pesquisa. 

 

 

 
 

 

 

Figura 30: Exemplo de Paisagem Edificada 2 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora 
 

Figura 29: Exemplo de Paisagem Edificada 1 
Fonte: (Prefeitura Municipal de Botuverá em   
            jun./2003). 
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10.3.8 Hidrografia 

 

Os corpos de água possuem grande importância turística pelo fato de serem elementos 

que valorizam a paisagem  pela qualidade de atrativos que podem aí se desenvolver. 

Um rio é definido pelo conjunto de águas superficiais cuja vazão é contínua e 

embocadura se faz em outro rio, num lago ou mar. O rio que banha o município de 

Botuverá é o Rio Itajaí Mirim, apresentado em linhas anteriores  e no Apêndice D, do 

presente estudo. 

Os lagos, massas de água permanente retida em uma depressão do terreno com 

dimensões relativamente pequenas e sem comunicação com o mar, não existem no 

município de Botuverá. No município, existem cascatas, um percurso vertiginoso da água 

de um rio, cuja corrente desce por rochas resistentes: queda d’água, que por enriquecer 

a paisagem, tornam-se grandes atrativos turísticos. 
 

As áreas planas ou menos acidentadas nas quais se pratica agropecuária, estão 

localizadas ao longo dos vales por onde correm o Rio Itajaí-Mirim (cota 70m a 160m) e 

seus afluentes, tais como, Ribeirão Cristalina (ribeirão que faz divisa entre Botuverá e 

Guabiruba), Ribeirão do Sessenta, Ribeirão Porto Franco, Ribeirão da Gabiroba, 

Ribeirões do Lageado Alto e Baixo e Ribeirão do Ouro, que todos os seus riachos e 

nascentes, que formam-se pela topografia acidentada, representa uma bacia hídrica 

repleta de cachoeiras, cascatas e poços de águas cristalinas, com exuberante fauna e 

flora. Existem ribeirões e  cachoeiras, na maioria delas, ainda por serem desbravadas. 

Não constam em Botuverá estuários; o encontro da água do rio com o mar, nem águas 

marinhas, nem ilhas ou praias. 

 

10.3.9 Cavernas 
 

São cavidades naturais formadas por processos tectônicos, que se constituem de um 

condicionamento geográfico de interesse científico e também um recurso de paisagem 

de interesse turístico. A formação das cavernas de Botuverá, segundo estudo da 

Geologia, tem origem no fundo do mar. 

Para Santos (1997, p. 40), “todos os espaços são de produção e de consumo”, contudo, há 

territórios que a humanidade utiliza para consumo, de forma a explorar cuidando para 
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não haver o toque humano e em certos casos nem a presença do homem. As cavernas, 

enquanto espaço de consumo, podem sofrer impacto negativo com a liberação do uso 

desordenado.  

 

10.3.9.1 Formação do Solo da Caverna 
 

Conforme informações obtidas na Prefeitura Municipal de Botoeira, segundo um dos 

estudiosos das cavernas, o Profº. Unger, o pacote rochoso que hoje compõe a Caverna de 

Botuverá já esteve no fundo de um mar quente, com água em torno dos 22 graus 

centígrados e com muitos moluscos, cuja casca deu origem ao calcário que os 

mineradores extraem da montanha. Há cerca de 450 milhões de anos, o monte subiu à 

superfície junto com a serra do mar, segundo, o professor Unger, o conjunto era maciço, 

mas a água da chuva começou a penetrar  na superfície e a desmanchar o calcário. O 

processo resultou na formação dos túneis que tornaram a montanha oca. O calcário 

dissolvido pela água reagiu com o gás carbônico do ar e deu origem ao carbonato de 

cálcio, que escorreu em forma de calcita dando origem às formações rochosas da 

caverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Interior da Caverna de Botuverá – Imagem 1 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em 
set./2002-ago.2007). 
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Na apresentação de formas geológicas tão belas formas como na Figura acima, o 

indivíduo deveria avaliar o presente e o passado, com base nos projetos práticos em que 

vive, acreditando na importância de continuidade deste cenário. 

 

10.4 Localização do Parque das Grutas no entorno urbano de Botuverá 

 

O Parque Natural Municipal das Grutas de Botoeira, está localizado a oeste do município 

entre as localidades de Ribeirão do Ouro e Ribeirão do Sete do município de Botuverá, 

distante 26 da área central, sendo 16km de chão batido, como pode ser observado na 

Figura 32, do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preservação destas áreas quando amparadas por legislação específica, poderão ser 

asseguradas, salvaguardando-as de impactos que poderão mudar suas condições naturais. 

A institucionalização destas áreas tem sido uma iniciativa das distintas nações, no 

sentido de conservar preservar e proteger a natureza em forma original. Os parques 

nacionais se constituem atualmente da unidade mais completa de conservação que 

conseguiu se estruturar tanto por seus elementos naturais, como pelas numerosas 

funções biológicas que realiza.   

 

Figura 32: Vista parcial do Acesso ao Parque de Botuverá - Imagem 1 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002-ago2007.). 
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Os parques possibilitam as pessoas a ficar em contato com  a natureza, descanso físico e 

mental dos visitantes, recreação e contemplação, estudos científicos, conservação da 

flora e fauna silvestre. 

À partir de 1998 com o amparo da Prefeitura Municipal de Botuverá  e do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente assessorada pelo Grupo de Estudos Açungui (Instituição 

voltada a proteção de cavidades naturais) o Parque das Grutas de Botuverá criado pela 

Lei  Municipal nº. 820/99 passou a ter a implantação do Plano de Manejo do Patrimônio 

Espeleológico. 
 

O estudo espeleológico realizado pelo Grupo de Estudos Açungui, identificou 7 espécies 

de morcegos e mais de 35 espécies de invertebrados, mantendo a caverna entre as dez 

brasileiras que possuem tão expressivo número de troglóbios. Em virtude da preservação 

dos salões e da manutenção da vida ali existente são apresentadas algumas normas aos 

visitantes que devem ser seguidas desde a entrada em bloco calcário até o período em 

que é permitida a visitação. Após 50m, é possível melhor interpretação da beleza cênica, 

da diversificação e do valor paisagístico e turístico, pois existem estalagtites e 

estalagmites de 10 a 15 cm de diâmetro, esculpidas pela natureza através de séculos, 

além de formas calcificas de fácil observação (apresentado posteriormente nas Fig. 34 e 

35).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33: Vista parcial do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá - Imagem 2 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002-ago.2007). 



 

 

151

10.4.1 Conjunto de Equipamentos do Parque 
 

O sistema de infra Estrutura do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá 

dispõe dos seguintes equipamentos: 
 

� Casa da FATMA 

� Choupanas 

� Churrasqueiras 

� Estacionamento para Automóveis e Ônibus 

� Lanchonete 

� Museu do Cal 

� Ponte Pênsil 

� Praça da Pedreira 

� Quadra Rústica 

� Restaurante 

� Sanitários 

� Trilha de Acesso a Gruta 

� Trilhas Ecológicas 

 

Alguns destes equipamentos que fazem parte da Infra-Estrutura do Parque Municipal 

das Grutas de Botuverá podem ser sintetizados pela oferta turística. 

O inventário da Oferta turística no Parque Municipal de Botuverá, apresentado pelas 

informações da Prefeitura Municipal, ilustrado em linhas anteriores no item ‘Paisagem 

Edificada’, expressa somente o número de recursos humanos empregados e o preço do 

ingresso para desenvolvimento das atividades do parque, conforme apresentado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Inventário da Oferta Turística no Parque Municipal das Grutas de Botuverá 

  

INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA - NO PARQUE 
 

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

CAPITAL HUMANO QTDADE. SALÁRIOS 

Guias 06 *0,90/1,00 p/p 

Administrador 01 451,09 

Guarda noturno 01 257,85 

Serviço de Limpeza 01 282,85 

Funcionários do Restaurante 05  

Funcionários da Lanchonete 02  

PREÇO DO INGRESSO 

PERÍODO VALOR 

21/09/1999 à 07/04/2002 *R$ 2,00 e 1,50 

08/04/02 á 12/03 R$ 3,00 e R$ 2,00  

12/03 até os dias atuais *R$ 5,00 e R$ 2,70 

ENERGIA ELÉTRICA 
 a Prefeitura cobre os gastos  

 Restaurante e Lanchonete Cada permissionário paga 

* variação de valores para estudantes e não estudantes 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá - jul. 2007) 
 

O setor de bebidas ocupa posição considerável, perdendo apenas pelo número de guias 

distribuídos em horários diferentes para acompanhamento dos turistas, sendo possível 

melhor observação na Figura 34. 

 
 

 
  

  

 

 

 
     
      Figura 34: Inventário da Oferta Turística no Parque Municipal das Grutas de Botuverá  
      Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá - out. 2002-ago.2007) 
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Figura 35: Lagos da Caverna 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada pela autora(Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002). 

Buscando atender gradativas necessidades da demanda, o Parque Municipal de Botuverá, 

conforme pôde ser observado na Tabela 3 e Figura 34, deverá em breve,  aumentar o 

número de infra-estruturas turísticas, uma vez que é observada disponibilidade  

predominante ofertada pelo restaurante e pelos guias, indicando que a maior parte das 

visitas resume-se na demanda pelas cavernas e pelo consumo de alimentos e bebidas. Os 

demais itens, de oferta local, aparecem em apenas uma unidade. Informações obtidas na 

pesquisa junto à Prefeitura de Botuverá, em junho de 2007, buscarão em tempo breve 

atender a necessidade de alocar mais um funcionário para a limpeza do parque, e o 

restaurante passará por re-estruturações de processos, logo após o atual processo de 

licitação.   

 

10.4.2 A Caverna 

 

A visitação à caverna, iniciou-se por estudantes e professores universitários, somente 

após 20 anos de seu desbravamento: entre 1975 e 1988. O Rio Itajaí Mirim que banha o 

município de Botuverá margeia a maior parte do roteiro até as grutas, e é possível ouvir 

a sinfonia composta pelo murmúrio das águas e o canto dos pássaros. Para entrar nas 

grutas é necessário passar por 700 degraus para cima e para baixo, ida e volta. Nas 

Grutas, podem ser contemplados sete salões de três cavernas abertas a visitação. 

Nestas cavernas, há depósitos internos de água com desníveis e pequena profundidade.  
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Ainda podem ser encontrados vestígios arqueológicos e restos de animais (Pesquisa de 

Campo realizada pela autora na Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002). 

As cavernas, ou grutas de Botuverá como são chamadas, se constituem em fendas de 

rochas calcárias adornadas por rochas e figuras atraentes, distribuídas em labirintos 

onde se destacam vielas, passagens e salões constituídos de estalactites e estalagmites, 

com eternos pingos de água que gotejam continuamente do teto a centenas de milhares 

de anos. No município está a maior e mais ornamentada caverna da região sul, com 1.123 

metros de extensão sendo que,  no início o piso é de argila com bloco calcário. 
 

Os salões chegam a alcançar até 20m de altura, povoados por figuras, colunas e calcita 

escorrida compostos por variedade de espeleotemas (esculturas feitas pela água) tais 

como travertinos, cortinas, couves-flor e chão de estrelas, formada por meio da 

dissolução de rochas carboníferas do período pré cambriano, há pelo menos milhões de 

anos, possuindo amplos salões com estalactites, estalagmites, colunas, cortinas e outras 

formações (Fig. 35). 
 

À partir dos primeiros 50 metros podem ser observados amplos salões de 2 a 3m de 

diâmetros. O piso tem corrimento calcítico e permite observar uma parede de 10 a 15cm 

de diâmetros de estalagmites e estalagmites compondo figuras como órgãos de tubos. A 

partir desta posição, a gruta oferece três direções: uma a direita ao salão das 

Orquídeas, composto de belas flores de aragonita, uma central que conduz a um pequeno 

lago (hoje quase seco) e a terceira que oferece o acesso ao restante da caverna. 

Através deste acesso, é possível alcançar os salões da galeria do presépio, dos altares, 

dos candelabros, do Púlpito e da Pequena Imagem onde são ressaltadas belas formas. 

Nestes salões, está a maior concentração de galerias e diversificação de formas13. 
 

Além das formas que não dão origem aos nomes dos salões outras formas compõem o 

cenário como: travertinos, sílica em box-works, velas, jacarés e colunas. Estes salões 

possuem comunicação entre si, ressaltando em sua paisagem formas raras topográficas 

que lembram galerias e formas comumênicas assemelhando-se a um presépio, a altares, a 

                                                 
13 (Pesquisa de Campo realizada pela autora na Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002-ago.2007). 
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Figura 36: Interior da Caverna - Imagem 2 
Fonte: Pesquisa junto à Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002-ago.2007). 

candelabros com sua velas, a púlpitos e pequenas imagens esculpidas pela natureza 

através dos séculos, como pode ser observado na Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A galeria de estalactites é a última das posições que pode ser alcançada e se estende 

horizontalmente através de um túnel de 130m, a partir do salão dos altares em linha 

reta, praticamente sem comunicação em amplo espaço lateral e vertical. Em toda a sua 

extensão de estalactites e estalagmites, a área central é de fácil aceso, a mais 

adornada, a mais ampla e a mais interessante de todos os salões, localizada entre a 

posição do órgão e a entrada da galeria das estalactites.  
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11  MODELAGEM PARA VALIDAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO PELO MÉTODO 

MATRIZ DE VALORAÇÃO CONTIGENTE E PREÇOS HEDÔNICOS  

DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS GRUTAS DE BOTUVERÁ 

 
 

  “Procure ser uma pessoa de valor,  
em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso.  

O sucesso é só conseqüência”  
 

Albert Einstein. 
 

 

A pesquisa em campo proposta para validação deste modelo, contemplou um cuidadoso 

acompanhamento dos acontecimentos, incluindo-se recursos ambientais já valorados. O 

estudo precisou ser elaborado de acordo com os dados existentes na literatura, que 

encontram-se analiticamente apresentados no Quadro I. As informações ali distribuídas, 

conferem os estudos de caso com objetivos, a metodologia aplicada, relevância ecológica, 

resultados obtidos e os impactos nas atividades turísticas, com o emprego de valoração 

econômica, por pelo menos, um dos métodos propostos neste trabalho. 

 

Analiticamente, as atividades de valoração econômica não contemplam o turismo com 

todos os métodos de valoração apresentados neste estudo em nível mundial. Até o 

momento, estão organizadas conforme descrição no Quadro 1. Tais resultados, 

contemplam quinze estudos de casos, incluindo-se a proposta modelagem para validação 

de valor econômico pelo método matriz de valoração contingente e preços hedônicos do 

Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá. 

 

O método mais empregado nos estudos de valoração econômica é o Método de Valoração 

Contingente que capta valores de uso direto e indireto pela DAP. Observou-se também 

nestes estudos que há uma preocupação importante com a análise custo benefício e com 

empregos de custo de oportunidade, que é (VASCONCELLOS, 1999, p. 215), o grau de 

sacrifício que se faz ao optar pela produção de um bem, em termos de alternativa 

sacrificada (há casos em que não há desembolso monetário, neste caso, são chamados de 

custos implícitos). Esta metodologia é aplicada no Parque Nacional de Kao Yai na 
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Tailândia, uma das maiores áreas de florestas tropicais no sul da Ásia, e na Conservação 

da Biodiversidade do Quênia, em que os dispêndios na produção podem ter retorno em 

médio prazo. Há também definição do teste de significância para o método de valoração 

econômica no Parque de Lumpinee Bangkok -Tailândia, em que a relevância ecológica é a 

biodiversidade, voltada à manutenção da visitação, pesquisa e educação. Outros recursos 

ambientais são avaliados pela produtividade marginal, que é (ibidem, 1999, p.227) a 

variação do produto, dado um momento de uma unidade no fator de produção. Por 

exemplo, a produtividade marginal da mão-de-obra é a variação da quantidade produzida 

dada uma alteração de 1 unidade na quantidade de mão de obra utilizada.  Supõe-se, uma 

variação de quantidade extra na produção, como a valoração dos Manguezais do Bintuni-

Bay na Indonésia e no Brasil no caso dos recursos Florestais na Amazônia, a sudoeste da 

cidade de Iquitos no Peru, tendo como relevância ecológica: os   recursos extrativos das 

florestas tropicais  divididos em dois grupos básicos: os recursos madeireiros (madeira e 

a celulose) e os recursos não-madeireiros (frutas comestíveis, óleos, látex, fibras e 

medicamentos). 
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Foi realizada ainda, a busca constante de dados registrados no Parque Natural e na 

Prefeitura Botuverá, onde foi validado o presente método, além da sua correspondente:  

a) estatística descritiva que envolve a coleta, a apresentação e a caracterização de um 

conjunto de dados que descreve as características deste conjunto por:  a1) ordenação 

sintética e  a2) análise de agrupamento (por estimativa de valor); e, b) inferência 

estatística, que tornam possível a estimativa de características de uma população, com 

base somente em resultados de amostras, no que se refere à demanda do parque, o 

entorno das grutas de Botuverá e ao contingente de correlação entre outras variáveis. 

Foi necessário investigar se os fatos eram pertinentes. O início da interpretação de 

dados que identificam o valor econômico do Parque, e o correspondente método de 

valoração, serão identificados após a leitura das informações desta pesquisa. 

Ressaltando-se que cada caso, para Lüdke (1986, p.21), é tratado como tendo um valor 

intríseco, iniciando num plano incipiente, e delineando-se à medida que o estudo se 

desenvolve. De posse destas informações, foi possível identificar o perfil e total de 

indivíduos, o quanto e com que freqüência as variações na demanda foram geradas, as 

variáveis relativas a DAP (disposição a pagar), pelas atividades de turismo na natureza e 

conseqüente identificação do Valor de Uso (VU) e Valor de Não Uso (VNU) da terra, 

proposto por Munasinghe (1993), citado por Fennel (2002, p.162) e por Merico (1996, p. 

36), para composição do Valor Econômico. Visando obter maior precisão e melhor 

reconhecimento na constatação dos resultados, a amostra atende a metodologia de um 

erro abaixo do estimado: 4,2210%, implicando num intervalo de confiança maior de: 

95,77%, acrescido da média aritmética mensal do contingente histórico do Parque 

Natural Municipal das Grutas de Botuverá: 21.747,50 anual, por meio de análises 

probabilísticas:  

 

11.1  Estatística Descritiva  

 

A Figura 37, mostra os dados históricos da demanda pelo Parque Natural Municipal das 

Grutas de Botuverá, verificado inicialmente por Distância Euclidiana, através do 

software Statistic,  nos estudos de Análise de Dados Multivariados, desde o início de 

suas atividades, janeiro de 2001, até 2002, com precípua identificação da estimativa de 
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características da população por:  a1) ordenação sintética e, a2) análise de agrupamento 

(por estimativa de valor). 
 

a2) ordenação sintética 
 

Considerou-se que no Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá haveria amostras 

de  populações distintas para pesquisa, os dados obtidos iniciaram com o ‘Teste T 

Pareado’, que é a comparação das médias das amostras quantitativas em termos de 

valores médios,  recomendado quando não se conhece a variância da população ou, quando 

pode-se comparar duas amostras. A distribuição T é usada quando o número de 

observações é menor que 30, neste caso, foram atentas as atribuições do instrumento 

de pesquisa.  
 

Para estimativa da precisão das observações, utilizou-se a média, de valor numérico 

verdadeiro, com base na distribuição normal, representando o número da soma de 

variáveis ao longo dos períodos alcançados para pesquisa. A diferença entre o resultado 

de uma medição e o valor verdadeiro é o erro (em que deve ocorrer um, dentre vários 

resultados possíveis), definido neste estudo por, 4,2210% isto é, foi utilizada na 

pesquisa, um grau de liberdade de números reais de valores maiores do que zero, abaixo 

do parâmetro padrão de 5% considerada para pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas, 

ou seja, identificou maior intervalo de confiança. 
 

A amostragem apresentada neste capítulo, é considerada aleatória, aquela em que se 

pressupõe que todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade de ser 

incluídos na amostra extraída, e por isso são chamados ‘proporção de ocorrência’, ou 

seja,  probabilísticos, submetidos a precisão da medição .  
 

A título de exemplo, na Distribuição Normal Padronizada, a  variável aleatória ‘Z‘ sempre 

possui média aritmética u = 0 e o desvio padrão s = 1.  

A equação da curva normal é especificada quando usada em dois parâmetros: a média 

populacional µ, e o desvio padrão populacional o, ou equivalente a variância o2. A média 

refere-se ao centro da distribuição e o desvio padrão ao espalhamento da curva. A 

distribuição normal é simétrica em torno da média o que implica que a média, a mediana e 

a moda são todas coincidentes (ou pelo menos, acredita-se ainda que, a média da DAP 

das populações fixa e flutuante do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá, 

sejam próximas). 
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* Aqui entra o quadro de DEMANDA POR DISTÂNCIA 

EUCLIDIANA (OUTRO ARQUIVO POWER POINT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Diagrama da Distância Euclidiana (por Statistic) ....................................  

Gráfico 2  Demanda Turística do Parque Natural Municipal das Grutas de  

                  Botuverá - por Histograma .......................................................................... 
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2Para referência a equação da curva para obtenção dos resultados como os do Gráfico 1, 

é:  
                        

                            f(x) = [1 / V(2 pi o2)] exp {- (x – u)2 / 2 o2} 

 

Exemplo �  A concentração de um poluente em água liberada por um determinado 

evento (qualquer conjunto de resultados possíveis), em um parque turístico, tem 

distribuição N (8,1.5). Qual a chance, de que um dado dia, a concentração do poluente 

exceda o limite regulatório de 10 ppm? 

 

      P(x > 10) = P (Z > (10 – 8) / 1.5) = P (Z > 1.33) = 1 – P (Z <= 1.33) = 0.09 

 

Portanto, espera-se que a água liberada pelo referido evento exceda os limites 

regulatórios, acerca de 9% do tempo. 
 

As interpretações que se seguem, têm por objetivo apresentar e descrever a ordenação 

sintética da situação do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá com áreas de 

visitação controladas, em que as pessoas pagam por visitar ambientes naturais, sendo 

que, as principais atividades desenvolvidas estão relacionadas ao turismo na natureza. As 

informações estão representadas por tabelas, com colunas (em relação aos períodos de 

análise) e linhas (demanda e demanda por categorias). 
 

Os dados por grupos (linhas e colunas) que servem de base no Gráfico 1, são 

apresentados no sistema de eixos, a partir dos quais foi elaborada a matriz de 

correlação que deu origem aos autovetores. Neste caso, segue-se o princípio de uma 

proximidade maior o menor entre dois pontos-variáveis no plano, que traduz uma maior 

ou menor correlação entre essas variáveis, principalmente  quando elas estão afastadas 

do centro do plano; sendo (Valentim, 2000), a coordenada de um ponto-variável sobre um 

eixo fatorial igual ao coeficiente de correlação entre esta variável e o eixo.  

 

Na interpretação inicial, nos dados dos anos 1999 e 2002; e  2001 à 2002 pode ser 

observada certa similaridade em relação ao total de pessoas que procuraram o parque; 

pois nota-se a proximidade entre os vetores. Já o período de 1999, que aparece mais 
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afastado, é aquele com menor quantidade de pessoas que procuraram o parque, pois, 

pode-se supor, que ainda não havia efetivação na divulgação das atividades de turismo na 

natureza disponíveis para aquele local. Enquanto que no ano seguinte, 2000, mais 

afastado de 2002, e bem afastado de 1999, um número maior de pessoas entraram no 

parque.  
 

Se fossem considerados os valores refs. ao Somatória (Σ), e “a média” aritmética (em 

média, porque não depende só de um mas, de todos os elementos observados), dos quatro 

espaços de tempo considerados (1999-2002), existe a mesma similaridade entre os anos 

de 2001 e 2002, comprovando matematicamente a viabilidade da interpretação do 

Gráfico 1, em relação a proximidade de 2001 e 2002 e dispersão de 1999 e 2000. E, se 

forem considerados outros aspectos relativos à áreas de preservação, como a 

capacidade de carga, pode-se notar que após o conhecimento do produto turístico em 

questão (de 1999 para 2000), houve grande procura; no entanto, à partir de 2001, o 

parque passou a ter controle de visitação, implicando numa queda em relação ao ano 

anterior, e, numa situação próxima do equilíbrio, da capacidade de sustentação, em 

relação a anos posteriores. 

 

Os dados por grupos (linhas e colunas) que serviram a base de pesquisa no Gráfico 1, são 

apresentados originalmente num sistema de eixos, com dados dispersos e próximos. 

podendo identificar que: 
 

1) os meses de Janeiro e Junho (1 e 6), estão muito próximos, possuem as mesmas 

categorias em todos os períodos da observação. O mesmo ocorre com os meses de 

Outubro e Dezembro, muito próximos, porém em relação à outros meses, ora citados, a 

categoria 4 (ótimo), aparece  nos dois casos no período de 1999. 
 

2) O mês de setembro (9), se aproxima do ítem ótimo, mas tem predominância do item 

bom, por isto está um pouco mais afastado. 
 

3) Nos meses de Abril e Julho (mês 4 e 6), pode-se notar certa proximidade, no entanto, 

a categorização em relação a demanda difere no ano de 2002, de satisfatório para bom,  

respectivamente. 
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4) No mês de fevereiro (2) do ano de 1999, mais afastado, o parque fechou 

temporariamente para instalação da casa da FATMA, do restaurante, e do Centro 

Administrativo, implicando num movimento considerado ruim, em relação ao total de 

pessoas que procuraram o parque naquela época. 
 

5) Em novembro (mês 11) do mesmo ano, a organização de categorias difere bastante dos 

demais meses. Pode-se notar que, como  o maior público que o visita são crianças, 

existem incentivos (redução das tarifas de entrada), em virtude do encerramento do ano 

letivo para que visitas em campo sejam realizadas. É o único mês que existe visitação 

ótima nos anos de 2001 e 2002. 
 

6) Na observação da realidade proposta, maio (mês 5), possui um item ruim em 1999, um 

satisfatório em 2002, e dois bons e 2000 e 2001, por isso no gráfico, não consegue se 

aproximar dos demais. 
 

7) No ano de 2000, ocorreu o maior número de itens 4 (ótimo em relação ao número de 

pessoas que visitaram o parque), enquanto que, nos anos seguintes há predominância de 

visitação em torno do ítem 3, considerado bom, devido ao controle de visitação 

(capacidade de carga), exigida para preservação dos recursos naturais.  

 

A possibilidade de interpretar os eixos das abcissas e das ordenadas, em relação ao 

espaço, a dimensão de tempo de determinada observação permite ao pesquisador 

formular hipóteses, descrever, interpretar e relacionar variáveis selecionadas. 

Teoricamente, os métodos de análise em componentes principais e de correspondências, 

deveriam se constituir em boas ferramentas para ordenar e analisar matrizes formadas 

pelos pesquisadores. Observa-se que estes métodos são recentes, inéditos para o Parque 

Natural Municipal das Grutas de Botuverá, e que alguns, ainda não estão incluídos nos 

programas de computadores, no entanto, se permitem realizar permutação, interpelação 

entre as variáveis, podem transferir resultados detalhados, não analíticos.  

 

Dada a continuidade, a atualização de dados de qualquer pesquisa, poderá ser necessário, 

refazer a análise, pois dados discrepantes, podem implicar, às vezes em intervenção ou 

em tomadas de decisão não pertinentes a pesquisa.  
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a1) análise de agrupamento (por estimativa de valor) 

 

Este método, visa descrever de maneira clara e sintética a caracterização da demanda 

fixa e flutuante do Parque natural, em tela com graus de similaridade, associação ou 

distância,  reunidos num mesmo conjunto. As informações estão representadas por 

tabelas, com colunas (em relação a categorias) e linhas (resultados encontrados). 

Nos primeiros anos de atividade, o interesse em conhecer o local, foi considerável. Na 

análise preliminar, de 2001 para 2002, embora tenha sido verificada uma variação 

negativa do público demandante apenas no mês de julho, de 43,34%, houve um aumento 

de 10,88% no total destes dados, durante o curso nestes dois anos. O período de maior 

procura foi nos meses de novembro, coerente nestes dois períodos, e o de menor número 

de visitantes ocorreu em fevereiro de 2001 e março de 2002, com média de indivíduos 

anual (MA a.a.) igual a 1650,75 e 1830,42, respectivamente. O início de disposição das 

instalações do parque à demanda potencial, é marcado por resultados gradativamente 

crescentes.  
 

Pode ser notável uma discreta analogia entre os dados que apresentam maior demanda. 

Historicamente, em 2003, foi também verificado o maior número de visitantes no mês 

de novembro, sendo que, aparecem as primeiras variações com resultado negativo em 

comparação à 2002. A maior delas ocorreu em dezembro de 2003 e a menor em 

setembro, comparado ao  mesmo período de 2002. Se forem analisadas as variações 

positivas, encontra-se maior valor em julho de 2003, 34,58%, também histórica: é a 

maior variação da demanda comparada a meses e anos anteriores, desde o início das 

atividades do parque ao público externo. Se em 2001 e 2002, a demanda atingiu seu 

maior índice em novembro: 3.232 visitantes, e a variação positiva foi destaque no mês de 

maio, pode-se relacionar a procura deste período ao segmento jovem, em virtude da 

possível proximidade com o período de férias (fim do semestre letivo), uma vez que  no 

perfil dos entrevistados, a posteriori, este é o maior segmento mercado de que demanda 

pelos atrativos do parque. No ano de 2003, ocorreu a maior média aritmética da 

demanda (MA a.a.): 1.832,75, comparado a 2002: 1830,42 e 2001: 1650,75; mantendo a 

tendência crescente de aumento do contingente.  
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* Aqui entra o quadro de DEMANDA GB (É OUTRO 

ARQUIVO -Excel) 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 Matriz de Contingências do Parque Natural Municipal das Grutas de  

                 Botuverá ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Demanda Histórica do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá 
Fonte: Pesquisa de Campo permanente realizada pela autora (Prefeitura Municipal de Botuverá em set./2002 à junho/2007). 
Elaboração:  Sônia Maria Kohler Dias -  inédito 
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Os dados da pesquisa de 2004, não sobrepõem os resultados de 2003. A maior demanda 

foi no mês de outubro e a maior variação positiva destes dois últimos anos, e a segunda 

maior histórica, apresentou-se em junho, 40,81%, comparado ao mesmo período de 2003, 

e 2002. Já o maior índice de variação do mesmo período, ou seja, março de 2004, foi o 

segundo menor histórico, perdendo apenas para o mês fevereiro de 2002, decorrente da 

menor demanda apresentada no mês de março deste mesmo ano - 2004. É importante 

notar que, as maiores variações negativas foram verificadas de 2003 para 2004. 

Lembrando que a maior demanda foi em novembro de 2003, e no mesmo período do ano 

seguinte, em novembro de 2004, ocorreu a terceira maior variação negativa, 30,97%, a 

média aritmética das variações anuais (MA aa), foi negativa e a variação da demanda 

anual (∆dem. aa), resultou no primeiro valor histórico negativo: 6,88%. O ano de 2004, 

apresenta uma queda também no total de demanda anual: 20699 e no total de MA aa: 

1724,92, comparados à 2002: DA 21.993 e MA aa: 1832,75; e DA 2003: 21965 e MA aa: 

1830,42 .    
 

Em 2005, apresentou-se uma demanda intermediária, com menores índices de variações 

negativas apenas nos meses de janeiro, setembro e outubro, sendo a maior procura 

também no mês de novembro: 2413 visitantes. O menor número verificado neste período, 

foi na mesma época de anos anteriores, no mês de março. A média aritmética anuais (MA 

aa) das variações, atingiu a escala positiva: 3,42 e a variação da demanda anual (∆dem. 

aa), caiu expressivamente, contudo, ainda com discreto resultado negativo: 0,50%. 

Houve um também um declínio no total de demanda anual: 20596 e no total de MA aa: 

1.716,33, comparados à demanda anual de 2004: 20.699 e no total de MA aa: 1724,92, 

todavia, as variações percentuais entre indicadores podem ser consideradas pequenas, 

por não atingirem a margem de 0,50%. 
 

O ano de 2006, não contribuiu com a ascenção dos indicadores. Tem-se apenas cinco 

variações positivas, em relação ao ano anterior. Constatou-se ainda, na matriz de 

contingências, o menor número histórico anual de visitantes, 18.142, a maior variação 

histórica negativa verificada no mês de maio: 70,58%, decorrente do menor número 

histórico de visitantes: 529 demandantes, seguido do mês de  junho, com a segunda 

maior variação histórica negativa: 48,43% e do mês de julho quarta maior variação 

histórica negativa: 37,85%. Estes valores, resultaram na média aritmética das variações 
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anuais (MA aa), negativa de 9,91% e na variação da demanda anual (∆dem. aa), negativa 

de 11,91% . Uma análise complementar com o primeiro ano de abertura das grutas de 

Botuverá, resulta em uma MA aa, negativa de 1,68% decorrente da obtenção de (MA aa) 

de 2005: 1.716,33, comparado à (MA aa) de 2006: 1.511,83; na variação da demanda 

anual (∆dem. aa), negativa de 8,42% e no menor valor, durante seis anos, de demanda 

histórica anual dos anos em tela. Malthus, clássico economista citado por Lage (2001, p. 

20), previu um aumento da população em progressão geométrica, logo, está havendo 

neste período, uma inversão das tendências naturais deste fato, o que pode implicar, na 

obtenção de um valor econômico menor, decorrente notadamente, de um efeito 

multiplicador de variáveis afetadas pelo evento e da retração da demanda efetiva. 

Quando distribuídos estes valores com sua específica margem de contribuição, para 

guias e prefeitura, deve haver atenção importante em relação aos indicadores de custos 

de produção, aos dispêndios e investimentos no setor, pois nas leis universais de 

mercado, há uma tendência de queda nos preços, decorrente da queda da demanda, 

tornando o processo oneroso, deslocando o ponto de equilíbrio para esquerda e para 

baixo. O quadrante positivo do eixo cartesiano, mostra uma análise não linear, com nítida 

declividade em tela, da linha de demanda turística, chegando no caso do mês de maio, a 

atingir a situação inversamente proporcional acentuada, em relação ao eixo de origem.  
 

No ano de 2007, em curso, apesar de os dados ainda não terem sido apresentados na sua 

totalidade, preliminarmente, pode-se afirmar que apenas nos meses de janeiro e maio, as 

variações foram positivas em relação ano mesmo período de 2006. Apesar de ainda não 

ter sido apresentada uma consistente demanda para análise, quando correlacionada a 

notória queda do contingente do mês de maio de 2006, comparado a 2007, resulta no 

melhor índice histórico de variação positiva: 217,58%. Outros índices também são 

otimistas: a média aritmética das variações anuais (MA aa), verificada até o momento, é 

positiva, 28,18% e a variação da demanda anual (∆dem. aa), é também positiva em 

98,09%, indicando uma possível tendência promissora de inversão dos dados de 2006.  

Para melhor reconhecimento de dados (porque a amostragem de pessoas não envolve 

características iguais), numa base global estreitamente entrelaçada, segue a 

apresentação da Inferência Estatística. 
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11.2 Inferência Estatística 

 

Este método torna possível a estimativa de características de uma população, com base 

somente em resultados de amostras, no que se refere a demanda do parque, o entorno 

das grutas de Botuverá e ao contingente de correlação entre outras variáveis.  

Segue a síntese dos resultados alcançados após ampla pesquisa realizada com a demanda 

(visitantes) e com os indivíduos situados no entorno do Parque Natural Municipal das 

Grutas de Botuverá. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38:  Idade dos Entrevistados 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

 

Um dos primeiros dados obtidos, a idade do público alvo, na Figura 38, demonstra que na 

amostra da pesquisa, há um segmento de mercado nítido pela demanda do parque. Jovens 

até 25 anos, 70%, são a maioria e os que mais freqüentam as grutas, talvez porque para 

a população fixa, não existam muitos atrativos, no caso desta idade. Um total de 30%, 

distingüe outras pessoas, com idade entre 26 a 46 anos, ou mais. Cabe ressaltar, que 

para atender a possível identificação de Valoração Contingente, definiu-se na amostra 

para a pesquisa, a captura de informações, com pessoas de idade superior a 15 anos e 

abaixo de 60 anos. Existem ainda, indicações na entrada das grutas, com o objetivo de 

alertar äqueles que pretendem o seu interior, e que possuem acima de 60 anos,  

gestantes, ou pessoas ou problemas cardíacos.  
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O perfil do gênero apresentado, é liderado pelo público masculino com um total de 54%, 

enquanto que as mulheres detém a demanda restante: 46%, conforme pode ser 

observado na Figura 39. No estudo realizado, de acordo com a metodologia, a pesquisa 

não foi intencional, os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, no caso do 

entorno, ou, aqueles que estavam na entrada da caverna, com o objetivo de conhecer ou 

recordar seus atrativos, no que se refere a demanda do parque. Houve circunstâncias, 

em que havia no local, grupos de estudantes com o objetivo de visita técnica, fato que, 

pode contribuir com os percentuais apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39:  Gênero dos Entrevistados 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

 

No que se refere ao nível de escolaridade da demanda pelo Parque Natural das Grutas 

de Botoeira, a grande maioria, identificada na Figura 40, possui o segundo grau, seguido 

de demandantes com o nível superior incompleto. Existe quase um quinto dos 

entrevistados que possuem o 1.º grau, 8,04% com a graduaçao completa, e apenas 6,08 

declaram ter outros títulos, que quando declarados, se identificam como: especialistas, 

mestres ou mestrandos, doutores ou doutorandos. Breves relatos, mostraram que o 

interesse pelo local, pode ser de ambientalistas, pesquisadores, geólogos, economistas, 

turismólogos, militares, professores e professores com seus alunos (em caso de visita 

técnica). 
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Figura 40:  Nível de Escolaridade dos Entrevistados 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

Visando atender a esclarecimentos requisitados para identificaçao por Custo de Viagem, 

foi questionado o meio de transporte utilizado pelos entrevistados na Figura 41. O tipo 

de veículo ‘próprio’, foi o mais utilizado, declarado  por mais de um terço dos 

entrevistados. Um quinto da demanda responde preferir utilizar o ônibus, apenas 4,12% 

veículos alugados e 3,92 outros meios como motos, bicicletas, carroças ou a pé (no caso 

da demanda do entorno). Tais resultados, podem ser justificados pela distância até o 

local e por se tratar de estrada de chão, com trechos em aclives ou declives acentuados, 

curvas perigosas, e em dias de chuva de difícil acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41:  Meio de transporte utilizado 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
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O meio de transporte utilizado pode estar relacionado ä distância do percurso - Figura 

42. A maioria, 32%, desloca-se de 20 à 50km para visitar o local. Procedem de municípios 

como Brusque, Itajaí, Balneário Camboriu, Blumenau, Guabiruba, Gaspar, Nova Trento, 

São João Batista, Canelinha, localidade de Ourinhos, contribuindo com o efeito 

multiplicador direto, indireto e induzido do turismo. Este dado é seguido de 24%, que 

situam-se de 10 ä 20km (este número da amostra já faz parte do entorno, uma vez que a 

distäncia do Parque até o centro de Boutverá é 10km). Em torno de um terço 16%, vem 

de uma distância de 50 à 100km e outros 14%, de mais de 100km, locais como: 

Florianópolis, Joinville,  Rio do Sul, Jaraguá do Sul, São Paulo, Porto Alegre, contribuindo 

com a divulgaçao do local, e com o desenvolvimento do turístico e hoteleiro do entorno. 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 42:  Distância do percurso 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

O total de gastos com o percurso, na Figura 43, oscilou de R$ 5,00 à R$ 100,00. O valor 

intermediário - de R$ 20,01 à R$ 50,00, foi dispendido por 37,65% dos entrevistados. 

Um total de 26,86%, declara gastar de 5,01 a 20,00, seguido de 23,53% que declararam 

ter gasto entre R$ 50,01 a R$ 100,00. Acima deste valor, ficariam apenas 3,92% dos 

demandantes pelo parque, e 8,04%, possivelmente no entorno das grutras, gastou de R$ 

1,00 ä R$ 5,00. Cabe ressaltar que, em suas respostas, as pessoas incluíram gastos com o 

combustível (ref. à distância, Figura 42, e ao meio de transporte utilizado, Figura 41), 

consoantes com a presente declaraçao.  
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Figura 43:  Total de Gastos com o percurso 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 

         Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
 

 

Na Figura 44, questionou-se sobre o número de visitas a caverna, e a grande maioria, 

43,92%, estava no local, pela primeira vez, ou visitaram apenas uma vez. Mais de um 

quinto, 21,57% visitaram mais de duas vezes, seguido de 14,51% que visitaram  três 

vezes ou mais e 20%, um quinto dos entrevistados declararam visitar quatro vezes ou 

mais. Este último resultado pode ser relativo a freqüência de pesquisadores, estudantes, 

ou o público do entorno que identificam o local, como de fácil acesso, um dos maiores e 

melhores atrativos do município de Botuverá.  

 

* Nota: no que se refere a conjuntura econômica, dados macroeconômicos apontam que a 

última taxa de desemprego do Brasil, por ocasião da pesquisa, é de 9,37%, pouco acima 

do mesmo período de 2006, e a média do salário do trabalhador de classe média, é acima 

de R$ 1.000,00; aproximadamente R$ 1.066,10, segundo dados do IBGE-23/fev./2007. 
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Figura 44: Número de Visitas a Caverna 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
 

 

É inerente aos estudos da Valoração Contingente a identificação da variável DAP 

(Disposição a Pagar), conforme apresentado em capítulos anteriores neste estudo. As 

questões que seguem tem este objetivo: a  identificação da disposição a pagar, sendo 

que, foi esclarecido aos entrevistados,  que esta disposição considera o cunho científico, 

as pesquisas em torno do tema, o altruísmo e a sustentabilidade do local, pela disposição 

a pagar (DAP). A maioria dos indivíduos, na Figura 45, dispõe-se a pagar de R$ 1,00 à R$ 

5,00, seguido de 32,75% que dispõem-se a pagar de R$ 5,01 à R$ 10,00. Já pode-se ter 

como resultado a grande maioria, mais de três quintos, que tem interesse em algum 

dispêndio para freqüentar o parque. Outro percentual expressivo é de 16,08%, que 

dispõe-se a pagar de R$ 10,01 à R$ 15,00, e que, quando somados aos 32,75% que 

declaram maior disposição, indicam que o preço poderia aumentar. Apenas 8,04% 

pagariam entre 15 à R$ 20,00 e um total de 3,14% estariam dispostos a pagar valores 

acima de R$ 20,00, como R$ 21,00; R$ 30,00; R$ 35,00; R$ 40,00; R$ 50,00 e até R$ 

100,00, para freqüentar o parque. Estes resultados, podem estar condicionados ao 

número de visitas a caverna, que repetiu-se para aqueles que a visitaram mais de uma 

vez, distribuídos, desde 1996 até 2007. 
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Figura 45:  Disposição a Pagar  (DAP) para Visitar o Parque 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

A DAP para visitar as cavernas na Figura 46, apresentou prioritariamente resultados 

análogos aos  da  Fig. 45,  no  que  se refere aos gastos do indivíduo. Um  percentual  

muito  próximo  do anterior, 41,96% poderia pagar de R$ 1,00 a R$ 5,00, seguido da 

mesma ordem da Fig. 46, de 34,12%, para a disponibilidade de R$ 5,00 a R$ 10,00.  Um 

total de 63 indivíduos, dos 510, definidos para amostra, o equivalente a 12,35%, 

pagariam de R$ 10,00 a R$ 15,00, e, 7,25% estariam dispostos a pagar entre R$ 15,00 a 

R$ 20,00. Apenas 4,31%, ou seja, 22 indivíduos assinalaram a opção acima de R$ 20,00, 

que detalhados, apresentaram valores desde R$ 21,00 até R$ 60,00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Figura 46:  Disposição a Pagar  (DAP) para Visitar as Cavernas 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
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Os pássaros, outro elemento de valoração, apesar de não inserido no objetivo central da 

presente pesquisa, apresentaram resultados também similares aos das Figuras 

anteriores, 45 e 46. Este questionamento foi importante, uma vez que durante as 

entrevistas, os indivíduos afirmaram que, ao apreciar o parque, poderiam vir a  apreciar 

também as cavernas, ou, os pássaros e estariam dispostos a pagar, por tanto.  
 

Na mesma ordem de raciocínio, os indivíduos que pagariam entre R$ 1,00 a R$ 5,00, 

seguido de outros que somam 23,92%, daqueles que pagariam de R$ 5,01 a R$ 10,00. O 

mesmo percentual da Figura 47, 12,35%, equivalente a 63 indivíduos, estariam dispostos 

a pagar entre R$ 10,01 a R$ 15,00, seguido de 8,04% que gastariam de R$ 15,01 a R$ 

20,00, e apenas 4,51% pagariam acima de R$ 20,00. Neste item, as pessoas que não se 

dispunham a pagar mais pelo elemento em questão, justificaram suas respostas em valor 

desde de R$ 21,00 até R$ 50,00, por afirmações como:  não tem em todo lugar,  há 

diversidade, são atrativos, são fantásticos, são bonitos, de beleza natural, pelo canto, 

pelo encanto, pela singularidade, pelas cores, pela preocupação com a preservação, é 

possível conhecer espécies talvez nunca vistas, a própria fauna,  é um histórico da 

natureza, não tem em todo lugar, são seres vivos, devem ser preservados, não sabem se 

seus filhos verão. Para apenas 1,96%, 9 indivíduos da amostra de 510 elementos, que não 

se disponibilizariam a pagar valor algum, houve os seguintes relatos: tem em todo lugar, 

não tem conhecimento para diferenciar um do outro,  não são atrativos, tem coisas mais 

belas, não é uma característica singular do local,  está acostumado a ver, não viu nenhum, 

não gosta de passarinhos, a caverna é mais atrativa, o foco é a caverna. Note-se que não 

há variações expressivas em relação a pagamentos para visitação no interior da caverna, 

classificando as formações geológicas do local, como as estalactites e estalagmites como 

quase elásticas em relação ao preço da DAP. 
 

O presente resultado pode ter razões ainda mais claras na Figura seguinte. 
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Figura 47:  Disposição a Pagar  (DAP) para apreciar os Pássaros 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora  
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

 

Grande parte dos entrevistados tanto da população flutuante, quanto daqueles que 

situam-se no entorno das grutas de Botuverá, a grande maioria de 82%, ou seja, 420 

indivíduos, considera os pássaros um atrativo, comparado a 90 pessoas, 18%, daqueles 

que não concordam com esta afirmação. É importante ressaltar, que sobram ainda 80 

destes últimos, que apesar de não considerar os pássaros um atrativo, ao menos, 

dispõem-se a pagar, segundo dados da Figura 48. Seriam disponibilizados valores de R$ 

21,00 até R$ 50,00. Apesar da constatação do presente resultado, se, fosse 

considerado um erro de 5%, que implicaria numa margem de segurança menor, já seria de 

grande valia à interpretação dos dados da pesquisa. Todavia, neste trabalho, 

aprofundou-se a busca de dados, reduziu a margem de erro, aumentando o intervalo de 

confiança para melhor identificação da DAP. 
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Você considera os pássaros um atrativo ?

82%
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Sim              

Não        

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48:  Considera os Pássaros um atrativo ? 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora  
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

No âmbito econômico, as trilhas do parque, Figura 49, também podem ser valoradas e os 

resultados são superados  em 59,61%, 304 indivíduos, pela disposição a pagar de R$ 1,00 

à R$ 5,00. Em torno de um quinto dos entrevistados, 19,22% disponibilizariam um valor 

entre R$ 5,01 à R$ 10,00, apenas 10%, 51 indivíduos pagariam de R$ 10,01 à R$ 15,00, e 

35 deles se disponibilizariam a pagar de R$ 15,01 à R$ 20,00. Um valor pequeno de 

3,92%, equivalente a 20 indivíduos estariam dispostos a pagar acima deste valor: de R$ 

21,00 à R$ 50,00. As trilhas também não são o objetivo central de valoração da 

presente pesquisa, contudo, podem ser consideradas no contexto dos atrativos do 

parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49:  Disposição a Pagar  (DAP) para  utilização das trilhas do parque 
Fonte Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
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Os resultados seguintes tem a ver com a sustentabilidadede do parque a longo prazo, 

para outras gerações. Durante as entrevistas, questionou-se na Figura 50,  se as pessoas 

estariam dispostas a pagar, apesar do `não-uso`, inerente a valoração contingente dos 

estudos de valoração econômica, apresentados anteriormente, ou seja, as respostas que 

seguem, podem ter em sua essência um marcante altruísmo, característico desta 

categoria. Mais de três quintos dos indivíduos, 70,04%,  se dispunham a pagar de R$ 

5,00 à R$ 10,00, seguido de 11,90% que pagariam entre R$ 15,01 à R$ 20,00.  Até este 

valor já é superado quatro quintos dos entrevistados. O restante está distribuído entre 

10,91% que pagariam entre R$ 10,01 à R$ 15,00, 5,95% que pagariam mais de R$20,00, 

de R$ 21,00 à R$ 50,00; e apenas 1,19%, apenas 6 elementos da amostra, que não 

disponibilizariam valor algum. Este último conjunto de indivíduos não empregariam 

valores monetários, pelo `não-uso`. 
 

* Neste termos utilizou-se a expressão valor monetário pela capitalização financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50:  Valor Econômico disponibilizado a investir mensalmente para a criação de um fundo de                       
                   investimento de proteção ambiental 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
 
 

Se for capitalizada (mensal ou anual), a média aritmética dos menores valores e dos mais 

citados para DAP na Figura 50,  isto é, 
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Ou, por distância entre menores valores e mais citados para DAP, 
 
Σ 5:20 / 2 = 12,5 
 
multiplicado pela média de indivíduos deste resultado, isto é, 353 pessoas, somados a 60 
que correspondem aos 11,90% dispostos a pagar entre R$ 15,01 e R$ 20,00; tem-se a 
maioria, (reduzido da taxa média aproximada de 2,5% considerados não pagantes*), a 
taxa média efetiva, atual de mercado14  ( i2), de 4,00% a m., em 12 meses: 
 

 i2 =  [(1 + i)k – 1]  
 
em que:  i = taxa de mercado 

  k = n2/n1, n = período 

i2 = 60,103% a.a.  

 

em capitalização composta para análise de investimentos, 

FV = PV (1 + i)n 

onde:    PV = Present Valor 

 FV = Future Valor 

 

PV = [(353 + 60) -2,5%) * 12 * 12,5]  

i2 = 60,103% a.a. 

n = 12 meses = 1 ano 

 

o valor obtido é: 9,670434  * 104 

=> R$ 96.704,34 

 

ou,   

 

                                                 
14 * Fonte: 1) Banco do Brasil, Ag. Bque, Sr. De Nardi, em jun./2007, com base em capital de giro 
para pessoas físicas, i= 5,33% a.a somado a TJLP (taxa de juros a longo prazo), i=6,25% a a, que 
corrige a inflação, obtendo-se a taxa efetiva de i= 11,58% a a; 2) www.caixa.gov.br, com base em 
taxas médias aproximadas para concessão de financiamentos a pessoas físicas, i= 3,33% aa 
somado a taxas administrativas, obtendo-se a taxa efetiva de i= 48,155% a a; A média aritmética 
simples  anual para capitalização composta e financiamentos, considerada neste estudo foi de  i= 
11,58% a a. sendo a aplicada igual a 4,013 + 0,965 = 4,98% Por aproximação, salvo erros e 
omissões, foi definida a taxa de 4,00% a.m. 
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PV = [(353 + 60) -2,5%) * 12 * 12,5]  

=> 60.401,50 

i2 = 4% a.m. 

n = 1 ano = 12 meses  

 

o valor obtido é: 9,670434  * 104 

=> R$ 96.704,34  

 

O valor econômico de uso (direto, indireto) e de não uso (de opcão, de legado e de 

existência) obtido a partir dos valores alcançados no último ano de atividades do parque, 

ou seja, 2006 com total de 18.142 visitantes deduzidos os 2,5% que pressupõe-se, não 

pagantes, multiplicados pelo valor de acesso de R$ 5,00, totalizariam R$ 88.442,25; 

implicando numa diferença de (obtido: 96. 704,34): R$ 8.262,09 dos valores atuais 

recebidos e daqueles, em que os indivíduos estariam dispostos a pagar (agregado ao valor 

de acesso) pelo uso direto, indireto, valores de opção, de legado e de existência para 

continuidade das disponibilidades de oferta turística do Parque Natural Municipal das 

Grutas de Botuverá. 

 

Apesar da expressão manutenção temporária, foi esclarecido aos entrevistados que, 

após certo tempo, e com a capacidade de carga devidamente administrada, o parque 

poderia tornar-se sustentável. Novamente, na Figura 51, mais de três quintos dos 

indivíduos, 74,31% se dispunham a pagar R$ 5,00 a R$ 10,00, seguido de 11,57% que 

pagariam entre R$ 15,01 à  R$ 20,00. Como até este valor, já há superação de quatro 

quintos dos entrevistados, pode-se afirmar que trata-se de indivíduos com perfis 

similares que responderam a pesquisa, pela aproximação das respostas. O restante está 

distribuído entre:  8,04% que pagariam entre R$ 10,01 a R$ 15,00.; 4,90% que pagariam 

mais de R$ 20,00, de R$ 21,00 a R$ 50,00 e apenas R$ 1,19% apenas 6 elementos da 

amostra, ou seja, novamente seis indivíduos que por estarem dispostos a pagar pelo 

`não-uso`, repetem naturalmente, suas respostas. 
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Figura 51:  Valor Econômico disponibilizado para manutenção temporária do Parque das Grutas de 
Botuverá  

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

Se for capitalizada (mensal ou anual), a média aritmética dos menores valores e dos mais 

citados para DAP na Figura 51,  isto é, 

 

Mamvc = [(5 + 10) / 2 + (15 + 20) / 2) / 2 ] = 12,5  

 

Ou, por distância entre menores valores e mais citados para DAP, 

 
Σ 5:20 / 2 = 12,5 
 
multiplicado pela média de indivíduos deste resultado, isto é, 353 pessoas, somados a 59 

que corresponde aos 11,57% dispostos a pagar entre R$ 15,01 e R$ 20,00; tem-se a 

maioria, (reduzido da taxa média aproximada de 2,5% considerados não pagantes*), a 

taxa média efetiva, atual de mercado ( i2), de 4,00%  a m., em 12 meses: 
 

 i2 =  [(1 + i)k – 1]  
 
em que:  i = taxa de mercado 

  k = n2/n1, n = período 
i2 = 60,103% a.a.  
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em capitalização composta para análise de investimentos, 
 

FV = PV (1 + i)n 

onde:    PV = Present Valor 

 FV = Future Valor 

 

PV = [(379 + 59) -2,5%) * 12 * 12,5]  

i2 = 60,103% a.a. 

n = 12 meses = 1 ano 
 
o valor obtido é: 10,2557,97  * 104 
=> R$ 102.557,97 
 
ou,   
 
PV = {[(379 + 59) -2,5%) * 12 * 12,5]}  

=> 64.057,50 

i2 = 4% a.m. 

n = 1 ano = 12 meses  
 
o valor obtido é: 10,2557,97  * 104 
=> R$ 102.557,97 

 

Novamente cabe reforçar que o valor econômico de uso (direto, indireto) e de não uso 

(de opcão, de legado e de existência) obtido a partir dos valores alcançados no último 

ano de atividades do parque, ou seja, 2006 com total de 18.142 visitantes deduzidos os 

2,5% que pressupõe-se, não pagantes, multiplicados pelo valor de acesso de R$ 5,00, 

totalizariam R$ 88.442,25; implicando neste caso, para esta DAP, numa considerável 

diferença de (obtido: R$ 102.557,97): R$ 14.115,72 dos valores atuais recebidos e 

daqueles, em que os indivíduos estariam dispostos a pagar (agregado ao valor de acesso) 

pelo uso direto, indireto, valores de opção, de legado e de existência para continuidade 

das disponibilidades de oferta turística do Parque Natural Municipal das Grutas de 

Botuverá.  
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Probabilisticamente, haveria um fundo total de R$ 199.262,31, somente do último ano em 

que as atividades do parque foram consideradas (sendo que este é o período de menor 

demanda), de menores valores valores citados, e que quando convertidos para 

capitalização composta anual, (capitalizada a taxa efetiva para o menor valor citado) a 

mesma taxa de juros aplicada (acrescida da estimativa de 1%a.m., relativas as variações 

do IGP-M), geram um valor econômico estimado pelo montante mensal de: 

 
i2 =  [(1 + i)k – 1]  

 
em que:  i = taxa de mercado 

  k = n2/n1, n = período 

i2 = 60,103% a.a.  

 

em capitalização composta para análise de investimentos (mensal), 
 

FV = PV (1 + i)n 
 
onde:   

  
PV Σ  R$ 96.704,34 : R$ 102.557,97) = 199.262,31  
i2 = 5% a.m. 

n = 1 

=> 105 * 2,0922542 

R$ 209.225,42 

 

A diferença entre o capital obtido R$ 199.262,31 e capitalizado R$ 209.225,42; é R$ 

9.963,11  estimado a princípio, para Disposição a Pagar por Valoração Contingente, 

Preços Hedônicos e  indícios de Custo de Viagem. 

Ressalta-se, que o valor obtido foi capitalizado a média do menor valor citado. 

Considerando que todos os valores são relativos, uma das técnicas mais diretas é testar, 

ou quantificar o custo. Como `valores` são determinados por funções, quando somados, 

darão o valor do produto ou serviço em questão` (CSILLAG, 1995, p. 68). Por exemplo, a 

função de uma lâmpada, um fósforo, ou uma lanterna, é `prover luz`, determinada para 

cada uma das funções, ou, a função de um lápis, que é fazer marcas. Procede-se (ibidem), 

pela escolha daquele que apresenta o menor custo, e que satisfaça a função. Se fossem 
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consideradas atribuições subjetivas de outros elementos do parque como as estalagtites 

e as estalagmites, não seriam pressupostos os valores de acesso ao parque, e, de acordo 

com as preferências e o custo de vida do contingente da pesquisa, o resultado obtido 

tenderia a ser maior, no entanto, considerou-se que há maior comprometimento com a 

DAP, decorrente de um número maior de indivíduos, situados no intervalo do valor médio 

considerado.  
 

Probabilisticamente, se tivessem sido calculados, os valores históricos do saldo de 

visitantes e sua DAP, desde a existência do parque, ou seja, desde o início de suas 

atividades, poderia ser obtido um montante aproximado na Receita Total (RT) de:  

 

129.271 x R$ 5,00 = 646.355,00 

 

capitalizados (mensal ou anual), a média aritmética dos menores valores e dos mais 

citados para DAP na Figura 14,  isto é, 

 
Mamvc = = [(5 + 10) / 2 + (15 + 20) / 2) / 2 ] = 12,5  
 
Ou, por distância entre menores valores e mais citados para DAP, 

 

Σ 5:20 / 2 = 12,5 

 

e que quando convertidos para capitalização composta anual, (capitalizada a taxa efetiva 

para o menor valor citado) a mesma taxa de juros aplicada (acrescida da estimativa de 

1%a.m., relativas as variações do IGP-M), geram um valor econômico estimado pelo 

montante mensal de 

 

i2 =  [(1 + i)k – 1]  

 

em que:  i = taxa de mercado 

  k = n2/n1, n = período 

i2 = 60,103% a.a.  
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em capitalização composta para análise de investimentos (mensal), 

FV = PV (1 + i)n 

onde:   
  

DH Σ  R$ 646.355,00  

i2 = 5% a.m. 

n = 1 

=> 105 * 6,7867275 

R$ 678.672,75 

 

Se a variação nos preços não tivesse sido considerada durante o período histórico, os 

elementos das Grutas de Botuverá poderiam ser considerados inelásticos no que refere-

se aos fatores-preço, os indivíduos teriam valores fixos a pagar. Porém, se 

dialeticamente, tais valores tivessem sido corrigidos periodicamente, ou, se a variável 

DAP sofresse alterações de subjetivas, condicionadas a restrição orçamentária, ou seja, 

de acordo com o índice de custo de vida (ICV) dos entrevistados, via de regra volátil, os 

elementos das Grutas de Botuverá poderiam ser considerados elásticos no que refere-se 

aos fatores-preço. Os indivíduos teriam então, valores variáveis a pagar. 

Pela atribuição de valores concedidos aos elementos do Parque, questionou-se aos 

indivíduos, Figura 52, que visitavam, ou visitaram as cavernas, sobre os equipamentos 

mais utilizados. Os itens que superam a intenção de visitas no parque, são: o restaurante 

com 36,30%, seguido das trilhas, com 31,23%. Os quiosques, com 11,39% e as 

churrasqueiras com 8,19%, também foram citados por um quinto dos entrevistados, 

acredita-se, porque pela ausência da disponibilidade dos meios de hospedagem citados a 

seguir, estes indivíduos preferem passar o dia no local. Alguns citaram a tranquilidade, a 

beleza natural e a singularidade como fatores que contribuem para a estadia. Aqueles 

que responderam utilizar a área de eventos, 6,14%, estavam neste recinto, e o elegeram 

como elemento `de uso`, ou, associaram a entrada do parque, a área de eventos, como 

um dos itens mais utilizados. Ressalta-se, que neste local, são realizadas breves 

palestras, mostra de filmes e fotos históricas contendo esclarecimentos das formações 

geológicas do local e incentivos a conservação dos elementos do parque.  
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Figura 52:  Recursos, equipamentos do Parque mais utilizados  
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

 

Pela utilização de determinados recursos citados na Figura 52, e pela presença ainda não 

confirmada da Valoração Econômica por possivelmente Custo de Viagem, foi questionado 

então, sobre o total de gastos durante o período de visitação na Figura 53. Neste caso, 

observa-se que este valor ficou bem distribuído, divindo os visitantes em quaro grandes 

categorias, acima de 20%. Aqueles que gastaram de R$ 5,00 à R$ 10,00, 25,88%, os que 

gastaram de R$ 10,01 à R$ 15,00, 21,57%, os que mais gastaram: de R$ 15,01 à R$ 

20,00, e aqueles que gastaram mais do R$ 20,00: 21,96%. Aqueles que responderam não 

ter gasto valor algum, apenas 9 indivíduos, possivelmente não exploraram recursos do 

parque como as cavernas, ou seja não conhecem o interior das grutas, poderiam estar no 

local, somente para contemplação, seriam aqueles que optariam pelo `não-uso`, e logo, 

não pagariam, considerados poucos, diante dos resultados das pesquisa.  
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Figura 53:  Total de gastos durante o período de visitação 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

 

Pela apresentação dos resultados anteriores, e por breves relatos dos entrevistados foi 

questionado na Figura 54, se os mesmos ficaram hospedados. Mais de 90%, ou seja, 464 

indivíduos não tiveram opção, cconforme relatos ou não optaram por ficar em locais mais 

próximos. Entre aqueles que ficaram, 46 pessoas, por não haver meios de hospedagem no 

local, citaram: escolas, seminários, trilhas, cabanas, casas de familia, barracas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54:  Ficou hospedado ? 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

Por tratar-se então de um local com poucas opções, no que se refere a infra-estruturana 

opinião dos entrevistados (conforme breves comentários durante as entrevistas), os 

resultados da Figura 55, reforçam a intenção de criar uma estrutura de visitação, 
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O parque está se tornando sustentável ? 

92%

8%

Sim                

Não       

 

afirmada por 97,64% dos indivíduos. Apenas 2,36%, equivalente a 12 elementos da 

amostra, opõem-se a pergunta por: já haver no local uma estrtura adequada,  não é 

necessário, tira a naturalidade, a pela existência desta estrutura, pode afetar a 

capacidade de carga do local. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 55:  Viabilidade da criação de uma estrutura de visitação 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
 

Ao questionar sobre a possível sustentabilidade do parque, na Figura 56, os indivíduos 

que concordam com a situação somam 92%, por breves justificativas do aumento do 

número de pessoas no parque, ao longo do tempo, observadas por aqueles que já o 

visitarm.  Entre os que não vêem a sustentabilidade do Parque, um total de 14 indivíduos, 

foram apresentadas as seguintes respostas: não sabe como era antes, está atraindo 

cada vez mais visitantes, tudo é muito caro, falta manutenção, faltam estruturas no 

local, as pessoas não estao comprometidas, não há investimentos, não tem onde dormir, 

não há divulgacao, acredita na queda gradativa de visitantes. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 56:  O parque está se tornando sustentável ? 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   
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No que se refere ao número de pessoas que frequentaram o parque desde 2001, 

ressalta-se, que a demanda média vem aumentando gradativamente e em alguns meses, 

como em junho e julho, declina, porque algumas escolas que levam seus alunos para visitar 

o local estão em recesso, alguns turistas talvez, também não preferem ir até Botuverá 

pela presença intensa do frio, e em períodos de fortes chuvas o acesso ao local, fica 

mais difícil.  

 

Na Figura 57, observa-se que ao questionar sobre ‘’o que agrega mais valor sem afetar a 

estrutura do parque’’, o percentual  de maior valor ficou distribuído entre as cavernas, 

34,09%, e a existência do próprio parque, 29,85%. Alguns indivíduos, 18,85%,  elegeram 

a existência das cachoeiras, como elemento que agrega muito valor ao local, seguido dos 

pássaros, 12,30%, e outros elementos como o moinho, que são atrativos de interesse do 

visitante.`O presente resultado pode estar a preferência das pessoas, ou, a sua 

disposição a pagar, por um ou, outro elemento, em tratando-se da valoração contingente.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 57:  O que agrega mais valor sem afetar a estrutura do parque ? 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora 
Data: entre  02/05  à 10/05,  01/06 à 03/06 e 01/07 à 03/07   

 

Analiticamente, se constatou que durante a pesuisa realizada, a maioria das pessoas, 

acima de cinquenta por cento, impressionadas com a beleza local, ficaram surpresas, irão 

trazer os parentes, demonstraram muito interesse pela pesquisa, pela preocupação em 

haver sustentabilidade no local, uma vez que ainda são poucos os que elegem o referido 

tema em suas decisões, ou, não estão condicionadas ao consumo sustentável. Observou-
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se ainda, que alguns do indivíduos sofreram influência dos acompanhantes, notadamente, 

nos valores pagos, a serem pagos, ou, até na preferência por locais, recursos, 

equipamentos ou atrativos do local.  

 

Em tratando-se de aspectos negativos, foram citados no decorrer da pesquisa:. não há 

indicações, não há placas para chegar ao local;  há dificil acesso, falta divulgacão, falta 

zoológico, não há ligacão com rodovias para municipios vizinhos, voltou depois de 10 anos 

(não sabe opinar), não tem bancos no local, não tem meios de hospedagens, não há infra-

estrutura turística, ou para a população autóctone. 

Tais observações, foram tanto da população flutuante quanto daqueles demandantes no 

entorno do Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá.   
 

Para o pesquisador(s) optar(em) por métodos de agrupamento é necessária a atenção 

constante quanto à metodologia empregada em seu trabalho, a correta classificação e 

interpretação das categorias dentro do grupo formado, além da descrição clara das 

estruturas selecionadas. Podem ser encontrados desde certos graus de similaridades, 

até dificuldades na definição correta das categorias relativas ao objeto de pesquisa. No 

entanto, apesar de maior labor, a descrição, a análise por agrupamento e a interpretação 

cruzada de dados diversos ou similares, possibilitam ao pesquisador a identificação de 

métodos adequados e informações concisas.  
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O principal segmento tratado neste estudo, o turismo na natureza, não é apenas um das 

mais expressivas atividades do turismo, mas um fenômeno de grande importância 

natural, social e econômica. É um movimento de massa, de pessoas que impacta  

diferentes setores da economia, um grande número de destinos visitados e vários 

setores de serviços, apresentando grandes conseqüências no que se refere a existência 

e a disponibilidade, de determinados atrativos. O mercado turístico portanto, possui 

vários efeitos: modifica comportamentos, valores e atitudes, dado o segmento em 

questão;  gera empregos, renda, tributos, impostos e divisas para a região que recebe 

turistas, desenvolve outras atividades (por meio de empregos diretos, indiretos e 

induzidos), enfim, transforma o meio. 

Os primeiros imigrantes que ocuparam os espaços de Botuverá, na sua grande  maioria 

italianos, tinham as atividades de agricultura como base econômica do município, 

contudo, segundo observação do ambiente natural e construído, além dos resultados 

obtidos, este segmento permanece presente, como uma das principais atividades 

econômicas, mesmo que existam registros de êxodo, deslocamentos do meio rural para o 

meio urbano. Botuverá, segundo anuário da Prefeitura Municipal, conforme citado em 

capítulos anteriores, significa “bons brilhantes”, conseqüente da existência  de um 

grande número de montanhas verdes, com ar puro, saudável e vários minérios entre eles 

o calcário, presente no material que compõem as cavernas no Parque Municipal das 

Grutas de Botuverá, possível de ser comprovado neste estudo, por meio da observação 

detalhada das variáveis endógenas e exógenas de sua organização espacial. 

Na verdade, a não ordenação dos espaços que gera o fenômeno “sombra urbana”, isto é, a 

floresta de concreto, não se avista em Botuverá, após pesquisas à literatura estudada, e 

várias visitas ao local. Em expressiva extensão da área do município,  até o momento, não  

há  ocupação. 

Os aspectos sócio-espaciais do turismo que devem estar em sintonia com a concepção de 

lugares civilizados e agradáveis de se viver, devem também considerar determinados 

valores tanto na cidade quanto no campo. As observações e impressões do espaço urbano 

podem implicar em desenvolvimento, em deterioração no caso de estudos de áreas a 

serem protegidas, ou em valores atribuídos ao meio,  que envolvem tanto o físico quanto 
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o social, tanto o humano quanto o natural em sua estrutura, processo, função e forma.  

Em Botuverá há modificações do lugar, porém permanecem muitos atributos de sua 

imagem inicial.  

Contudo, em muitos casos, as necessidades habitacionais podem inverter o significado 

real, ou o valor das cidades, e dos lugares. Existe possibilidade no entanto, de o homem 

se integrar ao meio natural, se souber viver, respeitando os limites, pois suas marcas 

farão parte da história, dos lugares, dos valores  e da ocupação dos espaços. Tais 

resultados puderam ser comprovados com a estimativa de valor futuro apresentada, de 

acordo com a pesquisa de campo realizada  para atendimento aos objetivos estabelecidos 

neste estudo. 

As atividades de valoração econômica, campo do saber recente na academia, organizadas 

conforme expressas pelo Quadro 1, não contemplam o turismo com todos os métodos de 

valoração, apresentados neste estudo. Os resultados, contém a sinopse de quinze 

estudos de casos, incluindo-se a proposta pioneira de estimativa de valoração econômica 

para sustentabilidade das atividades do turismo na natureza realizada no Parque Natural 

Municipal das Grutas de Botuverá, localidade, em que nunca houve intervenções de 

valoração econômica. 
 

O Parque Natural Municipal das Grutas de Botuverá é efetivamente um atrativo natural, 

que apesar do ambiente construído, ainda conserva sua beleza natural.  No que se refere 

aos testes realizados e aos números disponibilizados aos atrativos, dado o uso direto e 

indireto, e não uso destes elementos, como valores de opção, de legados e de existência, 

os valores foram coerentes, em quase todos os questionamentos entre R$ 5,00 e R$ 

10,00. Aqueles que se dispunham a pagar mais, oscilam de R$ 21,00 a R$ 50,00, e há 

poucos que pagariam acima de R$ 100,00.   Acredita-se, que as pessoas consideraram 

seu custo de vida, que economicamente, (SALVATORE, 1997), interfere nas decisões de 

consumo e na eleição de sua cesta de mercadorias, durante determinado período de 

tempo. O método utilizado que contemplou valores de uso e de não-uso do parque, foi 

considerado adequado, por atender aos objetivos e porque, as pessoas puderam 

expressar suas opiniões de questionamentos de ordem hierárquica em relação às suas 

opções de investimento, todavia, tais dados, requerem triagem periódica, pois são 

decorrentes de outras variáveis (como índices de custo de vida, opções por lazer, 
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atividades turísticas, políticas macroeconômicas), que são condicionantes e interferem 

nas decisões de orçamento dos indivíduos.  

Resgatando a condição das características de Valor Econômico apresentadas neste 

estudo,  

 

Valores de 
Uso direto  Valores de Uso 

indireto  Valores 
De opção 

Valores 
de legados 

Valores 
de existência 

     

Produtos que 
podem ser 

consumidos 
diretamente 

 Benefícios 
funcionais  Valores futuros de uso 

direto indireto 

Valor de deixar os 
valores de uso e não-

uso para os 
descendentes 

Valor decorrente do 
conhecimento da 

existência contínua 
baseado ( por 
exemplo) na 

convicção moral 

     

 
• alimentos 
• biomassa 
• recreação 
• lazer 
• educação 
• educação 

para o 
consumo 
turístico 
sustentável 

• entropia 

 
• funções ecológicas 
• educação 
• controle de  

enchentes 
• proteção contra  

tempestades/terremotos 
• educação para o 

consumo turístico 
   sustentável  

 
• biodiversidades 
• educação 
• hábitats  
        conservados 
• educação para o 

consumo turístico 
        sustentável 

 
• hábitats  
• educação 
• mudanças  

irreversíveis 
• educação para 

o consumo 
turístico 

       sustentável 

 
• hábitats 
• educação 
• espécies  
        ameaçadas  

de extinção 
• educação 

para o 
consumo 
turístico 

       sustentável 

 

 
 
 
 
 

 

Foi constatado que o Método de Valoração Econômica empregado no Parque das 

Grutas de Botuverá, é predominantemente: de preços hedônicos -  porque permite 

avaliar o preço implícito de um atributo ambiental por meio da avaliação concomitante: 

preço e quantidade; seguido do método  de valoração contingente,  que mede valores de 

uso (direto e indireto), porque não capta, os valores de existência.  Já o método Custo 

de Viagem é capaz de captar somente os valores de uso direto e indireto, os seja, 

valores de opção ou de existência não são captados. Na concepção de Benakouche e Cruz 

(1994, p.127), o objetivo deste método consiste em determinar o valor econômico dos 

serviços oferecidos pelos bens naturais (parques recreativos, sítios ecológicos etc.) e 

em compará-los com os benefícios econômicos que poderiam ser obtidos se esses bens 

tivessem outro uso, isto é há larga possibilidade de permuta entre as variáveis 

disponíveis na cesta de mercadorias dos indivíduos, em relação a utilidade marginal a 

eles atribuída. 

       “Tangibilidade” decrescente de valor para os indivíduos 
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O Método de Preços Hedônicos permite avaliar o preço implícito de um atributo 

ambiental por meio da avaliação concomitante: preço e quantidade, originado uma  reta  

inversamente  proporcional  em relação à quantidade e preço.  

Em estudos realizados para atender aos objetivos desta tese, a abordagem hedônica, 

segundo a epistemologia da palavra, define-se como aquela que visa mensurar o valor do 

prazer ou da satisfação de se obter um bem-estar relacionado aos recursos naturais, 

portanto, de atribuição subjetiva, uma vez que cada indivíduo tem suas preferências. 

Pode-se citar uma pessoa que se sente bem em admirar um parque e outra que tem essa 

atividade como um bem-estar imprescindível para o seu equilíbrio emocional. Para outro 

indivíduo, elementos de um parque, pode ter valor maior. Este método capta os valores 

de uso direto e indireto e o valor de opção, e é bastante útil para mensurar a DAP por 

valores de uso do meio ambiente. 

A periodicidade da busca de informações dos demandantes, portanto, é notadamente 

importante. Parte do instrumento utilizado, contou com a descrição do perfil sócio-

econômico-geográfico e forneceu outras informações, como o mapeamento da matriz de 

contingências, que pelo detalhamento deste estudo de valoração, contemplou inclusive, 

valores de existência e o altruísmo das pessoas (pela DAP à gerações futuras). 

 

De fato, ainda com resultados inéditos, pode-se afirmar que a forma urbana do local é 

conseqüência de um constante processo evolutivo, adaptado e ordenado a novos usos, 

onde a preservação e proteção da natureza conferem-lhe valores morais e estéticos; por 

absoluta necessidade de preservar a diversidade genética de manter opções abertas 

para o futuro. Conclusivamente, os dados verificados nesta inquirição científica, 

mostram ainda, que os indivíduos situados no entorno, ou que demandam pelos atributos 

do parque, têm alguma noção de valoração e estão também, dispostos a pagar por tanto. 

O estudo de valoração em tela, é material relevante para futuras tomadas de decisões, 

no que se refere a mecanismos que possam, pela sua coerência e tendência, considerar a 

intervenção humana no meio. 

Analogicamente, a humanidade é, de fato,  parte do processo natural; logo, o 

desenvolvimento urbano, converte-se em um participante ativo no funcionamento dos 

sistemas naturais. Estima-se, que haverá altruísmo para a conservação das suas 

atribuições de uso, de opção, de legado e de existência.  
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12.1 Limitações da Pesquisa 

 

A construção de uma pesquisa deve ter clara definição de propósitos, e a partir deles, as 

regras são atendê-los. Em casos como os de estudos de valoração faz-se necessária a 

busca de informações subjetivas. Não há como seguir convenções que padronizem os 

resultados, porque as decisões do inidvíduo são de caráter subjetivo. Os dados 

precisariam então, serem apurados de forma cuidadosa, observando a disponibilidade 

dos demandantes pela atividade da valoração eleita neste estudo, as condições 

climáticas, os períodos em que haveria maior frequência  da população (respeitou-se os 

dados de variação), as variávies possíveis de se obter e o acesso ao local. 

 

As condições climáticas, efetivamente, são um parâmetro para o indivíduo decidir pela 

visitação de determinados lugares. Em dias ensolarados, a demanda pelo parque é maior, 

já em dias de chuva, o piso das grutas, torna-se mais escorregadio, dificultando o acesso 

de algumas pessoas a parte interna da caverna.   

 

Nem sempre havia disponibilidade dos indivíduos em responder as questões. Foi 

necessário anexar um breve glossário de termos, e esclarecer as pessoas porque 

estariam dispostas a pagar. Para alguns, notadamente aqueles do entorno do parque a 

estimativa destes valores, poderia servir de parâmetro para reajustes, implicar no 

aumento do preço para a entrada no parque. Para aqueles que vinham de longe, as 

respostas deveriam ser objetivas, por estarem `a passeio`.  

 

Houve dias que em as cavernas permaneceram fechadas, porque o guia ficou doente, 

impossibilitando a consequente obtenção de dados. As vias de acesso são em parte 

pavimentadas, preservam sua forma natural, porém, há muitos trechos sem habitação, e 

havia necessidade de busca de informações das pessoas. Após as vias pavimentadas, o 

trecho que antecede a entrada das grutas de Botuverá é constituído de estrada bruta 

(chão batido, macadame), com aclives e declives acentuados, que em dias de chuva, 

dificultam o acesso. 

 

Questões de ordem maior, se estabeleceram ao longo desta etapa, que, quando 

caracterizadas  por sinistro, dão origem a percalços, e, exigem ainda mais esforço, na 
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busca das informações. Contudo, obstáculos precisam ser vencidos. Houve momentos em 

que a atenção tornou-se mais difícil, outros recursos internos precisariam ser acionados, 

mas ainda assim, os dados de agregação de valor dos atributos pesquisados, que 

necessitam efetivamente da atuação com a razão, foram encontrados, ao ponto de não 

comprometer a consecução dos objetivos propostos a este estudo.  

 

12.2 Recomendações para Futuros Trabalhos  

 

Após a realização da pesquisa, obteve-se informações relevantes para o Parque Nacional 

das Grutas de Botuverá que, todavia, tais dados deixam, uma margem de contribuição 

para pesquisas deste porte, que, poderão ter periodicidade de verificação num processo 

sistemático e contínuo. O método de valoração contingente notadamente, contempla 

valores de uso e de não uso em que as pessoas estarão efetivamente dispostas a pagar, 

nesta época. Fatores de ordem macroeconômica, comportamental, demográficos (como 

abalos sísmicos), população no target (faixa etária e renda), riscos (de outra ordem), 

poderão, apesar dos dados já obtidos, alterar a situação existente. Se o método foi 

considerado eficaz pela abrangência da pesquisa, converte-se dialeticamente, em um 

instrumento condicionado a outros elementos, ora apresentados, ou seja, na dimensão 

temporal, ocorrem mudanças. Segundo Lüdke (1986, p.18), “o pesquisador, estará sempre 

buscando novas respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu trabalho” 
 

É consenso entre pesquisadores e entrevistados que a existência do Parque para o 

município de Botuverá e seu entorno, considera atualmente atributos de beleza eleitos 

pelo consumidor turístico, que já elegeu em sua cesta de mercadorias, a magnitude deste 

investimento, todavia, suas decisões de consumo também mudam, pela necessidade 

constante de optar por bens substitutos de mercado. 
 

Neste caso, o método utilizado precisa ser novamente empregado, com abrangência 

atualizada, maior número possível de elementos, e ainda menor erro, pois, em qualquer 

data futura, o custo de oportunidade de investimentos em outras alternativas de 

mercado, tende a ser maior. O consumidor então, em dias futuros, estará diante de 

decisões em que não somente a variável DAP (Disposiçào a Pagar), poderá conduzí-lo a 

visitação.  Com as variáveis binárias de valor abaixo de zero, ora encontradas, pode-se 
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em data futura, agrupá-las em múltiplas análises, para identificar qual a maneira, e com 

que frequência, estes dados foram ingressados, isto é, o input, comparando-se a dados 

da receita marginal que deverão ter valores maiores, do que o custo marginal obtido.  

Para este caso, recomenda-se a análise sólida de métodos de custeio por atividade, 

freqüência, ou período, como a  Curva ABC.   

 

O legado que a presente pesquisa deixa como contribuição ao cunho científico, é a 

utilização de sua performance histórica pioneira (base de dados brutos desde o início 

das atividades do parque), adicionado as referências de mercado, e ao método que, 

inédito, contribui com a obtenção de outras variáveis possíveis de co-relação com  novas 

alternativas de investimento, re-estruturação do elemento valorado e subsídios para a 

disposição a pagar de novos entrantes. 
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QUESTIONÁRIO (1)15 

 

Prezado Entrevistado (a) 

 

O presente instrumento de pesquisa é parte da Aplicação dos métodos de Valoração 

Econômica das atividades de Ecoturismo, pertinentes ao uso direito, indireto e não-uso, no 

Parque Municipal das Grutas de Botuverá/Botuverá-SC, que possibilitará estimar custos e 

benefícios das atividades de turismo desenvolvidas no local. As respostas apresentadas 

serão para devidos fins de cunho científico, utilizadas na melhor forma do direito, destinadas 

a atender os requisitos do Programa de Pós Graduação Doutorado em Turismo e Hotelaria 

na Universidade do Vale do Itajaí.  

 

1) Idade 

(     ) 15 à 25 anos             (     ) 26 à 35 

(     ) 36 à 45                      (     ) 46 ou mais 

 

2) Sexo: 

(     )   Feminino                 (     ) Masculino 

 

3) Escolaridade: 

(     ) 1.º grau                              (     ) Superior completo 

(     ) 2.º grau                              (     ) Outros títulos 

(     ) Superior Incompleto 

 

4) Meio de transporte utilizado: 

(     ) veículo próprio                  (     ) veículo alugado 

(     ) ônibus                               (     ) Outros meios 

(     ) avião 

 

5) Distância do percurso: 

(     ) menos de 10 km               (     ) 50 à 100 km 

(     ) 10 à 20km                          (     ) mais de 100 km 

(     ) 20 à 50km 

 

6) Total de gastos com o percurso: 

(     ) 01 a 05 reais                       (     ) 50 a 100 reais  

(     ) 05 a 20 reais                       (     ) mais de 100 reais   quantia:____________               

(     ) 20 a 50 reais 

                                                 
15  *  destinado à Demanda do Parque  
       ** sujeito a alterações de acordo com o(s) método(s) a ser utilizado 
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7) Número de Visitas à caverna: 

(     ) 1                                (     ) 3 

(     ) 2                                (     ) 4 ou + 

Data da última visita: _______________ 

 

8) Quanto você estaria disposto a pagar para frequentar o parque ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

9) Qual seria a sua disposição a pagar para visitar as cavernas ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

10) Qual seria a sua disposição a pagar para a apreciação dos pássaros da região ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

11) Qual o valor que você disponibilizaria para a utilização de trilhas no parque ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

12) Que quantia você estaria disposto a investir mensalmente para a criação de um fundo 

de proteção ambiental direcionado às grutas de Botuverá ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

13) Qual seria a disposição a pagar para manutenção temporária do parque das grutas de 

Botuverá ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

 

 



 

 

212 

14) Quando você visitou o parque, quais os recursos, equipamentos do mesmo você  utilizou ? 

(     ) restaurante                                  (     ) quiosques 

(     ) área de eventos                         (     ) trilhas               

(     ) churrasqueiras 

 

15) Qual o valor aproximado gasto no período de visitação ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

Observações: ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Glossário 
 

Valoração Econômica: sistematização dos valores de uso (direto e indireto) e de não uso, (de opção, de legado, 

de existência), com diferentes níveis de tangibilidade decrescente para os indivíduos que estão dispostos a pagar 

ou a aceitar a existência de determinado recurso ambiental;  

Método: caminho, recurso pelo qual se atinge um objetivo, modo de proceder; 

Contingente: que pode ou não suceder, incerto indeterminado; 

Hedônico: aquele que tende a considerar que o prazer individual e imediato é a finalidade da vida. 

Meio Ambiente: o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em toda as suas formas” (Art. 3o, I, da Lei n. 6.938/81); conjunto de 

fatores físicos químicos e bióticos que agem sobre um ser vivo ou uma comunidade, ou que podem determinar sua 

sobrevivência 

Recursos Naturais: fontes de riquezas materiais que existem em estado natural, tais como florestas, campos, 

reservas, parques, entre outros; 

Fauna: conjunto de animais próprios de uma região e de um período geológico;   

Flora: conjunto de espécies vegetais de um determinado lugar; 

Estalactite: formação alongada a partir do teto dos subterrâneos; 

Estalagmite: formação alongada à partir do solo, decorrente de respingos no teto. 

Colunas: união de estalactites e estalagmites com formação alongada do teto ao solo; 

Cortina: conjunto de estalactites, estalagmites e cortinas; 

Flor de aragonita: formação mineral a partir do carbonato de cálcio; 

Estação ecológica: lugar determinado para presevração da fauna e da flora em seu estado natural. 

Externalidades: Verificada quando a atividade de um agente afeta, positivamente ou negativamente, a situação 

de outro. 
 Fonte: baseado na Bibliografia estudada 
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QUESTIONÁRIO (2)16 

 

Prezado Entrevistado (a) 

 

O presente instrumento de pesquisa é parte da Aplicação dos métodos de Valoração 

Econômica das atividades de Ecoturismo, pertinentes ao uso direito, indireto e não-uso, no 

Parque Municipal das Grutas de Botuverá/Botuverá-SC, que possibilitará estimar custos e 

benefícios das atividades de turismo desenvolvidas no local. As respostas apresentadas 

serão para devidos fins de cunho científico, utilizadas na melhor forma do direito, destinadas 

a atender os requisitos do Programa de Pós Graduação Doutorado em Turismo e Hotelaria 

na Universidade do Vale do Itajaí.  

 

1) Idade 

(     ) 15 à 25 anos             (     ) 26 à 35 

(     ) 36 à 45                      (     ) 46 ou mais 

 

2) Sexo: 

(     )   Feminino                 (     ) Masculino 

 

3) Escolaridade: 

(     ) 1.º grau                              (     ) Superior completo 

(     ) 2.º grau                              (     ) Outros títulos 

(     ) Superior Incompleto 

 

4) Meio de transporte a ser utilizado em possível visitação ao parque: 

(     ) veículo próprio                  (     ) veículo alugado 

(     ) ônibus                               (     ) Outros meios 

(     ) avião 

 

5) Distância do percurso em possível visitação ao parque: 

(     ) menos de 10 km               (     ) 50 à 100 km 

(     ) 10 à 20km                          (     ) mais de 100 km 

(     ) 20 à 50km 

 

6) Total de gastos com percursos em viagens: 

(     ) 01 a 05 reais                       (     ) 50 a 100 reais  

(     ) 05 a 20 reais                       (     ) mais de 100 reais   quantia:____________               

(     ) 20 a 50 reais 

                                                 
16  *  destinado à  indivíduos no entorno de Botuverá  
       ** sujeito a alterações de acordo com o(s) método(s) a ser utilizado 
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7) Número de Visitas à caverna: 

(     ) 1                                (     ) 3                  

(     ) 2                                (     ) 4 ou +    

(     ) Nunca visitou           Data da última visita: _______________ 

 

8) Quanto você estaria disposto a pagar para frequentar o parque ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

9) Qual seria a sua disposição a pagar para visitar as cavernas ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

10) Qual seria a sua disposição a pagar para a apreciação dos pássaros da região ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

11) Qual o valor que você disponibilizaria para a utilização de trilhas no parque ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

12) Que quantia você estaria disposto a investir mensalmente para a criação de um fundo 

de proteção ambiental direcionado às grutas de Botuverá ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

13) Qual seria a disposição a pagar para manutenção temporária do parque das grutas de 

Botuverá ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 
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14) Quando você visitou o parque, quais os recursos, equipamentos do mesmo você  utilizou ? 

(     ) restaurante                                  (     ) quiosques 

(     ) área de eventos                         (     ) trilhas               

(     ) churrasqueiras 

 

15) Qual o valor aproximado gasto no período de visitação ? 

(     ) 01 a 05 reais                                (     ) 15 a 20 reais  

(     ) 05 a 10 reais                                (     ) mais de 20 reais   quantia:____________               

(     ) 10 a 15 reais 

 

Observações: ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Glossário 
 

Valoração Econômica: sistematização dos valores de uso (direto e indireto) e de não uso, (de opção, de legado, 

de existência), com diferentes níveis de tangibilidade decrescente para os indivíduos que estão dispostos a pagar 

ou a aceitar a existência de determinado recurso ambiental;  

Método: caminho, recurso pelo qual se atinge um objetivo, modo de proceder; 

Contingente: que pode ou não suceder, incerto indeterminado; 

Hedônico: aquele que tende a considerar que o prazer individual e imediato é a finalidade da vida. 

Meio Ambiente: o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em toda as suas formas” (Art. 3o, I, da Lei n. 6.938/81); conjunto de 

fatores físicos químicos e bióticos que agem sobre um ser vivo ou uma comunidade, ou que podem determinar sua 

sobrevivência 

Recursos Naturais: fontes de riquezas materiais que existem em estado natural, tais como florestas, campos, 

reservas, parques, entre outros; 

Fauna: conjunto de animais próprios de uma região e de um período geológico;   

Flora: conjunto de espécies vegetais de um determinado lugar; 

Estalactite: formação alongada a partir do teto dos subterrâneos; 

Estalagmite: formação alongada à partir do solo, decorrente de respingos no teto. 

Colunas: união de estalactites e estalagmites com formação alongada do teto ao solo; 

Cortina: conjunto de estalactites, estalagmites e cortinas; 

Flor de aragonita: formação mineral a partir do carbonato de cálcio; 

Estação ecológica: lugar determinado para presevração da fauna e da flora em seu estado natural. 

Externalidades: Verificada quando a atividade de um agente afeta, positivamente ou negativamente, a situação 

de outro. 
 

Fonte: baseado na Bibliografia estudada 
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A  N  E  X  O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             “Procure ser uma pessoa de valor, 
em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso.  

O sucesso é só conseqüência”  
 

Albert Einstein. 
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A N E X O SProf.º Sandré: 

Seqüência ? 

Fonte ? 

Termo de Consentimento, só depois ? 

Método dedutivo, hipot. Dedut.? 

n.º nas fórmulas ? 40 

Outras considerações/Resultados preliminares ? 

Prazo: data, matutino 

DeclaraÇÃO  

 
 

 

 


	Capa 1
	Sumário 2
	Tese 2007-1 08-11tahoma cor~ULTIMA



