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EPÍGRAFE 

 
 

"Nas várias formas de avaliação que fazemos na empresa - e obviamente na sociedade -quem está 
avaliando o avaliador?" Com que "réguas" o avaliador está julgando? Quais os seus referenciais, suas 
"verdades"? Podemos sempre presumir que o avaliador será invariavelmente neutro, imparcial? 
Quanta perfeição isso exigiria? Não teríamos que ser conhecedores das verdades absolutas para 
podermos julgar? 
Em nossa vida diária, vemos uma enorme quantidade de avaliações que poderíamos,no mínimo, 
classificar de "paradoxais". É o caso do "conservador" avaliando uma proposta "liberal". É o crítico 
literário agnóstico criticando, agressiva e impiedosamente, um romance escrito por um autor 
espiritualista. É o executivo cínico classificando toda proposta que visa ao bem comum como 
"romântica" e "fora da realidade". 
Fora da realidade? A que realidade estamos nos referindo? À realidade percebida pelos nossos cinco 
sentidos? Não é verdade que um mesmo fato testemunhado por um grupo de pessoas pode ser 
percebido de forma diferente por diferentes pessoas? 
E a realidade invisível, inaudível, intocável, não passível de percepção pelos nossos sentidos 
normais? E o intangível que não conseguimos demonstrar em nossos "balanços" e relatórios, quer se 
trate do país, da empresa ou mesmo de nossa vida pessoal? 
Não seria a realidade visível um instantâneo do processo da vida? O que está ocorrendo neste exato 
momento não seria conseqüência de algo que já está em processo? E esse processo não irá continuar 
gerando ainda outras conseqüências, ou seja, uma sucessão de outros instantes, encadeados e 
conectados entre si? 
Como nos referirmos à realidade do momento sem entender ou perceber o processo maior do qual 
aquele instante faz parte? De que "realidade" estamos falando quando julgamos a proposta ou ato de 
outrem como algo "fora da realidade"? 
E se levarmos em conta a infinidade de processos que se interconectam na realidade maior? Não seria 
esse conjunto uma realidade "sistêmica", altamente complexa, que está fora da esfera de compreensão 
da maior parte de nós, humanos? 
Onde situar o potencial do que nós, seres humanos, podemos criar, gerando um futuro que, pelo 
menos em parte, seja reflexo do que criamos em nossas mentes a partir de um número infinito de 
possibilidades existentes no universo? 
De que realidade estamos falando em nosso dia-a-dia? A realidade do que já está acontecendo? A 
realidade de um processo do qual o que já vemos no plano concreto é parte? A realidade dos 
inúmeros processos que formam um todo sistemicamente interdependente? A realidade do que ainda 
está latente, do que ainda é possível, do que ainda podemos criar se quisermos? 
Como executivos, profissionais das mais diferentes áreas, líderes governamentais, servidores 
públicos, artesãos, trabalhadores, donas de casa, mães, pais, todos nós nos posicionamos em relação à 
realidade à nossa volta. Na verdade, em relação à própria vida. 
 
    Berkeley, agosto de 1995 FRITJOF CAPRA in "Teia da Vida"  
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RESUMO 

Para criar Unidades de Conservação (UCs) em áreas privadas, o Estado deve previamente 
adquirir a propriedade, pagando o preço justo sem gerar lucros ou perdas para o proprietário e 
para o erário público. A literatura sugere que atribuir o real valor econômico para a 
biodiversidade contribui para sua preservação.   O objetivo desta Tese é avaliar um Modelo de 
Valoração Econômica dos Recursos Naturais na criação de Unidades de Conservação no 
Brasil, aqui proposto como Modelo de Valoração Econômica na Criação de Unidades de 
Conservação (MVUC) . A pesquisa é de natureza quali-quantitativa e aplicada. Sob o aspecto 
epistemológico, pode ser considerada como um estudo complexo, por envolver temas 
multidisciplinares de natureza econômica, social, ambiental e legal, demandando 
interpretações sistêmicas. Como contribuição teórica, foi proposto um Modelo de Valoração 
amplo, validado por especialistas e usado como referencial para a Pesquisa. Para sua 
construção foram utilizados referenciais da literatura (TURNER; PEARCE,1990; SEROA DA 
MOTA,2007; dentre outros) e a legislação sobre valoração econômica de recursos naturais, 
como o Decreto 4.339/2002, os modelos oficiais da ABNT, ICMBio e Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina (locus da pesquisa). Apresenta-se ainda um relato histórico da 
criação e uma estimativa de valores globais das UCs estudadas, Parque Nacional das 
Araucárias e Estação Ecológica Mata Preta Os dados foram coletados no início de 2013 por 
meio de entrevistas semi-estruturadas com proprietários e representantes do governo, pesquisa 
documental, processos judiciais e dados secundários de outras pesquisas . Como resultados 
são apresentadas as perspectivas do Governo, dos Proprietários e do Pesquisador sobre 
componentes e dimensões de valor econômico das áreas. O Modelo proposto (MVUC) é 
abrangente, pois além de contemplar componentes sugeridos na literatura e legislação, 
incorpora outros que os modelos oficiais desconsideram ou tratam de forma isolada. Pode ser 
utilizado para múltiplas finalidades, como cálculo de dano, de indenização em 
desapropriação, estimativas de valores para análise custo-benefício na criação e manutenção 
de UCs, cálculo de contingências de regularização fundiária ou para incorporação na 
contabilidade pública. Desta forma, o Modelo proposto é robusto e flexível o suficiente para 
comportar a consideração de valores, sob as diversas óticas. Para os casos específicos em 
estudo (UCs de Santa Catarina), concluiu-se também que o Governo sub-avalia as áreas ao 
não atribuir valor econômico à biodiversidade que justifica a criação e manutenção da UCs, 
contrariando a literatura e interpretação legal favorável, gerando insegurança jurídica, social e 
econômica e que isto pode comprometer a proteção ambiental. No entanto,  o pagamento do 
real valor econômico pode onerar demasiadamente as finanças públicas, escassas, e há 
necessidade de equacionar a proteção ambiental com a proteção do direito de propriedade, 
buscando-se soluções convergentes.  Entre as limitações, a complexidade de mensuração 
econômica de alguns componentes do Modelo, o fato de que ele não foi validado pelo 
Governo, e a falta de informações precisas dos valores de indenização que o Governo 
pretende pagar pela desapropriação, por vezes ainda desconhecidos. Ao final do trabalho 
sugere-se a realização de estudos, entre outros, para  avaliar outras Unidades de Conservação 
e também quantificar o passivo de regularização fundiária, utilizando o Modelo proposto. 

Palavras-chave: Valoração econômica de recursos naturais; Unidades de conservação; Modelo 
de valoração; Indenização de recursos naturais. Desapropriação. 
 



6 
 

 

ABSTRACT  

To create Conservation Units (CUs) in private areas, the State must first purchase the 
property, paying a fair price, without generating either profits or losses for the owner, or for 
the public coffers. The literature suggests that attributing the real economic value to the 
biodiversity contributes to its preservation. The objective of this thesis is to evaluate the 
Model for Economic Valuation of the Natural Resource in the creation of Conservation Units 
in Brazil, here proposed as the MVUC.  This is a qualitative and quantitative study, 
characterized as applied research. From an epistemological perspective, it can be considered a 
complex study in that it involves multidisciplinary themes of an economic, social, 
environmental and legal nature, requiring systemic interpretations.  As a theoretical 
contribution, a broad Valuation Model was proposed, validated by a specialist and used as a 
reference for the research.  For its construction, references from the literature were used, 
including Turner; Pearce (1990); and Seroa da Mota (2007), and legislation on the economic 
valuation of natural resources, such as Decree 4,339/2002  and also the official models of the 
ABNT, ICMBio, and the Attorney General of the State of Santa Catarina. The proposed 
model is broad, covering components suggested in the literature and in the legislation that the 
official models either fail to consider, or address in isolated form. It can be used for various 
purposes, such as for calculating damages, compensation for expropriation, valuation 
estimates for cost-benefit analysis in the creation and maintenance of CUs, calculation of land 
ownership regularization contingencies, or for incorporation into the public accounts.  The 
data were collected at the beginning of 2013, through semi-structured interviews with owners 
and representatives of the government, document research, lawsuits, and secondary data from 
other studies. The perspectives of the Government, Land owners, and the Researcher are 
presented, concerning the components and dimensions of economic value in these areas. A 
historical account of the creation and an estimate of global values of the Case studied is also 
presented.  It is concluded that the proposed Model is robust and flexible enough to support 
the consideration of values, from various perspectives.  It is also concluded that the 
Government undervalues the areas, by not attributing economic value to the biodiversity, 
which justifies the creation and maintenance of CUs, contradicting the literature and favorable 
legal interpretation, and generating legal, social and economic uncertainty, which in turn, can 
compromise the environmental process.  However, the payment of the true economic value 
could be too high a burden on the already stretched public finances, and there is a need to 
balance environmental protection with the protection of right of ownership, seeking solutions 
that are mutually satisfactory for all the parties involved.  Among these limitations, the 
complexity of economic measurement of some components of the Model, the fact that it was 
not validated by the Government, and the lack of accurate information on the amounts the 
Government is prepared to pay as compensation for the expropriation, are sometimes 
unknown factors.  At the end of the work, further studies are suggested, to evaluate other 
Conservation Units and quantify the process of land regularization, using the proposed model. 

 
Keywords: Economic valuation of natural resources; Conservation unit; valuation model; 
Compensation for  natural resources; Expropriation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A natureza é fonte de muito valor no nosso dia-a-dia apesar de estar 
fora do mercado e ser difícil atribuir-lhe um preço ou um valor. 
Como temos percebido, a ausência de valoração está na raiz da 
degradação dos ecossistemas e da perda de biodiversidade 
(SUKHDEV, Pavan – TEEB, p. 3).  

Neste capítulo, apresenta-se o contexto do estudo, o objetivo geral e os específicos, a 

justificativa e a estrutura geral do trabalho.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Pearce e Moran (1997, p. 17) questionam: “Por que desaparece a biodiversidade?”. Os 

mesmos autores respondem, afirmando que “as incapacidades econômicas estão no âmago de 

qualquer explicação para a perda de diversidade biológica”, visto que as forças econômicas 

conduzem à destruição. Isso se dá, porque a biodiversidade tem valor econômico, enquanto à 

conservação é atribuído um valor menor do que aquele atribuído às atividades que originam 

sua perda. Logo, há algo errado com o modo como são tomadas as atuais decisões econômicas 

“que falham em captar os valores econômicos da biodiversidade, passíveis de serem 

identificados e, portanto, atribuindo valor econômico para a biodiversidade podem ser 

formulados argumentos mais poderosos e práticos em prol de sua conservação”, concluem 

Pearce e Moran (1997, p. 17). É sob este enfoque que se constrói esta Tese: a valoração 

econômica dos recursos naturais. 

A atividade econômica gera externalidades. Uma externalidade pode ser entendida 

como um serviço (externalidade positiva) ou um dano praticado (externalidade negativa) a um 

ente econômico, sem que isso implique a possibilidade de ser cobrado ou pago pelo 

mecanismo econômico de mercado, por estar fora dele ou ser externo ao sistema de mercado, 

ou, simplificadamente, por uma falha de mercado (OLIVEIRA, 1999).  
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Uma vez que o mercado privado não possui mecanismos nem motivação para tratar as 

externalidades, as falhas econômicas que determinam a destruição da biodiversidade precisam 

ser corrigidas com adoção de políticas públicas, demandando ação do Estado e organismos 

locais, regionais, nacionais e internacionais seja pelo lado da demanda, seja pelo lado da 

oferta. As políticas por sua vez precisam ser eficazes no nível de abrangência e, no presente 

caso, conduzir e incetivar uma maior preservação (HART, 1997; BULTE et al. 2008; 

CHOMITZ, 2005; PHILIPPI JR.; BRUNA, 2004; CHOMITZ et al., 2005).   

A atribuição da característica de bem público para a biodiversidade e os serviços por 

ela prestados, conduz a duas possibilidades: reconhecer e manter a propriedade privada sobre 

os direitos e serviços ambientais ou transformar em pública a propriedade e os direitos sobre a 

biodiversidade e serviços, mediante criação de Unidades de Conservação (UC).  A criação de 

UCs demanda uma avaliação econômica e indenização prévia aos proprietários que 

conservaram as áreas, que seja no mínimo equivalente ao valor de sua perda ou da utilidade 

para a sociedade. 

Os mecanismos econômicos sugerem a valoração da biodiversidade preservada em 

valores superiores aos obtidos pela sua destruição; mecanismos econômicos para internalizar 

as externalidades decorrentes da atividade econômica (exaustão, poluição em geral), 

atribuindo esses custos aos produtores e consumidores. A partir do momento em que o preço 

econômico de um bem ou serviço ou a punição pela destruição passam a ser proibitivos, a sua 

demanda é reduzida, e ocorre a preservação do bem ou redução da destruição. Desse modo, o 

valor da preservação deve superar o valor do dano (PEARCE; MORAN, 1997).  

Há um problema recursivo que, parece, a teoria ainda não conseguiu resolver: a 

economia clássica considera os impactos ambientais negativos como externalidades ao 

mercado (PEARCE; TURNER, 1990) ou como inerentes ao paradigma vigente 

(AMAZONAS, 2001), remetendo a solução para a área pública, que busca na economia 

clássica a solução de valoração que a própria economia não encontrou. 

O momento é de mudança de paradigma, quando as teorias precisam ser revistas, 

aperfeiçoadas, incorporando as demandas que surgem do novo paradigma. A economia 

precisa integrar os valores sociais e ambientais, de forma equilibrada e sistêmica e a atuação 

privada e políticas públicas precisam convergir, visando ao bem comum.  

Na área pública, em função do princípio da legalidade (BRASIL, 1988), as teorias são 

incorporadas sob a denominação de Leis e Regulamentos. Ao incorporar as considerações 

econômicas visando à preservação, observa-se que parte da legislação específica de valoração 
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dos recursos naturais apresenta defasagens e desalinhamento em relação às demandas 

socioambientais, em relação à literatura econômica pura e mesmo em relação às Diretrizes e 

Leis gerais (TCU, 2006; TCU, 2005; STEIGLEDER, 2011). 

Se a biodiversidade está sendo destruída pela atividade econômica e se a economia 

reconhece basicamente só valores econômicos, ignorando todos os demais, por ser 

autorreferenciada dentro do princípio da racionalidade econômica, então, nesse sentido, 

somente mecanismos econômicos podem conter o ímpeto econômico de destruição da 

biodiversidade. A um valor econômico de uso e destruição somente poder-se-ia contrapor 

outro valor econômico maior, de não uso e conservação. O proprietário sempre optará pela 

destinação que lhe proporciona maior valor e incentivo: destruir ou preservar. Existem outras 

formas de conter a destruição, mas esbarram nas considerações econômicas, que atualmente 

são mais fortes (PEARCE; MORAN, 1997).  

Considerando que a produção, distribuição e consumo ocorrem no âmbito econômico 

privado, e são fatores de destruição da biodiversidade (PEARCE; MORAN, 1997), e a 

característica de serem os benefícios da conservação ambiental de natureza pública, sendo 

esta a forma preferencial recomendada (TEEB, 2008), opta-se por concentrar o estudo na 

valoração econômica das Unidades de Conservação Federais (UCF).  

O presente estudo envolve os aspectos econômicos da preservação, especificamente 

sobre os critérios e componentes-fins de valoração econômica de pagamento pela aquisição da 

propriedade por ocasião da criação de Unidades de Conservação (UCs), bem como para fins 

de cobrança de danos praticados nessas Unidades ou para pagamento por serviços ambientais. 

Isso não implica negar a existência de outros mecanismos com expressivos componentes 

sociais, culturais e de outras naturezas que precisam ser adotados de forma concomitante.  

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

No ano de 2005  foram emitidos dois Decretos de criação de  novas UCs Federais no 

Estado de Santa Catarina. No entanto, até o momento o Estado ainda não adquiriu a 

propriedade nem tomou posse, excetuando pequenas áreas, cuja aquisição ocorreu durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Um dos motivos alegados está relacionado com a discordância 

dos proprietários em relação ao pagamento da indenização do justo valor para as áreas onde as 
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UCs estão assentadas, além da falta de recursos públicos para investimentos em conservação 

(MORETTO; ROSSI; NODARI, 2010).  

A discordância entre o Estado brasileiro e os proprietários em relação à valoração dos 

recursos naturais por ocasião da criação de áreas de UC é o campo deste estudo. Opta-se pelo 

aprofundamento da valoração dos recursos naturais por ocasião da negociação de valores 

entre o ente público e o privado, porque é nesse momento que se forma o preço ou valor 

econômico da futura UC. Esse valor passa a ser real, concreto, e pretende-se que seja justo e 

vem constituir precedente referencial de ”valor de mercado especial” nesse monopsônio 

compulsório.1  

Assim, surgem as questões de pesquisa:  

 a) Quais as convergências e divergências das práticas de valoração oficial dos 

recursos naturais na criação de Unidades de Conservação no Brasil, à luz do 

referencial teórico e legislação básica? 

 b) Quais as melhorias que podem ser incorporadas ao modelo oficial de valoração 

dos recursos naturais na criação de Unidades de Conservação no Brasil? 

 

Para responder às questões de pesquisa e contribuir com um modelo de valoração, 

foram, então, formulados os objetivos da tese, que seguem. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo geral  

Avaliar a adequação de um Modelo proposto para Valoração dos Recursos Naturais na 

criação de Unidades de Conservação (UCs) no Brasil.  

                                                 
1 Quando existe um único comprador  (Nota do autor). 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Apresentar o histórico e as características relacionadas à criação de Unidades de 

Conservação em Santa Catarina; 

b) Evidenciar convergências e divergências das práticas oficiais de valoração dos 

Recursos Naturais em UCs frente ao referencial teórico de valoração econômica dos recursos 

naturais e a legislação básica; 

c) Propor um modelo alternativo de valoração dos Recursos Naturais de UCs, 

convergente com a literatura econômica de valoração dos recursos naturais e legislação; 

d) Testar a aplicabilidade do modelo sugerido, em um caso real, em Santa Catarina, 

confrontando a visão do proprietário, do Estado e da pesquisa a partir dos referenciais teóricos 

e legislação. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A falta de valoração econômica dos recursos naturais contribui para sua extinção. 

Nesse sentido, a Ciência tem um vasto campo em que pode evoluir no sentido de aumentar a 

proteção, internalizando as externalidades no processo econômico, que inclui as políticas 

públicas. 

A questão ambiental vem se tornando foco de preocupação de pessoas e organizações 

em função do aumento da produção e consumo, alterações climáticas e poluição em geral e 

dos riscos decorrentes. Somente nos últimos anos é que se está reconhecendo o valor 

econômico da biodiversidade, mas ainda existem deficiências em estudo de casos para sua 

valoração (MORAN; BANN, 2000) havendo necessidade de valorá-la em diversos contextos 

e biomas específicos (COSTANZA et al. 1997, PEARCE; MORAN, 1997), de modo especial 

no Brasil, onde se localizam 76% da UCs criadas na última década em todo o mundo. 

Estudar o valor econômico de uma UC pode contribuir decisivamente para a 

formulação de políticas públicas e de tomada de decisão. A criação de UC demanda recursos 

vultosos, e, por isso, uma análise de Custo/Benefício torna-se indispensável para justificar sua 

criação e manutenção, frente a outras alternativas de políticas, como educação, saúde, 
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habitação, segurança, entre outros.  A principal unidade de valor para mensurar a eficácia das 

políticas públicas deveria ser o bem-estar da população (AMAZONAS, 2001; SEROA DA 

MOTTA, 2007). O valor econômico de um ecossistema corresponde à contribuição que ele 

proporciona ao bem-estar humano,que por sua vez deve ser aproximadamente o valor da 

compensação pela sua perda.  Então, qualquer política, antes de sua implementação, deveria 

medir o aumento de bem-estar da população com a adoção da política, assim como o aumento 

de bem-estar com adoção de políticas alternativas, confrontando com o custo econômico de 

cada uma das alternativas. Não só a criação da UC, mas sua contribuição anual com o bem-

estar deveria ser objeto de análise sistemática visando a verificar se os benefícios 

proporcionados justificam sua continuidade, frente às alternativas.  Para isso, torna-se 

indispensável a mensuração do valor econômico dos empreendimentos públicos  

(BOCKSTAEL et al. 2000; FREEMAN III, 2006; MENDONÇA, SEROA DA MOTTA, 

2007; LEONCE, 2008; SANDER, 2009; CLINE, 2009) 

Um projeto de criação e implantação de uma UC compete com outras alternativas de 

políticas e alocação de recursos: primeira, com outras categorias de UC (p.ex: proteção 

integral ou uso sustentável?) ou propriedade (pública ou privada?); segunda, com os tipos de 

unidade dentro da mesma categoria (p. ex: PARNA, REBIO?); terceira, com as demais 

alternativas de investimento público: saúde, habitação, segurança, educação, infraestrutura 

etc. Os recursos econômicos são escassos e os investimentos públicos brasileiros, incluindo 

no Meio Ambiente tem sido sistematicamente objeto de contingenciamento, cabendo ao 

gestor público otimizar a sua aplicação (ICMBio, 2012). A otimização da aplicação dos 

recursos somente pode ser cientificamente determinada mediante análise custo-benefício, que 

leve em conta o ganho de bem-estar por unidade monetária investida, o que demanda 

valoração da UC. 

O valor econômico de uma UC pode ser representado pelo valor dos estoques e pelo 

valor dos fluxos de serviços. Santos et al. (2001) avaliaram o valor econômico das funções 

ambientais da Estação Ecológica (ESEC) Jataí, que representam os Fluxos. Os autores 

criaram uma matriz de valoração de UC que Camphora e May (2006) sugerem seja tornada 

mais ampla. A partir do conceito e da matriz elaborada por Santos et al.(2001) e da 

recomendação da Camphora e May (2006), podem-se propor algumas ampliações, incluindo 

os valores dos Estoques que compõem o valor de uma UC. Os Estoques representam o valor 

monetário de aquisição da Unidade que incluem, entre outros: o valor da terra; o valor das 

benfeitorias e instalações, valores de uso indireto, opção e existência e todos os valores 
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monetários aplicados com estudos, criação e implantação. Esses valores vão compor o Ativo 

representativo da Unidade e incorporados na Contabilidade Pública, podendo-se então 

relacionar diretamente o valor do Custo (Estoque) com o valor dos Benefícios (Serviços) da 

UC, análise essencial para justificar alocação de recursos e a manutenção da UC. Este estudo, 

então, amplia a matriz inicialmente proposta por Santos et al. (2001), e atende à 

recomendação de Camphora e May (2006) como também de algumas das variantes 

recomendadas, ou carências apontadas entre outros, por Oliveira Jr. e Bittencourt (2005), 

TCU (2006),  Kury (2009), Oliveira (2010), Oliveira (2012). Camphora e May (2006) 

também sugerem realização de pesquisas incorporando aspectos da legislação ambiental, para 

incremento da gestão de áreas protegidas, recomendação também seguida nesta pesquisa. 

Os modelos atualmente adotados são voltados para aspectos específicos de aplicação e 

apresentam diferenças qualitativas e quantitativas (Ex.: o Modelo do ICMBio omite o valor da 

biodiversidade e não contempla o valor de empreendimentos econômicos descontinuados;  

não há consideração de custos de implantação de Unidade de Conservação), e isso implica a 

necessidade de um modelo alternativo que contemple a universalidade dos componentes de 

valor econômico e sirva para o maior número possível de aplicações. 

A literatura econômica tem evoluído nos últimos anos no sentido de identificar 

componentes e funções ambientais e atribuir-lhes valor econômico. No entanto, no Brasil, 

embora a literatura esteja acompanhando a tendência internacional, a questão de valoração na 

esfera institucional ainda é incipiente, pois inexiste um modelo oficial amplo e claro de 

valoração econômica da biodiversidade para fins de cálculo do valor dos recursos naturais, 

especialmente para a indenização por ocasião da desapropriação de áreas para criação de UC. 

A falta de reconhecimento do valor de preservação é uma das causas da perda da 

biodiversidade (PEARCE; MORAN, 1997), e, assim, paradoxalmente, as instituições 

encarregadas da proteção ambiental, com seu entendimento, contribuem para a destruição 

daquilo que devem preservar. Ao que tudo indica, há carência de divulgação e adoção nas 

práticas das novas contribuições da ciência nesse ramo de conhecimento. Nesse contexto, a 

sugestão de um Modelo amplo poderia contribuir para o aperfeiçoamento do processo, na área 

administrativa ou judicial.  
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1.4.1 Relevância 

A necessidade de internalizar os valores das externalidades ambientais na economia e 

nas contas públicas traz consigo o desafio e complexidade para definição de valores dos 

recursos naturais (CAMPHORA; MAY, 2006), demandando o incremento da criação e gestão 

de áreas protegidas, avançando em direção a uma matriz básica de valores qualitativos e 

quantitativos atribuídos às unidades de conservação.  

Estudos de valoração econômica da biodiversidade tem sido observados na literatura 

internacional, como os estudos globais pioneiros de Costanza et al. (1997) e Pimentel et al. 

(1997), estudos de valores de ecossistemas tais como os de Cline, 2009; Sander, 2009; Ashley 

(2009; Holopainen et al. (2010); Domanski (2010)  e Winden (2012), além de estudos 

integrativos ou meta-análises, com ênfase nos componentes e métodos, entre eles os de 

Brouner et al. (1997) ; Woodward; Wui (2000) ; Gen (2004) ; Brander et al. (2006); 

Ghermandi et al. (2010); Salem; Mercer (2012). 

A valoração de UC no Brasil é assunto que somente nos últimos anos começou a ser 

estudada. Ribemboim foi pioneiro na valoração dessas unidades (MAY; VEIGA NETO; 

POZO, 1999; RIBEMBOIM, 2004), quando estimou, em 1999, o valor do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros. Ribemboim (1999)  afirma serem raros no Brasil estudos sobre a 

situação financeira e as demandas de investimento das unidades de conservação. O mesmo 

autor ainda conclui que a política pública de criação e manutenção de unidades de 

conservação nacionais não se coaduna com o valor econômico atribuído a estes, e recomenda 

valoração de todas unidades visando estabelecimento de políticas coerentes e alocação 

eficiente de recursos. 

May, Veiga Neto e Pozo (2000), a pedido do Ministério do Meio Ambiente, 

realizaram um levantamento sobre os estudos de caso que tratavam de valoração em UCs no 

Brasil, e concluíram que esses estudos servem como argumento para investir na manutenção e 

fiscalização adequada e facilidades de visitação e como justificativa de aumento ou criação de 

outras unidades. Já Delgado Mendez (2008) afirmou que “os parques de papel” não 

conseguem cumprir os objetivos de conservação, e a relação entre gestores da UCs e as 

pessoas afetadas pelo decreto de criação – não implementado – é  complicada e conflituosa, 

fato que pode estar se repetindo no caso objeto deste estudo. Muanis, Serrao e Geruda (2009) 

afirmam em 2009 que ainda são raros os estudos e os dados sobre as UCs no Brasil. 
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A importância do conhecimento de valor dos recursos naturais é sugerida por Guedes 

e Seehuzen (2011), quando recomendam que sejam feitos estudos sobre métodos de valoração 

econômica com foco na aplicação prática, visando a sensibilizar para a importância da 

biodiversidade e para análises de custo-benefício para pagamento por serviços ambientais, 

pois o valor do pagamento por serviços ambientais tem relação com o serviço prestado com o 

cuidado, com o valor do capital empregado e também com o valor do custo de oportunidade 

perdida pelos proprietários pelo uso do solo nas alternativas econômicas. Assim, o ente 

econômico, conhecendo o justo valor do recurso, pode calcular e optar pelo recebimento do 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), ou pelo uso da próxima alternativa econômica 

mais rentável. Nessas condições, torna-se indispensável valorar o recurso total, comparando a 

rentabilidade do PSA e das alternativas que serão levadas em conta na decisão ou escolha, 

entre elas, a criação de UCs. 

Em estudo Oliveira (2013) realizou uma pesquisa bibliométrica sobre as publicações 

relacionadas com o Risco Ambiental em eventos de administração e contabilidade no Brasil: 

EnAnpad, CBC, Congresso USP e Anpcont. As conclusões são inquietantes, pois de 8.574 

artigos identificados, somente oito tratam com certa profundidade o tema risco ambiental, e 

54 artigos fazem-lhe referência, sem, no entanto, aprofundar a questão, fato que demonstra a 

pouca importância com que o assunto é tratado nos estudos organizacionais que incluem a 

área pública.  

Seguindo a linha trilhada por pesquisas sobre a situação das UCs no Brasil, (ALVES, 

1996; LEUZINGER, 2002; MEDEIROS; SAVI; BRITO, 2005; KURY, 2009; ROCHA; 

DRUMMOND; GANEN, 2010), percebe-se  que a situação é alarmante e desarticulada. Há 

ilegalidades e inconstitucionalidades, carência grave, abandono. Pode-se adotar na atualidade 

o termo catastrófico, levando-se em conta a falta de dados, a falta de recursos para a gestão, a 

falta de regularização fundiária com passivo bilionário, a falta de prioridade orçamentária e 

decisão política para a implementação efetiva. O conhecimento real da situação e busca de 

soluções demanda por mais estudos. 

Ora, sendo o risco ambiental uma das maiores preocupações do século XXI, e sendo a 

Academia a maior responsável pela geração e difusão de conhecimento (MORREL, 2009), 

parece haver uma lacuna nas Ciências da gestão das organizações (FOURNIER; GREY, 

2007) ao se ignorar o valor econômico dos recursos naturais na tomada de decisão, mantendo-

o como externalidade justificada pela econômica clássica como falha de mercado. Isso 

demanda um melhor entendimento do valor dos recursos ambientais e, consequentemente, sua 
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incorporação ao pensamento estratégico da gestão pública e privada, mudando-se o paradigma 

existente.  

No Brasil, estão sendo criadas UCs em larga escala, mas não existe ainda adoção de 

um modelo único consagrado e fundamentado de critérios para cálculo do valor da 

biodiversidade que sirva como instrumento auxiliar e eficaz para a formulação de políticas 

públicas, para o cálculo do valor com fins de cobrança por danos (STEIGLEDER, 2011) e 

indenização aos proprietários de áreas. 

A falta de estudos de valor na criação de UCs foi criticada pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU, 2006) associado à existência de elevado um Passivo fundiário que o próprio 

órgão desconhece (MMA, 2009) e a falta de procedimentos claros (RIBEMBOIM, 1999; 

KURY, 2009; OLIVEIRA, 2012 ) sugerem ser urgente e relevante o enfrentamento desta 

questão e busca de soluções. 

É nesse ponto que a pesquisa ganha importância, no aperfeiçoamento das normativas 

específicas de valoração, incorporando nas práticas as recomendações teóricas e normativas 

básicas, esparsas.  Em vista disso, espera-se que este estudo possa contribuir na prática para a 

se caminhar rumo a uma metodologia de valoração econômica da biodiversidade no Brasil 

que atenda os interesses público e privado. Realizar um estudo no instante em que os fatos 

estão ocorrendo, enquanto o conflito está estabelecido e as negociações em andamento reforça 

a oportunidade do momento, tornando relevante este estudo. 

1.4.2 Ineditismo 

O ineditismo deste trabalho consiste principalmente no fato de que não foram 

localizados estudos de caso anteriores que tratem de Modelo de valoração econômica para 

fins de pagamento de indenização aos proprietários por ocasião da criação de Unidades de 

Conservação (UCs) no Brasil. O Modelo de indenização oficial do ICMBio, por exemplo, 

contempla somente o valor da terra nua e benfeitorias e não considera os valores das florestas 

e biodiversidade, que constituem os itens mais valiosos utilizados como justificativa para 

criação da UC. A falta de inclusão de todos os componentes de valor econômico conduz a 

uma subavaliação, que gera questionamentos judiciais que dificultam a implantação da 

unidade.  Da mesma forma, não foram localizados estudos que permitam identificar 
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separadamente o valor dos Estoques e dos Fluxos de Serviços de UCs a partir desta 

perspectiva, base para analisar o Custo (Estoque) e o Benefício (Serviços). Estudos e Modelos 

existentes tratam de recursos isolados, como imóveis rurais, turístico, águas, serviços 

ecossistêmicos, e foram feitos em Unidades já criadas. É no momento de negociação que os 

valores são definidos, algumas vezes com necessidade de interveniência do Poder Judiciário, 

que também carece de orientação, o que retarda em anos ou décadas a implantação das UCs, 

com prejuízo para o meio ambiente. A maioria das UCFs criadas no Brasil ainda são “parques 

de papel”, de propriedade e posse privadas, pois não tiveram regularizada sua situação 

fundiária, pela falta de recursos e também de regras claras, entre elas, de um critério 

consagrado e aceito para valoração (MMA, 2009, MEDEIROS; SAVI; BRITO 2005; KURY, 

2009). Um modelo amplo que contemple todos os valores econômicos indenizáveis se 

constitui em ferramenta inédita que pode auxiliar no planejamento e implantação da unidade, 

evitando conflitos e reduzindo o tempo necessário para o processo. 

1.4.3 Não Trivialidade 

A não trivialidade desta Tese decorre do fato de tratar-se de uma questão estratégica 

mundial (ONU, 2012; UNEP, 2011), envolvendo a cooperação de todos os países na busca de 

mecanismos, especialmente econômicos, para proteção da biodiversidade. No Brasil, estão 

sendo criadas leis federais, estaduais e municipais visando à preservação dos ecossistemas, e 

também incorporando o Pagamento por Serviços Ambientais (TEEB, 2008) nas políticas 

públicas, o que demanda mais estudos sobre valoração para sua implementação.  

Com a criação de recentes leis no Brasil, como alerta Steigleder (2011, p. 260) “as 

decisões jurisprudenciais têm sido ambivalentes, ora privilegiando o valor ambiental, ora os 

valores impostos pela racionalidade dominante”, demandando mudanças do Direito no rumo 

da sustentabilidade concreta e transformadora, o que exige uma adequada valoração do 

recurso ambiental. Com isso, estar-se-á caminhando para uma sustentabilidade sistêmica, 

equilibrando a atribuição de valores econômicos, sociais e ambientais de forma integrada, 

atribuindo os valores ambientais de preservação superiores ao valor do dano.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a reflexão sobre a questão ambiental 

nos contextos econômico e social, tanto nas organizações e na academia, quanto na sociedade, 
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e permita a adoção de políticas, programas e planos com objetivo de aumentar o nível de 

preservação e a qualidade de vida, evitando-se os riscos que podem comprometer a 

continuidade da Vida. A adequada valoração dos recursos naturais serve aos interesses dos 

proprietários privados, incentivando-os a preservarem, e serve ao interesse público para 

aperfeiçoamento das políticas e como justificativa para aumento das áreas protegidas e 

melhoria de sua gestão. A identificação do maior número de componentes e estabelecimento 

de critérios de valoração pode servir para planejamento da criação de UCs, minimizando 

conflitos posteriores, pois se supõe que a adoção de regras claras para valoração dos recursos 

naturais traz segurança jurídica aos proprietários e governo e, em consequência, para o Meio 

Ambiente, Sociedade e Economia. 

1.5 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O trabalho não visa aprofundar interpretações jurídicas, senão dos aspectos 

econômicos restritos aos objetivos principal e específicos. O Modelo proposto não pretende 

ser prescritivo, mas referencial para identificação, pelo pesquisador, de convergências e 

divergências de valoração por proprietário(s) e Governo com a literatura e legislação sobre 

indenização de recursos naturais e que possa ser aprimorado para uso futuro. Os estudos de 

caso são restritos às UCs criadas no Estado de Santa Catarina por decretos do ano de 2005 e 

que ainda não tiverem as áreas desapropriadas e a posse transferida ao Poder Público.  

1.6 ESTRUTURA GERAL DO TRABALHO 

Esta pesquisa está assim estruturada: além deste Capítulo 1, que apresenta a 

Introdução ao problema e a justificativa do estudo, no Capítulo 2, é apresentada a 

Fundamentação Teórica. Na seção 2.1, apresenta-se o cenário da sustentabilidade, incluindo 

as dimensões ambiental, social e econômica, em que atuam as forças dos interessados na 

questão ambiental, particularmente da destruição e da preservação dos recursos naturais. A 

valoração econômica dos recursos naturais, componentes, métodos e casos de valoração 

encontrados na literatura internacional são abordados na seção 2.2. É apresentado, na seção 
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2.3, o tema das UCs no Brasil, antecedentes históricos, estudos anteriores de valoração e 

então, a valoração institucional, com apresentação dos modelos de valoração da preservação e 

do dano, e de modo especial o Modelo de Valoração do ICMBio para fins de indenização por 

ocasião da criação de Unidades de Conservação, que é o foco maior do estudo. O Histórico e 

características da Criação, no ano de 2005,  das Unidades de Conservação Federais em Santa 

Catarina (PARNA das Araucárias e ESEC Mata Preta)  é abordado no na seção 2.4, onde são 

apresentados fatos e discursos dos diversos atores, antecedentes e posteriores à criação 

 O Capítulo 3 enfoca o contexto epistemológico e a Metodologia adotados para o 

desenvolvimento da Tese. Inclui os aspectos como tipo e design de pesquisa, contemplando as 

etapas de criação, validação teórica e aplicação do Modelo, esta última com a descrição das 

unidades de análise, a coleta e o tratamento de dados, as limitações e dificuldades.  

No Capítulo 4, como principal contribuição teórica, são apresentados os fundamentos 

para um novo modelo, e, a seguir, é proposto um Modelo de Valoração Econômica de 

Recursos Naturais na Criação de Unidades de Conservação Federais (UCF) no Brasil a ser 

utilizado como referencial para o Estudo de Casos. 

Os Resultados empíricos e a Discussão da Pesquisa são apresentados no Capítulo 5 e 

incluem o Estudo de Caso de um proprietário individual do Parque Nacional (PARNA) das 

Araucárias com objetivo de avaliar a aplicabilidade do Modelo proposto. Alem disso, a partir 

dos dados disponíveis é apresentada uma estimativa simplificada dos valores globais das UCs 

PARNA das Araucárias e ESEC Mata Preta.  

Finalmente, no Capítulo 6, são feitas as Considerações Finais revisitando o conceito 

de valor de mercado para recursos naturais, o atendimento aos objetivos da Pesquisa, 

contribuição para a sociedade e recomendações para trabalhos futuros, seguido dos 

Referenciais, Apêndices e Anexos. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

Este capítulo inicia com a abordagem da Sustentabilidade (seção 2.1) e a seguir a 

Valoração Econômica dos Recursos Naturais  o referencial internacional e nacional (seção 

2.2); na seção 2.3 o tema das Unidades de Conservação  (UCs) no Brasil e a Valoração 

Econômica, a partir das principais normativas e Modelos. A seção 2.4 contém um relato 

histórico das Unidades de Conservação Federais criadas no ano de 2005  em Santa Catarina.   

Tomando como base os temas e autores relatados no Quadro 1, os próximos itens 

compõem a fundamentação teórica do presente estudo. 

Quadro 1 - Autores selecionados e temas da pesquisa 

AUTORES TEMA 

Pearce; Turner (1990); CDB (1993); Pearce; Moran (1997); Moran; Bann 
(2000); UNPEP (2000a); Landel-Mills; Porras (2002); Meadows et al. 
(2006); Bauman (2007); Ricklefs (2009); Colls; Ash; Ikkala (2009); 
UNEP (2011); WWF (2012); ONU (2012). 

Questão Ambiental, Exaustão de 
recursos; degradação e poluição 
em geral.  

Pearce; Turner (1993); CDB (1993); Costanza et al. (1997); Bockstael et 
al. 2000; Pimentel et al.(2007);  Pearce; Moran (2002) ; Decreto 4339 
(2002); Turner et al. (2007); Seroa Da Mota (2007, 2011); Weitznam, 
2008; Cline (2009); Holopainen et al. (2010); Domanski (2010); 
Markantonis et al. (2011);  ONU ( 2012). 

Valoração Econômica dos 
Recursos Naturais: Valor de uso 
Direto, Indireto, Opção e 
Existência. 

Seroa Da Mota (1997); Brouner et al. (1997); Woodward;Wui, (2000); 
Pearce; Pearce (2002); Lei 9985/2000; De Groot et al. (2002); NAP 
(2004); Gen (2004);  Wunder (2005); Brander et al. (2006); Teeb (2008); 
Engels; Pagiola; Wunder (2008); Ghermandi et al. (2010); Guedes; 
Seehusen (2011); Seroa Da Mota (2011); Halcos (2012);  Salem; Mercer, 
(2012); Brander et al. (2012). 

Serviços Ecossistêmicos de 
Provisão, Regulação, Culturais e 
de Suporte. 

Princípio do provedor-recebedor. 

Lei 6938(1981); Constituição (1988); Ibama (2002); Elkington (2007); 
Fenker (2007); Leonce (2008); Cooper (2009); Sander (2009); Winden 
(2012); Bruzzone (2012). 

Sustentabilidade. Consideração 
sistêmica: econômica, social e 
ambiental. 

Steigleder (2004); Milaré (2005); Leuzinger (2007); Silva (2008); 
Steigleder (2011). 

Direito Ambiental. Reparação do 
dano ambiental. 

Ribemboim (1999); May et al.(1999); May; Veiga Neto; Pozzo (2000); 
Santos et al.(2001);  

Valoração econômica em UCs 
no Brasil. 

BRASIL (2002); Sinisgalli et al.(2006); ABNT (2008); Roncon, 2011. Valoração Ambiental: dano e 
indenização. 

IBAMA (2002); BRASIL (2002); Donadel et al. (2006); ICMBIO 
(2011). 

Valoração Ambiental 
institucional: dano. 

BRASIL (1941); BRASIL (2002); ABNT(2008); ICMBIO (2009); 
ICMBIO (2011); ICMBIO (2011a) . 

Valoração ambiental 
institucional: indenização. 

Fonte: O Autor. 
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Os principais conceitos adotados para fins desta Tese são apresentados no APÊNDICE 

A - Glossário, atendendo recomendação como a de Creswell (2007) sobre esta forma de 

apresentação. 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

Nesta seção, aborda-se o cenário da sustentabilidade, onde atuam as forças 

socioeconômicas que demandam pelo uso dos recursos naturais para a sobrevivência e 

desenvolvimento do ser humano e de outro lado pela sua preservação. O quebra-cabeça da 

vida é sistêmico e o movimento de uma peça afeta outra ou todas. A vida é dinâmica e 

demanda por movimento, impacto, que afeta os componentes. Os contrários precisam 

conviver de forma harmoniosa, envolvendo o consumo de recursos e sua preservação. Parece 

difícil resolver a questão ambiental dissociada da questão social, mediada pela econômica, 

pois todas estão a serviço da vida e de sua perpetuidade com qualidade e equilíbrio. 

A ênfase é dada à dimensão econômica, que é o campo deste estudo. 

A relação entre desenvolvimento e ecossistemas pode ser entendida a partir da 

colocação de Ranganathan et al. (2008), quando destacam que os serviços ecossistêmicos 

sustentam o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento impacta nos 

serviços ecossistêmicos.  

A sustentabilidade ambiental implica o uso dos bens naturais e de seus serviços de 

forma equilibrada. Sustentabilidade, no conceito genérico, envolve “suprir as necessidades da 

geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas” (CMMAD, 

1988). Uma evolução do recente conceito de sustentabilidade denominado Triple Bottom Line 

(ELKINGTON, 1997) envolve as dimensões econômica, social e ambiental, de tal forma que 

se obtenha a otimização sistêmica. A questão social, por sua vez, pode ainda incluir questões 

éticas, culturais,espaciais, religiosas, místicas e todas que se relacionam ao Ser Humano. 

A Constituição brasileira, em seu artigo 170 (BRASIL, 1998a), optou por abrigar o 

conceito de desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que exige a preservação do 

meio ambiente e a manutenção da função social da propriedade. Sachs (1998) sugere que o 

desenvolvimento sustentável implica a proteção do meio ambiente, a estabilização do 

crescimento populacional, a redução das diferenças entre ricos e pobres, a eliminação da fome 

e pobreza, e que isso demandaria profundas alterações nas instituições hoje vigentes. Já 
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Fischer e Falconer (1998, p. 18) questionam se o termo sustentabilidade não é apenas um 

“refrão do discurso político usado para evitar um enfrentamento mais agressivo dos 

problemas estruturais que impedem esse desenvolvimento”, porquanto o desenvolvimento 

sustentável, para esses autores, somente ocorrerá pela superação dos problemas estruturais, ou 

seja, pela mudança.  

A sustentabilidade envolve preocupações globais, com sugestão para mudança de 

padrões de produção e consumo, sendo necessário que os Estados promovam o uso mais 

eficiente dos recursos do planeta, incorporando a questão da sustentabilidade na tomada de 

decisão dos governos (ONU, 2012). A idéia de crescimento econômico ilimitado e de um 

estilo de vida que permita o consumo igualitário sem limites atualmente é questionada, pois 

isso é irrealizável. Ao contrário, estão sendo gerados riscos individuais e globais de natureza 

social e ambiental que podem levar ao colapso, pondo em risco a sobrevivência da espécie 

humana, exigindo mudanças estruturais na abordagem das questões econômicas sociais e 

ambientais (BRITO; RIBEIRO, 2002).  

Amazonas (2001, p. 130) considera que “uma economia mais sustentável é aquela que 

maximiza a eficiência throughput material energético, com isso gerando um máximo possível 

bem-estar socioeconômico, e, para isso, utilizando um mínimo possível de recursos 

ambientais de baixa entropia”, dada a finitude dos recursos naturais e a irreversibilidade de 

sua destruição. Amazonas (2001, p. 240) também entende que, ao buscar-se a 

sustentabilidade, tem-se como objetivo a máxima perpetuação do sistema, e, nesse sentido, a 

“ordem corresponderia à melhor trajetória possível de utilização dos recursos que gera o 

máximo de desenvolvimento humano, garantidas as condições mínimas necessárias para a 

reprodução dinâmica do sistema”, ou seja, há um limite para o uso sustentável dos recursos.  

Vive-se um período de mudança do paradigma de uma visão meramente 

antropocêntrica2 para uma visão mais holística, em que todos os seres vivos são importantes e 

necessários para a manutenção da vida no planeta. A sobrevivência de cada ser vivo depende 

do equilíbrio da natureza (COIMBRA, 2004; TACHIZAWA, 2006), mas existe uma 

dificuldade e incapacidade do Ser Humano de caminhar no rumo da sustentabilidade (SILVA 

JR., 2010), demandando considerações amplas e complexas das relações. 

A economia está inserida no contexto maior, e relaciona-se com o meio ambiente. Sua 

compreensão exige cada vez mais incursão em outras áreas, como a sociologia, psicologia, 

filosofia e demais ciências, num processo multidisciplinar e complexo. A teoria da 

                                                 
2 O homem como centro do universo (Nota do Autor). 
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complexidade procura ampliar a visão sistêmica, introduzindo conceitos e explicações de 

outras áreas, em contraposição à visão linear, mecanicista e cartesiana atualmente 

predominante (MORIN, 2006a). 

Capra (2006), ao falar da Economia e meio ambiente, escreve:  

Os sistemas lineares utilizados pela economia são extremamente simplistas e não 
reconhecem os valores em que seus modelos se baseiam..A economia é feita por 
seres humanos e organizações sociais em contínua ação entre si e com os 
ecossistemas circundantes de que nossas vidas dependem (CAPRA, 2006, p. 380-
381). 

A ênfase dada à quantificação confere à economia a aparência de uma ciência exata. 
Ao mesmo tempo, contudo, ela restringe severamente o âmbito das teorias 
econômicas na medida em que exclui distinções qualitativas que são fundamentais 
para o entendimento das dimensões ecológicas, sociais e psicológicas da atividade 
econômica (CAPRA, 2006, p. 183). 

Um novo papel importante para a economia será o de estimar, tão precisamente 
quanto possível, os custos sociais e ambientais das atividades econômicas – em 
dinheiro, saúde ou segurança – a fim de incorporá-los as contas de empresas 
privadas e públicas (CAPRA, 2006, p. 384). 

Dessa breve revisão, conclui-se sobre os riscos da atuação humana e da manutenção 

dos níveis de produção e consumo e a necessidade de preservação ambiental. O problema que 

se coloca está em determinar o nível e as condições sustentáveis de atuação econômica para 

atender às necessidades de bens e serviços dos indivíduos para terem uma vida digna e 

permanente, de forma igualitária. Se a competição pelos recursos leva à inevitável destruição 

das espécies, então a preservação dos recursos deveria ser o foco de atuação e dos estudos que 

busquem a sustentabilidade. 

Nas próximas seções são abordados em mais detalhe as dimensões ambiental, social e 

econômica da sustentabilidade, enfatizando esta última.  

2.1.1 A Dimensão Ambiental 

As pessoas precisam viver com qualidade, atendendo às suas necessidades, entre elas, 

duas são aqui destacadas: bens materiais e ambiente ecologicamente equilibrado. O homem 

extrai da natureza os recursos naturais, que ora são matéria-prima ora insumos necessários 

para a produção dos bens materiais de que necessita.  
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As principais consequências ambientais do uso da natureza são de duas ordens: 

a) Esgotamento dos recursos naturais, como o petróleo. Dado que o homem não 

sobrevive sem os recursos naturais, é impossível evitar totalmente a extração de 

recursos naturais e os consequentes impactos ambientais.  

b) Poluição, degradação e contaminação ambiental decorrente da extração, transporte, 

processamento, consumo e depósito de resíduos.  

Dado que o esgotamento dos recursos e a poluição são inerentes e indissociáveis dos 

processos de extração, produção, uso e depósito final de recursos naturais, resta a alternativa 

de reduzi-los mediante processos ecoeficientes, uso de recursos renováveis, educação e 

conscientização para mudança de hábitos de consumo e ainda regulando os seus níveis 

(OLIVEIRA, 1999; FENKER; FERREIRA, 2011).  

O tema da qualidade, e, por conseguinte, da qualidade ambiental tem sido pesquisado 

na área econômica, especialmente na contabilidade, por envolver custos e decisões. É pacífico 

na literatura que os custos de prevenção da qualidade são menores que os custos de correção 

ou reparação de falhas. Nesse sentido, é melhor para a sociedade investir e remunerar a 

preservação, incentivando-a, do que penalizar pelos danos causados e cobrar pela reparação, 

impondo ainda à sociedade algumas externalidades (HANSEN; MOWEN, 2001, GARVIN, 

1992; WANG et al., 2007). 

O homem encontra-se ante um dilema ao necessitar equacionar a sustentabilidade 

sistêmica da vida no planeta, representado pelas necessidades econômicas, sociais e 

ambientais, precisando atuar com a máxima eficiência. A eficiência econômica foi estudada e 

descrita por Oliveira (1999, p. 569) como “Um estado da economia é eficiente no sentido de 

Pareto quando não há nenhuma possibilidade de melhorar- se a posição de pelo menos um 

agente dessa economia sem que com isso a posição de outro agente seja piorada”, indicando a 

necessidade de equilíbrio entre as várias dimensões econômicas. Quando alguém adquire um 

produto, está decidindo, satisfazendo sua própria necessidade social, obtendo um benefício 

econômico e consumindo um produto de origem ambiental. Mas isso implica retirar 

oportunidade econômica, social e ambiental de outros e até suas próprias necessidades 

futuras.  

O crescimento populacional, influenciado também pelo aumento da expectativa de 

vida, cria mais demandas de produtos e serviços a serem atendidas pela atividade econômica. 

Tem-se então o conceito de crescimento da atividade econômica. As consequências do 

crescimento populacional, econômico e do consumo passaram a ser preocupação dos 
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organismos internacionais de modo especial após a divulgação do relatório do Clube de 

Roma, em 1968. O relatório propõe um limite para o crescimento econômico, a partir de 

estudos que indicavam a possibilidade do esgotamento dos recursos naturais e poluição em 

excesso, associando-os também ao exagerado crescimento populacional (MEADOWS et al., 

2006), ao ponto de Brack (2011, p. 162), escrever que estamos em uma “sexta extinção em 

massa”, sugerindo alterações nas políticas públicas e na economia.  

Os Relatórios dos organismos ambientais (CMMAD, 1988; IPCC, 2007; MMA, 2007; 

WWF, 2012; ROYAL SOCIETY, 2012; ONU, 2012) são unânimes em apontar riscos de 

comprometimento da sustentabilidade do planeta, tais como, entre outros, poluição, 

aquecimento global, exaustão de recursos naturais, degradação ambiental, falta de água, falta 

de energia, aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, desertificação, perda da 

biodiversidade e suas consequências, falta de alimentos, danos à saúde. Os relatórios indicam 

que boa parte da população mundial ainda não tem acesso a alimentos, à habitação, a recursos 

de saúde, à escola, o que está gerando maior pressão para aumento da atividade econômica de 

produção visando a suprir esse gap. Os mesmos estudos indicam ser inviável igualar o 

consumo de toda a população mundial aos níveis dos que são hoje mais favorecidos porque o 

planeta terra não comporta essa igualdade. Nessa equação, os mais favorecidos deveriam 

reduzir seu consumo para permitir o acesso aos menos favorecidos, permitindo melhor 

distribuição.  

Se adotarmos como pressupostos que: (a) o ser humano atualmente não vive sem usar 

os recursos não renováveis; (b) os recursos não renováveis são limitados; (c) os recursos não 

renováveis estão sendo consumidos e, portanto, o seu Estoque Disponível irá sempre diminuir 

porque a capacidade de regeneração é mais longa que o horizonte da espécie humana; (d) para 

alguns recursos não existem substitutos; (e) existe um nível mínimo necessário de recursos e 

serviços ecossistêmicos para permitir a sobrevivência da vida humana; (f) abstraindo o uso de 

recursos renováveis, então pode-se concluir que a duração da vida no planeta pode ser 

resumida numa simples equação matemática (FENKER, 2007):  

 

Essa situação insustentável de consumo precisa ser revertida ao longo dos tempos, 

exigindo da ciência a busca de soluções. Que hipótese pode prolongar o tempo de vida neste 

contexto? 

Estoque Disponível de Recursos Naturais não renováveis 
---------------------------------------------------------------------------- = Tempo de vida em anos              (1) 
Consumo Anual Total 
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− reduzir o consumo e manter o Estoque Disponível em níveis suportáveis; 

− concomitantemente, criar e utilizar substitutos e complementares renováveis até o 

nível possível, e procurar alternativas hoje inexistentes ou inimagináveis, como a 

busca de recursos em outros planetas (FENKER, 2007).  

Um aspecto da perda da biodiversidade apontado por Pearce e Moran (1997), decorre 

da distribuição geográfica: maior parte da biodiversidade e da destruição está nos países ou 

áreas pobres, onde o nível sociocultural e econômico é, em tese, mais baixo do que nos países 

ricos, que são usuários dos benefícios globais do consumo e da preservação. Os indivíduos 

dos países ou áreas pobres, com baixa renda, são incentivados ou motivados, pela 

necessidade, a dar um uso imediato para os recursos ambientais, seja para consumo próprio, 

ou seja para exportá-los para os países ou áreas ricos. Os países ricos, por sua vez, têm 

necessidade interesse em importar matérias-primas por baixos preços para sustentar seu nível 

de vida e consumo. E não existem mecanismos para transferir dos cidadãos de países ou áreas 

ricas para os cidadãos dos países ou áreas pobres recursos monetários para incentivá-los a 

preservar. Os ricos de um lado não têm interesse em reduzir seu nível de consumo e muito 

menos em incorporar as externalidades no preço dos produtos que adquirem a baixo preço, 

assumindo o custo das externalidades e a também parte do custo da preservação que lhes 

beneficiam. Os ricos beneficiam-se com o uso dos recursos em curto prazo, e penalizam-se 

pela perda de biodiversidade que lhes beneficiariam no longo prazo. Eles procuram impor aos 

países pobres a responsabilidade pela conservação, mas não fornecem os recursos para 

conservar, porque atuam em conflito de interesses: a conservação nos países pobres 

prejudicaria a economia dos países ricos, pois eliminariam o suprimento de matérias-primas a 

preços baixos, encarecendo ainda os preços dos recursos (PEARCE; MORAN, 1997).  

A vida no planeta poderá ser prolongada por um período diretamente proporcional à 

capacidade de preservação dos ecossistemas vitais e economia dos recursos não renováveis, 

inclusive pela criação de Unidades de Conservação. 

A seguir, examina-se com mais detalhe a questão de consumo e população.  

O consumo total é função do número de consumidores e do consumo médio. Então, a 

contenção do crescimento populacional (RICKLEFS, 2009) seria um caminho e, o outro, a 

redução do consumo médio per capita, com justa e equitativa distribuição dos recursos, para 

atender à demanda social, dado que a população, sem acesso aos recursos, não sobrevive. A 

redução de consumo, por sua vez, está associada aos hábitos de consumo e ao nível de 

eficiência da tecnologia. Essas proposições de ordem ecológica conduzem no sentido de 
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políticas que visam a reduzir o consumo total e a aumentar o nível de preservação, o que 

contraria a postura econômica, que busca o aumento de produção e consumo motivados pelo 

lucro e satisfação egoísta de necessidades.  

As externalidades ambientais negativas3 podem, sob algum aspecto, ser atribuídas aos 

indivíduos consumidores, e são diretamente proporcionais ao seu nível de renda, o que 

determina o nível de consumo. Quanto maior o nível de renda, maior o nível de consumo e, 

consequentemente, maior o nível de externalidades provocadas. Por isso alguns atribuem aos 

países mais ricos a maior parte da responsabilidade pela questão ambiental, dado que o nível 

de renda per capita é maior e, consequentemente, maior é seu consumo. A exaustão dos 

recursos e a poluição eventualmente existente nos países pobres decorrem em boa parte da 

extração ou produção que são direcionadas para consumo dos que tem renda, ou seja, dos 

países ricos (PEARCE; MORAN, 1997).  

Uma primeira dimensão de equilíbrio ecológico consiste numa adequada distribuição 

entre a exploração e a preservação dos recursos naturais não renováveis (Figura 1). 

Figura 1 - Níveis de consumo e preservação 

 
Fonte: O Autor. 

Na Figura 1, apresenta-se a estrutura do sistema de consumo e preservação. Na medida 

em que aumenta o consumo, aumenta a atividade econômica necessária para a produção de 

bens e serviços, que, por sua vez, geram pressão de aumento das áreas de exploração e 

consequentemente, redução das áreas de preservação. A melhoria do nível de tecnologia é um 

fator de redução de consumo de recursos e redução da poluição. A criação de áreas de 

                                                 
3 Exaustão de recursos e poluição em geral (Nota do Autor). 
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conservação (ou preservação) exerce uma função importante, retirando do mercado 

econômico a possibilidade de destruição de recursos. Sugere-se que as externalidades 

negativas (simplificadamente o nível de poluição) tem relação com consumo (função do 

número de habitantes e consumo per capita) e que o nível tecnológico adotado na produção 

influencia no volume de recursos naturais utilizados. 

 Existe um Estoque Disponível de Recursos Naturais e, na medida em que os hábitos, 

o consumo e a tecnologia permitam reduzir o nível de consumo total anual, aumenta o tempo 

de duração dos recursos. O aumento das áreas de preservação pode ocorrer na esfera privada 

ou na esfera pública. O reconhecimento e manutenção da preservação na esfera privada 

demanda adoção de mecanismos de Comando e Controle para evitar ou minimizar os danos 

ou Mecanismos Econômicos visando a incentivar e remunerar a preservação. Os 

beneficiários, quando identificados, o Estado ou outras organizações passam a pagar ao 

proprietário-provedor pela manutenção do estoque e pelos serviços ambientais. Pagamentos 

por Serviços Ambientais (PSA) só se estabelecem caso exista disposição para o pagamento de 

um valor maior do que o custo da provisão do serviço. Ao que parece, a oferta de serviços 

ambientais é atualmente maior do que a demanda, o que tornaria esse mecanismo pouco 

efetivo (WUNDER et al., 2008).  

No caso de propriedade privada, a questão principal que se apresenta é a dificuldade 

de cobrança dos serviços ambientais prestados, que somente é bastante viável quando os 

beneficiários são locais e identificados, estabelecendo-se um mercado de negociação. Na 

medida em que os benefícios se afastam da região geográfica de sua geração para níveis 

nacionais ou globais, torna-se difícil a quantificação e cobrança dos serviços (WUNDER et 

al., 2005). Seguindo-se as linhas do TEEB (2008, p. 53), observa-se a tendência de adotar o 

pagamento por serviços ambientais somente quando não é possível comprar e reservar terras 

ou estabelecer áreas protegidas, sugerindo que a propriedade pública seria o instrumento mais 

adequado, assim expresso: ”Os pagamentos são particularmente importantes quando não é 

possível comprar e reservar terra para conservação, ou onde não é possível estabelecer áreas 

protegidas”.  

Então transformar em pública a propriedade e os direitos sobre a biodiversidade e 

serviços passa a ser uma das opções mais alinhadas com o interesse público. Nesse caso, o 

Estado pode criar espaços territoriais protegidos, como Unidades de Conservação, adquirindo 

a propriedade dos proprietários individuais. Com isso, tanto a propriedade (o estoque de 

biodiversidade) quanto os benefícios passam a serem públicos, coletivos. Dado que o 
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benefício é coletivo, sem identificação individual dos beneficiários, e dada a consideração da 

biodiversidade e dos serviços ambientais como bens de interesse público, torna-se evidente a 

vantagem de que a propriedade e a titularidade dos direitos sobre a biodiversidade e os 

serviços ambientais sejam públicos assim como sua gestão. No caso de propriedade pública, 

resolve-se a questão da geração e distribuição dos benefícios e a cobrança no nível de 

abrangência do Estado (municipal, estadual, nacional), que, por serem entes públicos, dão 

retorno à sociedade sob a forma de serviços públicos, mas permanece a dificuldade de 

cobrança pelos benefícios fora da área de abrangência política da Unidade de Conservação 

(UC), o que somente poderia ser resolvido por acordos globais (TEEB, 2008).  

Pode-se ainda supor uma situação de decisão econômico-financeira em que, ao invés 

de comprar as terras, o Estado possa arrendar ou obter a concessão de exploração para 

conservação, pagando um determinado valor periódico. Trata-se de uma forma alternativa que 

evita o desembolso imediato e total do valor do capital pelo adquirente, uma decisão de 

natureza financeira que maximiza a capacidade de criação de UCs em curto prazo, pela 

redução do montante de recursos necessários. Alternativamente, como a gestão das UCs já 

pode ser confiada à sociedade civil, pelo artigo 30 da Lei 9.985 (BRASIL, 2000), então 

poderia supor -se que também seria viável confiar a propriedade e a posse, ou seja, a criação 

de uma espécie de Unidade de Conservação com domínio, posse e gestão privadas, 

remunerando-se por esses serviços, num sistema de Parceria Público-Privada (PPP), o que 

pode inclusive ser atendido pela criação de Reservas Particulares do Patrimônio Nacional 

(RPPNs). 

Demonstrou-se a partir dos referenciais e dos elementos sintetizados na Figura 1 a 

necessidade de criação de áreas de preservação e que os níveis de preservação e de destruição 

por exaustão e poluição (sob todas as formas) é função do consumo total (número de 

habitantes e consumo per capita) e dos níveis de tecnologia empregados. No seguimento, são 

examinados com mais detalhes cada um dos componentes da função final: (a) número de 

habitantes, (b) consumo médio per capita e (c) nível tecnológico.  

a)  População – O número de habitantes 

O número de habitantes no planeta vem crescendo de forma continuada (Gráfico 1). A 

literatura é quase unânime ao associar o aumento da taxa de crescimento com a revolução 

industrial. Observa-se um crescimento contínuo da população: no século XX, de modo 

especial, praticamente triplicou o número de habitantes do planeta.  
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O sistema de crenças e valores da sociedade é uma forte barreira para a contenção do 

crescimento populacional. O biólogo Ricklefs (2009) ensina que o aumento de uma população 

em ritmo acelerado gera competição pelos recursos, e, com isso, são acionados mecanismos 

que induzem ao equilíbrio, como a contenção do crescimento ou autodestruição da espécie, o 

que se supõe aplicável também à espécie humana. O consumo de recursos naturais superior à 

capacidade de regeneração natural gera sua extinção, podendo comprometer a vida dos 

demais.  

               Gráfico 1 - População mundial 

           Fonte: ONU (2012) 

A preocupação com o aumento de população e o de consumo leva a reflexões que são 

expressas de forma rotineira na mídia atual, tais como na citação de Kunzig (2011): 

Com a população mundial a aumentar ao ritmo de cerca de 80 milhões de 
pessoas por ano, é difícil não ficar alarmado. Em toda a Terra, os lençóis 
freáticos estão cedendo, os solos ficando cada vez mais erodidos, as geleiras 
derretendo e os estoques de pescado prestes a ser esgotados. Quase 1 bilhão de 
pessoas passam fome todo o dia. Daqui a algumas décadas, haverá mais 2 
bilhões de bocas a ser alimentadas, a maioria em países pobres. E bilhões de 
outras pessoas lutarão para sair da miséria. Se seguirem pelo caminho 
percorrido pelas nações desenvolvidas - desmatando florestas, queimando 
carvão e petróleo, usando fertilizantes e pesticidas com abundância -, vai ser 
enorme o impacto sobre os recursos naturais do planeta. Como podemos 
conciliar tudo isso? (KUNZIG, 2011, p. 1).  

No entanto, o ser humano, de certa forma, e diferentemente das demais espécies, ao 

utilizar o conhecimento e técnicas aperfeiçoadas, está removendo os limites do crescimento 

que gerariam o equilíbrio. Assim, ocorre uma assimetria entre a exponencialidade irrestrita da 

humanidade e exponencialidade limitada demais espécies, gerando um desequilíbrio. Sob esse 

aspecto, a sustentabilidade consistiria em encontrar formar de reconstituir o equilíbrio, cuja 
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integração deve ser buscada na Ecologia dos ecossistemas, com diálogo entre ecologia (não 

humanos), sociologia (humanos) e antropologia (SILVA JR., 2010).  

b) O consumo médio per capita 

O aumento do consumo é influenciado basicamente por dois fatores; (a) aumento 

absoluto da população que também é influenciado pelo aumento da expectativa de vida; (b) o 

aumento do consumo individual anual médio. O indivíduo atual vive mais e consome mais 

anualmente, se comparado com aqueles dos séculos anteriores, por isso é necessário dissociar 

os níveis de crescimento econômico das taxas de consumo dos recursos, devendo a 

humanidade fazer mais com menos UNEP (2011) (PNUMA, 2011).  

O consumo não é distribuído de forma equilibrada entre os indivíduos e povos. Ele 

tem relação com a renda dos indivíduos. Quanto maior a renda, maior o consumo e, portanto 

maior o benefício individual (Gráfico 2). O consumo gera externalidades ou custos sociais de 

ordem ambiental proporcionais, como conseqüência ou reflexo.  Esse raciocínio pode ser 

aplicado em termos individuais, regionais, nacionais ou internacionais, de forma indistinta, 

configurando as desigualdades (UNEP, 2011).  

Gráfico 2 - Renda e consumo   x  externalidades 

 
Fonte: o Autor. 
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c) Nível tecnológico 

O nível tecnológico pode reduzir os insumos utilizados na produção. Mas não pode 

eliminar o consumo, o que permite concluir que a competição pelos recursos continuará, 

levando-os à exaustão. Uma corrente entende que o aumento do nível tecnológico poderá 

salvar o planeta, permitindo novas formas de tratamento da questão ambiental. Outros, no 

entanto, entendem que a melhoria da tecnologia não pode compensar o aumento do consumo 

(AMAZONAS, 2001).  

O poderio tecnológico, por outro lado, aumenta e acelera o poder de destruição, 

criando riscos cada vez maiores. A atuação em larga escala torna os impactos ambientais de 

tal grandeza e extensão que podem afetar toda a vida no planeta (GIDDENS, 1991). Podem-se 

citar os grandes desastres recentes, como o da British Petroleum, em 2010, e o desastre 

atômico do Japão, em 2011.  

A sustentabilidade ambiental, em uma visão ecológica, consiste em manter a natureza 

preservada eliminando-se ou reduzindo todas as formas de impactos negativos que possam 

comprometer a sobrevivência das espécies. Sem a presença da atividade econômica, os 

impactos ambientais ficam limitados às causas naturais. As empresas de modo geral 

estabelecem estratégias de aumento de produção, ao mesmo tempo minimizando os impactos 

ambientais, buscando a eficiência ou ecoeficiência, com objetivos de lucrar mais e justificar 

os danos. Uma das formas é melhorar o nível tecnológico, o que é propagado pelas 

corporações como sendo menos agressivo ao meio ambiente, e, portanto, sinônimo de 

responsabilidade socioambiental. Então, não se pode esperar incremento de lucros por 

investimentos e custos realizados para manutenção da qualidade ambiental original. Ao 

contrário, seria esperada a redução dos lucros obtidos às custas da degradação e poluição 

ambiental, caso internalizadas no processo produtivo econômico (TACHIZAWA, 2006)..  

Assim, o sistema de valores ambientais poderia ser representado pelo conjunto de 

ações que visam a: (a) evitar e a reduzir o consumo e exaustão de bens naturais não 

renováveis; (b) evitar e a reduzir o depósito de resíduos na natureza, sob forma genérica de 

poluição; (c) manter ou a aumentar o nível de preservação dos ecossistemas e de suas funções 

vitais.  
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2.1.2 A Dimensão Social 

O homem criou organizações para promover a produção e, teorias visando a divulgar a 

ideologia que ampara e justifica essas atividades e o consumismo. Então, o homem 

econômico, aqui traduzido pelas organizações é intermediário entre o homem social e a 

natureza, para a produção. Na outra ponta, o consumidor, como ser social aparece com suas 

necessidades. Então, atender às necessidades de consumo do ser humano é fonte de dano 

ambiental (FENKER; FERREIRA, 2011).  

A biologia, com a ecologia populacional, vem estudando as populações, seu 

crescimento, adaptação e causas de extinção, trazendo importantes contribuições que podem 

ser incorporadas pelas organizações no conceito de sustentabilidade. Na área da sociologia, 

Giddens (1991) alerta que a industrialização produziu bens e serviços em favor da 

humanidade para melhorar as condições de vida, mas, ao mesmo tempo, trouxe os malefícios 

da desumanização do trabalho, da destruição do ambiente natural, e os riscos e medos do 

futuro, criando uma “sociedade do risco”. Os riscos são cada vez maiores, e isso demanda 

uma nova agenda política, social e ambiental.  Entre as necessidades sociais mais importantes 

destaca-se o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado que permite a continuidade da 

vida. Para isto, é necessário que os ecossistemas vitais sejam preservados, cabendo esta 

responsabilidade a todos.  

Há uma crise das teorias sociais, pois a modernidade não resolveu as questões sociais 

importantes, levando-nos a uma era atual de incertezas como proposto por Giddens. A 

modernidade e o propalado progresso geraram a desestruturação social, econômica e 

ambiental, sem resolver as questões a que se propunha: de remoção da pobreza, 

sustentabilidade e participação coletiva. O modelo atual é insustentável sob o ponto de vista 

econômico e ambiental. Há um consenso, implícito nos discursos, de que o atual modelo de 

progresso e desenvolvimento precisa ser mudado, resgatando a justiça social. Na tentativa de 

minimizar os efeitos, as organizações estão atualmente “esverdeando” os discursos, sem 

qualquer mudança profunda que traga esperanças de melhoria nas condições de vida, 

alterando o atual modelo. O discurso da sustentabilidade ainda não consegue ser 

implementado, pois está envolto na própria crise (BRITO; RIBEIRO, 2002).  

Afinal, a vida não pode ser avaliada sempre e tão somente em função do consumo e de 

valores utilitários ou monetários, de forma ilimitada (BAUMAN, 2007) como propõe a 
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Economia, e somente mecanismos econômicos não serão suficientes para manter a vida no 

planeta. A Economia precisa dialogar com outras disciplinas, visando à sociedade. 

O retorno social, nesse contexto, consistira no atendimento às necessidades sociais 

para uma vida digna, com distribuição justa e equitativa do consumo dos bens naturais e 

serviços entre todos os habitantes do planeta, e suportando as externalidades, dentro dos 

princípios de igualdade, solidariedade e fraternidade universal, mantidas as condições 

ecológicas vitais para perpetuidade da espécie humana, o que demanda mudanças na 

economia e nos hábitos de vida e consumo.  

2.1.3 A Dimensão Econômica 

Nesta seção é apresentado o principal aporte teórico-paradigmático do estudo, nela 

está incluída a revisão atualizada do estado da arte, visando à adequação e à factibilidade no 

desenho da metodologia, com centralidade no contexto da implantação das UCs no Brasil. 

A questão econômica básica consiste em equacionar os limitados recursos com as 

ilimitadas necessidades dos indivíduos. A satisfação das necessidades é atendida com a 

aquisição de bens e serviços, que são procurados por sua utilidade. Utilidade pode ser 

entendida como a capacidade que um bem e serviço possuem para satisfazer a necessidade 

humana seja para sua sobrevivência, como alimento, vestimenta e habitação, saúde, qualidade 

de vida, seja para sua realização social. A decisão de adquirir é função de gosto ou preferência 

do indivíduo, preço do bem ou serviço, preço de outros bens substitutos ou concorrentes, 

renda do consumidor, que, por sua vez, são influenciados pela mídia, pelo efeito-observação e 

também pelo seu sistema de crenças e valores individuais (RIZZIERI, 1999).  

Não seria hora de mudar o atual conceito econômico, dado que a sustentabilidade 

implica que, tendo em vista os limitados e finitos recursos, deve-se renunciar ao consumo 

exagerado e compartilhar o máximo possível os benefícios da produção e consumo? 

A economia vê os recursos naturais como matéria-prima para a produção e consumo, 

ou seja, uso direto e imediato tratando a questão ambiental dentro do princípio da 

racionalidade econômica. A vantagem competitiva sustentável (PORTER, 2009) ocorre 

quando a empresa consegue obter maior lucro, tendo domínio em custos, em diferenciação em 

ou foco. Os lucros são obtidos, entre outros, pelo aumento da produção que gera maior uso 
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direto de recursos naturais e exige incentivo ao consumo. O uso direto compreende os 

recursos que podem ser consumidos e que implicam sua retirada, sua destruição ou sua 

alteração e forma, como a madeira, os minérios, e, portanto, em alguns casos podem 

escassear. Então, consumir e incentivar o consumo passa a ser sinônimos de exaustão de 

recursos naturais e poluição, com destruição do valor de preservação. Analogamente, como o 

lucro decorre também em muitos casos de baixos custos, a não internalização desses custos 

ambientais no processo produtivo atende ao interesse das corporações e dos consumidores. 

Nesse sentido, os indivíduos, as empresas e as nações mais favorecidas com o uso dos 

recursos naturais beneficiam-se das externalidades que provocam, tendendo, dentro do 

princípio da racionalidade econômica, evitar sua internalização, atribuindo às sociedades 

menos favorecidas esses ônus. É o que se observa pelas dificuldades de implantação de 

programas globais, como o protocolo de Kyoto, o pagamento por serviços ambientais, entre 

outros.  

O direcionamento estratégico das organizações é voltado para um enfoque 

prioritariamente econômico, não existindo sempre um equilíbrio com as dimensões 

econômica e social, o que é característica de uma gestão reativa, contrária aos princípios de 

desenvolvimento sustentável que requer uma posição proativa e renovadora (SILVEIRA-

MARTINS et. al, 2010). 

Dez países (ali incluídos os cinco países do BRICS4) detinham, em 2008, 60% da 

biocapacidade5 do planeta. O Brasil, segundo o relatório possui, sozinho, 15,4% de toda a 

biocapacidade do planeta, apresentando uma biocapacidade per capita de 9,63 gha (hectares 

por habitante), para uma pegada ecológica (uso) de 2,93 gha; a Europa ocidental apresenta 

uma pegada ecológica de 4,72 gha e biocapacidade de 2,24 gha; o Japão, pegada de 4,17 gha e 

biocapacidade de 0,59 gha; América do Norte pegada de 4,72 gha para 2,24 gha de 

biocapacidade. A biocapacidade sobrante dos países beneficia as outras nações. Os residentes 

nos países ricos são dependentes dos recursos de outras nações para atender a suas 

necessidades e como os recursos estão escasseando, a competição está crescendo. A 

disparidade entre as nações ricas em recursos e as nações pobres em recursos muito 

provavelmente terão grandes implicações geopolíticas no futuro (WWF, 2012).  

Os serviços ambientais prestados pelo Brasil correspondem a 15,4% do total mundial 

(WWF, 2012), para uma população estimada em 3% (cerca de duzentos milhões de habitantes 

                                                 
4 Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e agora Indonésia (Nota do Autor). 
5 Capacidade de regeneração dos ecossistemas (Nota do Autor). 



45 

no Brasil para um total de sete bilhões de habitantes globais) e, se adotado o cálculo de 

serviços ambientais global de US$33 trilhões de Costanza et al. (1997), pode-se estimar o 

valor econômico dos serviços ambientais totais prestados pelo Brasil na ordem de grandeza de 

US$ 5 trilhões anuais. Com isso, a partir destes dados, o Brasil deixa de cobrar e receber o 

valor anual de US$ 4 trilhões (produz 15,4% e consome 3%). 

Nesse contexto, questiona-se como pode ser obtida uma sustentabilidade sistêmica, 

quando a sustentabilidade de algumas economias decorre precisamente da imposição de 

externalidades econômicas, sociais e ambientais para outras? Carasco (2003, 2005), sugere 

que o movimento ambientalista/indigenista moderno, com a criação de ONGs de abrangência 

global e a difusão de relatórios alarmistas, está a serviço do colonialismo econômico e que a 

criação de UCs no Brasil foi inspirada, incentivada, e está ainda sendo financiada bastante por 

instituições internacionais, visando aparentemente, a interesses não declinados oficialmente, 

como a manutenção da hegemonia econômica. Para o autor, as potências econômicas 

dominantes têm como objetivo impedir o desenvolvimento de economias emergentes, 

incluindo o BRICS, atuando no sentido de criar impedimentos para a criação de infraestrutura 

de todas as formas, como rodovias, energia elétrica, expansão de fronteiras agrícolas, e, ao 

mesmo tempo, incentivando a criação de UCs e terras indígenas em larga escala. Essa visão 

está sendo cada vez mais divulgada e compartilhada, ao ponto de a Presidente do Brasil, 

Dilma Rousseff, em fala pública, ter condenado ações de ONGs internacionais, que faziam 

“acusação socioambiental” contra o Brasil, por conta de “práticas fraudulentas de 

competição” (MOURA; MONTEIRO; FERREIRA, 2012, on-line). 

Alguns teóricos das organizações veem a crise ambiental e a disparidade entre nações 

ricas e pobres como oportunidades de negócios. Por exemplo, para Prahalad e Hart (2002), 

devido ao fracasso dos governos dos países pobres em resolver as questões sociais e 

ambientais, essa tarefa poderia ser assumida pelas empresas multinacionais que têm mais 

estrutura e eficiência, podendo contribuir para a equalização das desigualdades, ao mesmo 

tempo em que poderiam auferir mais lucros. Para esses autores, existe uma “fortuna no chão 

da pirâmide” que pode ser explorada pelas grandes Corporações. Porter e Kramer (2009) 

escrevem que se torna importante para a empresa preservar e auxiliar no desenvolvimento das 

nações sob o aspecto econômico, social e ambiental, complementando ou, em alguns casos, 

substituindo a ação do Estado. A empresa tem necessidade estratégica de criar valor para si e 

sociedade. Ao criar valor para a sociedade, a empresa está criando seu próprio mercado, e, ao 
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reduzir consumos e desperdícios está ganhando em eficiência, portanto, aumentando seus 

lucros e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente (PORTER; KRAMER, 2009).  

Parece existir, como afirmam Pearce e Moran (1997)  relação assimétrica entre as 

nações ricas (representadas pelas corporações) que mais consomem recursos naturais, e geram 

externalidades negativas e as nações pobres que possuem maior parte dos recursos naturais, 

menos consomem e mais suportam as externalidades negativas (Figura 2). Ela somente seria 

resolvida satisfatoriamente mediante acordos, em que os beneficiários da  produção e 

consumo assumissem o ônus pela internalização dos custos das externalidades negativas que 

provocam, pagando pela conservação e renúncia dos demais.  

Figura 2- Internalização de externalidades 

 
 

Fonte: O Autor. 

A economia já se apropriou do conceito de sustentabilidade, criando o conceito de 

vantagem econômica competitiva sustentável. Sob a lógica da racionalidade econômica, a 

vantagem competitiva (PORTER, 2009) somente será sustentável, se o detentor da vantagem 

conseguir manter preços de venda mais altos ou os custos mais baixos, o que implica negar a 

possibilidade de aumentar seus custos de internalização, a menos que consiga repassá-lo em 

seus preços. Mas internalizar as externalidades implicaria remunerar o justo valor dos 

recursos naturais e serviços (PEARCE; MORAN, 1997), e, com isso, aumentar o poder 
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econômico e competitivo das nações mais fracas, o que geraria concorrência econômica a 

partir das economias mais pobres. Nas palavras de Da Costa e Teodósio (2011, p. 130), com a 

incorporação dos custos das externalidades nos produtos, “O consumo consciente acarretaria 

determinado nível de preço dos produtos e serviços que nem todos concordariam em pagar”, 

transferindo a responsabilidade do consumo para o consumidor, o que sugere a necessidade de 

ação do Estado e da sociedade civil na busca de soluções para o consumismo. Internalizar na 

economia o valor econômico dos recursos naturais, conforme Costanza et al. (1997), faria o 

custo de produção e consumo duplicar, transferindo esses valores para outras economias, 

fornecedoras dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos. E gerar concorrência 

econômica não está, certamente, na estratégia de nenhuma grande corporação ou nação. Se for 

economicamente reconhecida e valorada, a riqueza de uma nação fundamentar-se-ia sobre o 

capital natural (HAWKEN et al., 2007), alterando-se totalmente o poderio econômico atual: 

os ricos atuais ficariam pobres e os pobres atuais, ficariam ricos. Por isso, parece remota a 

possibilidade de as economias mais favorecidas – onde está o consumo – arcarem com os 

reais custos da internalização dos preços dos recursos naturais e da preservação ambiental das 

nações menos favorecidas.  

É necessária a adoção de mecanismos institucionais para captar o valor econômico da 

biodiversidade, dado que existe um elo forte entre a economia e o meio ambiente. Nesse 

conceito, o valor econômico corresponde ao valor do Estoque atual e dos serviços futuros. 

Portanto, o valor econômico de preservação deverá ser sempre superior ao valor de uso direto. 

E mecanismos institucionais requerem intervenção do Estado e Sociedade (PEARCE; 

MORAN, 1997).  

A decisão econômica racional do indivíduo leva em conta o custo e o benefício. Quem 

renuncia ao uso imediato (valor econômico de destruição) de um bem ambiental em favor da 

preservação, incorre em um custo denominado “custo de oportunidade” que corresponde ao 

valor que está renunciando no uso alternativo. A esse custo o indivíduo contrapõe o benefício 

que recebe pela conservação. Se ele nada receber pela conservação ou se lhe for ofertado um 

valor menor, ele optará, racionalmente, pela destruição do recurso (Figura 3) e pelo uso 

alternativo do solo, quando aplicável. Ao optar pela preservação, o proprietário espera 

recuperar um valor econômico superior ao que obteria pela destruição e pelos usos 

alternativos. Essa diferença de ganho econômico vai compor o valor de opção.  
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Figura 3 - Decisão destruir x preservar 

 

Fonte: O Autor. 

O grande problema econômico, como se verá, é atribuição de valor da preservação e a 

responsabilidade pelo seu pagamento pelos beneficiários individuais ou globais. A 

preservação é do indivíduo, da comunidade local, e os benefícios são globais, difusos. Se a 

preservação não é reconhecida como um bem econômico pelo mercado, se não existe o direito 

de propriedade negociável sobre a preservação, não há motivação econômica em preservar. 

Sem mecanismos de compensação, as comunidades locais não têm interesse em preservar, 

mas, sim, atender sua necessidade imediata, que leva à destruição. Então, valorar a 

biodiversidade, pagando e remunerando quem a preserva é um dos poucos, ou senão o único, 

caminho econômico. Se o serviço é do indivíduo, ele deve ser recompensado, sob pena de 

tornar- se prestador de serviços sem remuneração (WUNDER, 2005).  

A destruição da biodiversidade beneficia e penaliza individualmente o destruidor, o 

consumidor e a sociedade como um todo: o destruidor é incentivado a destruir porque não 

aufere benefício pela conservação, portanto, tomará a decisão de realizar imediatamente os 

ativos ambientais, porque não vislumbra mecanismos de mercado nem mecanismos 

institucionais para atribuir e pagar o justo valor, mas reduz sua qualidade de vida. As 

empresas também se beneficiam, porque com isso obtém matéria-prima barata, a custo menor 

do que o real valor, sem incluir o custo das externalidades, o que lhes permite manter o 

sistema de produção e auferir os lucros, mas arcam com o risco de perda de imagem. Os 

gestores das empresas atuam em conflito de interesse (PORTER; KRAMER, 2009), pois 

como gestores são obrigados a destruir o meio ambiente, mas, como cidadãos, pagam o preço 

da perda da biodiversidade. O governo é beneficiado, porque arrecada impostos, vê atendidas 

algumas necessidades sociais de produção e consumo; e os governantes, porque atendem aos 

interesses e compromissos políticos dos poderosos que os patrocinam e elegem, e em favor 
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dos quais devem atuar. O consumidor, ao agir egoisticamente, prefere atender às necessidades 

imediatas próprias a preservar para o futuro, e também é beneficiado, porque consegue 

adquirir um produto por preço inferior ao real e justo valor, tendo vantagem econômica, dado 

que o mercado não incorpora o real valor da biodiversidade. Por outro lado, todos atores são 

penalizados como cidadãos, por verem sua qualidade de vida diminuída com a destruição e 

poluição, e por retirar oportunidade das gerações futuras. A sociedade beneficia-se com a 

destruição, pelo uso dos recursos, mas assume os custos e riscos da externalidade e da 

destruição (PEARCE; MORAN, 1997).  

Costanza et al. (1997) estimaram os serviços indiretos e externalidades ambientais 

positivas em 33 trilhões de dólares, aproximadamente o valor do PIB mundial. Então, 

privilegiar a preservação, incorporando as externalidades na economia, poderia dobrar o PIB 

mundial, mas parece que a Economia não utiliza esse caminho potencial de crescimento com 

preservação. Para Simon (1979), o comportamento racional visa a “maximizar” os interesses 

próprios. As organizações têm objetivos que precisam ser atingidos, logo precisam ser 

racionais, de modo que todos os participantes atuem para atingi-los, em detrimento de 

qualquer outro, seja pessoal ou social. Com isso, a questão ambiental é vista tão somente 

como restrição ou um custo econômico, que deve ser o mínimo para permitir o lucro máximo. 

Essa racionalidade econômica é questionada por Morin (2006), porquanto ela aplica regras 

impessoais que, para assegurar a coesão e funcionalidade da organização, precisam ser 

seguidas por todos, inclusive pela sociedade. E com isso a Economia domina a sociedade.  

No mundo contemporâneo, grande parte dos valores, das relações de trabalho, do 

consumo, dos impactos socioambientais, dos investimentos e até das políticas públicas e das 

iniciativas de governos têm sido cada vez mais determinadas pelos interesses, ações e 

estratégias de grandes empresas nacionais e multinacionais. As corporações tornam-se cada 

vez maiores e mais poderosas, a ponto de comandarem os Estados, e seus interesses próprios 

passam a ser sua razão de ser. Para manterem-se no poder, as corporações criam discursos 

sobre a realidade, as culturas institucional e corporativa, utilizando mecanismos a serviço do 

poder econômico, como mídia, políticas governamentais, academia, leis, teorias econômicas, 

sociais e ambientais e outros mecanismos de coerção e dominação visando a atingir seus 

propósitos. Essa hiper-realidade é construída a partir da visão dos grupos dominantes e 

controladores dos recursos. Esses discursos são repetidos até que todos os incorporem e 

assumam-nos como sendo próprios e verdadeiros (ALVESSON; DEETZ, 2006). Como 

resultado dessa atuação, Perrow (1985) escreve que o poder econômico passa a ser o poder 
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hegemônico, dominando a política e, com isso, tendo o controle social. Como decorrência, 

tem também o controle sobre as políticas públicas e a intervenção econômica nos processos 

ecológicos. Idêntica conclusão é a de Sicsu e Pinheiro (2009). Se a questão da preservação 

ambiental não está contemplada nos objetivos primários das corporações, pode-se deduzir que 

os cuidados ambientais serão aqueles mínimos.  

O conflito entre economia e meio ambiente foi abordado por Porter e Kramer (2009), 

quando afirmam que os executivos vêm-se enleados entre críticos que exigem níveis de 

responsabilidade social e os investidores que exigem maximização de lucros no curto prazo. 

Então, a responsabilidade social exige concessão econômica por parte dos investidores, na 

medida em que os lucros não deveriam decorrer da falta de responsabilidade social ou de 

danos ambientais, e principalmente, do incentivo ao consumo que gera a exaustão dos 

recursos ambientais e redução da preservação. Se do lado da produção e do consumo há 

necessidade de renúncia, do lado da preservação, há necessidade de reconhecimento do seu 

valor e do valor dos serviços ambientais prestados.  

Um agravante maior é que os países onde a produção e o consumo ocorrem são 

beneficiados pelo aumento do PIB e riqueza nacional e, consequentemente, geram maior 

poder econômico. Mas, ao mesmo tempo, embora beneficiando individualmente aqueles que 

ganham com a destruição, geram externalidades, e a externalidade assim causada prejudica a 

sociedade como um todo, globalmente (PEARCE; MORAN, 1997).  

Segundo UNEP (2010), 1/5 da população consome 4/5 de todos os recursos do 

planeta, 60% de toda a poluição mundial é gerada pelas quinhentas maiores empresas, 7% do 

faturamento (mais de 50% do lucro) das grandes corporações decorrem de externalidades 

ambientais, suportadas por toda a sociedade. Então, as grandes corporações e seus clientes 

sediados nos países ricos impõem à sociedade maior parte das externalidades ambientais 

decorrentes da produção e do consumo. Esse processo de dominação e a manutenção dos 

privilégios de acesso à produção e ao consumo criam o que denominamos Risco 

Paradigmático, o risco de aceitação de um risco maior, incorporado no sistema de crenças e 

valores da sociedade por causa da dominação ideológica (GIDDENS, 1991) que decorre da 

justificação do dano ambiental pela atuação das corporações.  

As teorias atualmente dominantes têm conduzido a más práticas de administração, 

porque boa parte delas baseia-se unicamente em modelos e análises parciais, matemáticos, das 

ciências físicas, sem considerar aspectos sociais e ambientais, éticos e morais. Uma avaliação 

sistêmica que reduz tudo a números econômicos, como a moeda, não pode ser adotada, 
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quando se fala em qualidade de vida, em felicidade, em objetivos de vida, que somente podem 

ser avaliados segundo parâmetros subjetivos, qualitativos (GOSHAL, 2005), o que conduz à 

necessidade de alteração do paradigma de valor. 

Então, seriam necessários mecanismos visando a proteger a sociedade contra a 

destruição feita pelo mercado com a conivência da sociedade. A proteção da sociedade ocorre 

principalmente pela ação dos Estados e organismos internacionais, com recurso às outras 

áreas, pois a economia por si só não dá conta disso, precisando de urgentes e profundas 

alterações, incorporando considerações de valor mais amplas que envolvem o ser humano e a 

vida como bem e valores maiores do que os valores econômicos de uso imediato e destruição 

dos recursos naturais. Embora são fortes os argumentos contra uma visão meramente 

econômica, o propósito desta Tese é concentrar nos mecanismos econômicos, hoje ainda 

fortes e decisivos. 

Em resumo, a justificativa de destruir o meio ambiente seria a de resolver a questão 

social, distribuindo igualmente os benefícios da produção e consumo dos recursos entre todos. 

O benefício com o uso desses recursos é de poucos, mantendo a fome e pobreza, o problema 

social, causando degradação social. Com isso, a justificativa atualmente utilizada pelo sistema 

em seus discursos de que a produção atende as necessidades de consumo da população não 

pode ser aceita, pois a economia atual é insustentável, porque prejudica o meio ambiente, 

comprometendo a sobrevivência da espécie, e não atende às necessidades sociais de 

distribuição equitativa dos custos e benefícios (GIDDENS, 1991).  

Busca-se a sustentabilidade econômica da produção, do consumo e da preservação 

ambiental, para atender necessidades sociais. Isso implica a manutenção da atividade 

econômica para a produção de bens e serviços necessários para a sobrevivência. As empresas 

precisam produzir, remunerando seu capital; os cidadãos precisam dos bens e dos serviços, e a 

natureza precisa ser preservada, demandando recursos econômicos para sua manutenção e 

continuidade da prestação dos serviços ecossistêmicos.  

Então, aqui também se faz necessária a atuação do Estado, no sentido de formulação 

de políticas públicas para a preservação dos recursos naturais e ecossistemas em geral. Uma 

das formas de atuação consiste em políticas de valoração dos recursos naturais, 

internalizando-os na economia, ou também fora da economia, mediante a criação de UCs. Na 

medida em que o Estado é atuante, eficiente e eficaz, evita-se a apropriação das funções 

públicas pelos agentes econômicos, especialmente as grandes corporações e pelas 
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organizações internacionais que atuam na defesa dos interesses a que servem (CARASCO, 

2003), nem sempre coincidentes com os interesses locais.  

AS UCs são instrumento importante para a conservação da biodiversidade, porque não 

admitem uso econômico direto insustentável e, portanto, evitam a destruição ao manterem 

tanto o estoque quanto os serviços ecossistêmicos. No entanto, as próprias UCs, para serem 

viáveis devem prover bens e serviços com valor social e econômico que justifiquem sua 

criação e manutenção, o que, por sua vez, também demanda a valoração econômica dos 

recursos naturais e dos seus serviços. Se uma unidade de conservação não criar valor 

adicional, seja econômico ou social, não tem justificativa para sua criação, sendo mais 

razoável manter a situação existente. Santos et al. (2001) afirmam que, com a valoração 

econômica dos valores de não uso das áreas naturais (abordada na próxima seção), é possível 

compará-la com o retorno monetário calculado para usos não sustentáveis, justificando assim 

as decisões tomadas.  

2.2 A VALORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS NATURAIS 

Nesta seção é abordada a valoração econômica dos recursos naturais, incluindo 

componentes, funções e os principais métodos de valoração, com seus fundamentos. 

2.2.1 Componentes e funções 

O ser humano vive motivado por suas crenças e valores. Os valores podem ser de 

todas as naturezas: ética, religiosa, emocional, econômica, social, como: valor da vida; valor 

da coragem; valor do amor; valor da amizade; valor da esperança; valor de uso; valor de 

conservação; valor de um bem material; valor do conforto em todas suas manifestações; valor 

como atendimento de necessidades; valor para si ou para o outro.  

Valor é um conceito complexo, pela existência de elementos diferentes que constituem 

um todo, como o econômico, o político, o sociológico, o afetivo, o mitológico, havendo 

interdependência mútua e integração entre as partes entre si e com o todo (MORIN, 2006), 

conceito que pode ser adotado ao atribuir-se valor ecológico, social e ambiental para os 
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recursos naturais, pois tratam-se de valores com origem e finalidade diferentes, todos a 

serviço do ser humano. 

A compreensão da complexidade, no entanto, exige simplificação (MORIN, 2006). O 

valor de renúncia ao uso imediato em favor da preservação dos recursos naturais passa por 

considerações sistêmicas, envolvendo valores de diversas naturezas que precisam ser 

compreendidos e considerados para a tomada de decisão. Então, torna-se necessária uma 

simplificação, por exemplo, a tradução para um valor monetário. Diz-se que a biodiversidade 

tem valor para a humanidade, o que não pode ser contestado. Mas qual a real dimensão de 

valor? O que estaríamos dispostos a sacrificar para preservar a biodiversidade? Quanto a mais 

estaríamos dispostos a pagar para adquirir um produto ecologicamente correto, frente a outro 

que agride a natureza? Quanto renunciaríamos de consumo em favor da preservação? Quanto 

pagaríamos pela preservação em nosso proveito e, especialmente, em favor de toda a 

humanidade? Valor é o benefício percebido a certo custo, e é no momento da decisão que 

afirmamos e conformamos o real valor desse benefício.  

Dessa forma, a relação do homem com a natureza implica atribuição de valor 

subjetivo a cada componente da biodiversidade e suas relações. A existência de uma 

dimensão de valores humanos não econômicos, para os quais, muitas vezes, não existe um 

mercado nem preço bem claros, torna mais difícil a quantificação monetária desses recursos 

de forma isolada ou das implicações sistêmicas de sua relação com os demais. O valor é 

atribuído pelos indivíduos na proporção de sua percepção de valor, e, na medida em que os 

benefícios coletivos entram em jogo, a percepção de valor passa a ser mais complexa. Mas os 

valores humanos possuem uma dimensão econômica. A tarefa de valoração econômica 

consiste em identificar essa dimensão e internalizar e quantificar na economia esses valores 

não econômicos. A real dimensão econômica dos recursos ambientais será obtida na medida 

em que as dimensões humanas, sociais e ecológicas forem também consideradas e valoradas. 

A percepção e definição de valor segue uma hierarquia, começando pelo indivíduo, e vai se 

afastando rumo ao grupo, às instituições imediatas e, finalmente, às instituições coletivas mais 

abrangentes (AMAZONAS, 2001).  

A diferenciação entre o benefício individual e o benefício coletivo no uso dos recursos 

naturais parece ser de fundamental importância para entendimento da questão ambiental, 

porque a posse, o uso e o manejo desses recursos estão no nível individual, e o indivíduo 

atuará em favor do coletivo (OLSON, 1999), se existirem mecanismos institucionais ou 

econômicos para induzi-lo a atuar nesse sentido. Assim, o valor para o indivíduo deve 
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contemplar a internalização do valor coletivo. A conservação somente ocorrerá no nível 

individual, se este puder apropriar-se de maior parte do Valor Econômico Total gerado, em 

níveis superiores a seu custo de oportunidade. Nos demais casos, ele será incentivado a 

destruir. Dada à existência e uso de solo ou de uma área de interesse ecológico, pode-se supor 

neste momento três possibilidades: a manutenção do uso atual; a conversão do uso do solo 

para alternativa econômica mais rentável; a destinação da área para conservação integral, 

renunciando ao uso atual e aos usos alternativos. Certamente que a decisão econômica 

racional e condutora das ações e decisões será aquela que proporcione um maior valor. Eis 

aqui o núcleo central do quebra-cabeça da valoração ambiental, envolvendo o binômio 

destruição/conservação. No atual sistema vigente, quem preserva nem sempre vê seu bem e o 

serviço que presta valorizados adequadamente. 

Teorias de valor foram desenvolvidas na Economia. O valor de um bem, para Oliveira 

(1999) é, antes de tudo, o valor da percepção que temos e do que estamos dispostos a dar ou 

sacrificar para obtê-lo ou mantê-lo. Nesse sentido, é o custo de oportunidade, da alternativa, 

ou o valor que estamos deixando de auferir, adotando a melhor alternativa disponível. A 

atribuição de valor, por sua vez, tem a ver com nosso sistema de crença e valores e com nossa 

educação. O valor coletivo será sempre, em princípio, superior ao valor individual, pois o uso 

coletivo implica retirar do indivíduo os direitos que possui de dispor do bem. Para Oliveira 

(1999) alguns fatores interferem na quantificação monetária do valor do bem ambiental, 

especialmente a necessidade, a existência de substitutos e a escassez ou raridade. 

a) valor decorre da necessidade ou utilidade: atribui-se valor àquilo que necessário e 

útil para manter a vida e desenvolvê-la. Quanto mais necessário, maior o valor que 

se está disposto a ofertar; mais sacrifício faz-se para obter o bem; mais coisas 

renunciam-se para obter ou manter esse bem. A utilidade é medida segundo uma 

escala, sabendo-se que se tende a primeiro suprir as necessidades básicas, mais 

importantes e prementes e depois as ditas “supérfluas”. Os bens ambientais são 

indispensáveis para a vida no planeta e, portanto, atendem necessidades vitais, 

individuais e coletivas (BOCKSTAEL et al., 2000).  

b) valor decorre da existência ou não de substitutos: quanto mais alternativas, mais 

opções tem-se, e então compara-se o custo das alternativas ou oportunidades, 

escolhendo a que mais convém e proporciona maior benefício pelo mesmo custo 

(custo/benefício). Os bens ambientais não renováveis e seus serviços 
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ecossistêmicos  em muitos casos apresentam baixo grau de substitutibilidade por 

recursos renováveis (OLIVEIRA,1999). 

c) valor decorre da disponibilidade ou escassez ou oferta: a raridade do bem aumenta 

o seu valor. Os bens ambientais atualmente estão se tornando cada vez mais 

escassos e, portanto, a eles atribui-se maior valor. Hotspots são áreas ecológicas 

frágeis onde existe altíssimo risco de comprometimento das condições de vida. 

Entre elas, situa-se a mata atlântica brasileira (GUEDES; SEEHUSEN, 2011) 

também declarada patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO, a qual pode 

ser preservada, segundo estes autores, pela compra de habitat de alto valor; 

pagamento de acesso à biodiversidade; pagamento por práticas e conservação da 

biodiversidade; comercialização de quotas de conservação da biodiversidade ou 

apoio a negócios de conservação de biodiversidade.  

Os Economistas avaliam as coisas que os indivíduos podem escolher. O valor 

econômico de um escossistema corresponde à contribuição que ele proporciona ao bem-estar 

humano. O bem-estar humano é medido pela avaliação individual de bem-estar, expresso em 

termos de escolhas concretas ou de declaração de desejo. O conceito básico reside em captar o 

valor econômico do bem-estar (positivo) ou o valor da perda do bem-estar (negativo). Sob 

algumas condições, espera-se que sejam aproximadamente iguais. Neste sentido, o valor do 

bem-estar com a preservação de um ecossistema deve ser aproximadamente o valor da 

compensação pela perda dele. Neste caso, seria indiferente a preservação ou a destruição. 

Segundo a teoria econômica, para que ocorra a preservação, o seu valor econômico deve ser 

superior ao valor econômico da destruição. No mercado econômico, e dentro da lógica 

econômica, os valores são atribuídos de forma indistinta entre os diversos bens e serviços e 

por isto faz sentido avaliar também o valor da biodiversidade. Os estudos não podem ser 

extrapolados para outros contextos sem levar em conta as variáveis intervenientes, sob o 

ponto de vista de quem manifesta o desejo de pagar, como por exemplo, o nível de renda, o 

PIB local, e a escala econômica das preferências individuais, os custos locais de preservação, 

entre outros ( BOCKSTAEL et al. ,2000; AMAZONAS,2001). 

A questão contextual deve ser vista com alguma cautela, pois países com baixo nível 

de renda, custos e PIB tenderiam a subavaliar o valor dos estoques e serviços, em proveito dos 

usuários e beneficiários dos países mais desenvolvidos, que optariam por comprar direitos de 

poluição.  
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A Convenção para a Biodiversidade Biológica (BRASIL, 1998b) reconhece que a 

biodiversidade possui valores econômicos, sociais e ambientais, e recomenda aos países 

procederem a um inventário e valoração dos recursos biológicos, com adoção de mecanismos 

para sua avaliação. Signatário da Convenção torna-se imperioso incorporar na legislação 

Pátria.  Uma primeira visão sistêmica de valor pode ser encontrada em De Groot et al. (2002), 

quando afirmam que os recursos naturais possuem valor ecológico, social e econômico. De 

certa forma, está-se a avaliar a vida no planeta, incluindo a vida do ser humano e dos recursos 

naturais que as suportam.  

A economia normalmente avalia o valor econômico dos recursos, e, na questão 

ambiental, não é muito diferente, pois considera o valor econômico dos “recursos biológicos” 

que tem potencial de uso, como florestas, flora e fauna, e não seu valor intrínseco, que é 

importante, mas geralmente não pode ser avaliado pela sua dificuldade e por não se ajustar 

exatamente aos conceitos e instrumentos econômicos de mercado real ou artificial (PEARCE; 

MORAN, 1997). O mecanismo mais comumente utilizado para avaliar os recursos naturais é 

do Valor Econômico Total (VET) (ver Quadro 2), que compreende o somatório dos valores 

de uso (direto, indireto e opção) e valores de não uso ou de existência conforme abordado em 

diversos estudos já realizados, especialmente a partir da década de 90 (PEARCE; TURNER, 

1990; PEARCE; MORAN, 1997,;PIMENTEL et al., 1997; MAY; VEIGA NETO; POZO, 

1999, 2000; BOCKSTAEL et al., 2000;  MORAN; BANN, 2000; BRASIL, 2002a,; 

PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002; TURNER et al., 2007; SEROA DA MOTTA, 2007; 

LEONCE, 2008; ABNT, 2008;  SANDER, 2009,; ASHLEY, 2009; DOMANSKI, 

2010,2011,;ICMBIO, 2011; WINDEN, 2012; HALCOS, 2012; MARSDEN JACOB 

ASSOCIATES, 2012; BRUZZONE, 2012).  

Estudos recentes (MARSDEN JACOB ASSOCIATES, 2012) sugerem uma ampliação 

do conceito de valor de não uso para incluir os valores altruístas e de legado para futuras 

gerações, enquanto Halcos (2012) e Brander et al. (2012) adotam também a classificação de 

quase-opção. 

Os bens ambientais possuem funções de produção, regulação, habitat e informação, 

que determinam o valor ecológico (com base na sustentabilidade ecológica), o valor social 

(baseados nas percepções de equilíbrio e cultural) e o valor econômico (baseados na eficiência 

e custo-efetividade), que, por sua vez, possuem valores diferenciados, tornando difícil a sua 

ponderação para fins de tomada de decisão e gestão (DE GROOT et al., 2002; MARSDEN 
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JACOB ASSOCIATES, 2012). A partir da associação dos conceitos, pode-se construir uma 

Taxonomia do valor econômico dos Recursos  e Serviços Ecossistêmicos (Quadro 2). 

Quadro 2 - O valor econômico total  (VET) e os serviços associados 

VALOR DE USO VALOR DE NÃO 
USO 

Valor Direto Valor Indireto Valor de Opção Valor de Existência 

Bens e serviços ambientais 
apropriados Diretamente 
da exploração do recurso e 
consumidos hoje 

Bens e serviços ambientais 
que são gerados de unções 

Ecossistêmicas e 
apropriados e consumidos 

Indiretamente hoje 

Bens e serviços 
ambientais de usos 
diretos e indiretos a 
serem apropriados e 
consumidos no futuro 

Valor não associado 
ao uso atual ou futuro 
e que reflete questões 
morais, culturais,  

éticas ou altruísticas 

Serviços de provisão e 
regulação 

Serviços de regulação, 
suporte e culturais 

Serviços de provisão, 
regulação, suporte e 
culturais ainda não 
descobertos 

Serviços culturais 

Madeira sustentável  
Produtos não madeireiros 
Recreação e turismo 
Medicina 
Genética 
Habitação humana 
Educação 
Minerais  

Proteção de nascentes 
Ciclo de nutrientes 
Redução de poluição do ar 
Regulagem climática 
Sequestro de carbono 
Biodiversidade 

Uso futuro Direto e 
Indireto 

Valor de Existência 
Herança cultural 
Biodiversidade 

Fonte: Adaptado de Moran e Bann (2000, p. 9); De Groot et al.,2002; Teeb (2008, p. 12) e Seroa da Motta 
(2011, p. 182). 

O uso direto compreende os estoques recursos que podem ser consumidos e que 

implicam sua retirada, sua destruição ou sua alteração de forma, como a madeira, os minérios 

e, portanto, em alguns casos podem escassear. O uso indireto corresponde aos serviços 

ecossistêmicos, como regulação de clima, controle de erosão, mantendo o estoque de 

recursos. O valor de opção corresponde a uma decisão de preservação; temporária, ou 

adiamento para uso direto ou indireto futuro. O valor de não uso corresponde a uma decisão 

de não usar ou renúncia de uso para conservação permanente, mais conhecido como valor de 

existência, que reflete questões morais, culturais, éticas, altruísticas (PEARCE; MORAN, 

1997, BRASIL, 2002a, SEROA DA MOTTA, 2007, ABNT, 2008, MARSDEN JACOB 

ASSOCIATES, 2012).  

Ao utilizar os métodos de valoração econômica de declaração de preferência 

(manifestação de desejo) ou de preferências reveladas ou inferidas (escolhas feitas), os 

economistas encontram  dificuldade de diálogo com os ecologistas. Existem diferenças entre 

as escalas de valor de preferência dos ecologistas e dos economistas, pois possuem visão 
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diferente sobre o conceito de valor, eis que os ecologistas tendem a adotar a Teoria do Valor 

Intrínseco, e os economistas, a Teoria de Valor Econômico dos Recursos Naturais, as quais 

defendem polos quase opostos (HALCOS, 2012). 

O uso direto de um recurso ambiental em ritmo maior do que sua capacidade e tempo 

de regeneração implica sua destruição (RICKLEFS, 2009). Por isso, alguns recursos 

apresentam função de reprodução, e esses recursos precisam ser mantidos visando à 

continuidade da vida, permitindo seu uso indireto, por intermédio dos serviços 

ecossistêmicos. O valor de uso indireto, então, será mais essencial para o ser humano, pois 

permite a regeneração e a perpetuação das espécies.  

Tonhasca Jr. (2004, p. 4) estudou, em 1966, o valor de uso indireto de florestas de 

Honduras, concluindo que “o valor de uso indireto é muito maior que o valor de mercado de 

seus produtos”, pois, enquanto os valores de mercado eram de 17,8 a 23,7 

dólares/hectare/ano, o valor do serviços ecológicos era de 1.600 dólares por ha/ano, sugerindo 

ser mais vantajoso indenizar as pessoas para favorecer a proteção das florestas.  

Uma vez que os valores sociais e ecológicos são em boa parte de natureza 

eminentemente não econômica, ou seja, fora do mercado, surge a necessidade de traduzi-los 

num denominador comum, que seja também entendido pela economia, no caso, a valoração 

monetária. Ao valorarem-se os recursos naturais e as funções ecossistêmicas, não se busca a 

unicidade de valor por diferentes métodos, mas, sim, uma clara definição de quais valores se 

pretende mensurar, que contribui para uma melhor compreensão tanto das funções como da 

grandeza monetária (YOUNG; FAUSTO, 1998).  

A deficiente gestão dos recursos naturais e a falta de valoração econômica da 

biodiversidade e dos serviços ambientais são causas determinantes de degradação do meio 

ambiente, enfraquecendo o potencial da natureza prestar estes serviços (PEARCE; MORAN, 

1997, ENGELS; PAGIOLA; WUNDER, 2008). Depreende-se que a forma de obter-se 

sustentabilidade sistêmica implica obrigatoriamente atribuir valor econômico para o estoque 

de recursos e para o serviço prestado. Sem a valoração econômica, a sustentabilidade fica 

prejudicada, uma vez que o serviço deixa de ser remunerado, constituindo-se em encargo do 

proprietário em benefício do usuário. Por isso, torna-se imperioso: (a) de um lado valorar o 

estoque de recursos e potencialidades da natureza ou da biodiversidade, e, (b) de outro lado, 

valorar e cobrar pelos serviços ambientais prestados.  

A falta de valoração econômica e de cobrança pelos serviços das Unidades de 

Conservação, associadas à falta de recursos orçamentários e descaso político cria lacunas, e 
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impede que as UCs cumpram os objetivos do Plano de Manejo, com risco de deterioração. De 

fato, a falta de recursos econômicos de modo especial como ocorre no Brasil, impede o 

manejo, a manutenção, a fiscalização, proporcionando a degradação que ocorre por usos 

inadequados, invasões, atividades econômicas ilegais e outras ações (MILANO, 2001). Como 

em geral os estudos focam aspectos específicos de um único recurso ou um único tipo de 

valor econômico (OJEA; NUNES; LOUREIRO, 2010), perde-se a noção do valor global da 

área, devendo-se incluir todas as funções conhecidas para uma valoração mais completa. A 

valoração completa dar-se-á quando todos os recursos forem contemplados, situação que é 

obrigatória no mínimo por ocasião da aquisição da área candidata à futura criação de UC, que 

será objeto de reflexões mais aprofundadas neste trabalho.  

A teoria financeira prega que o valor de um bem corresponde ao seu valor presente 

liquido (VPL). O VPL corresponde ao total dos ingressos financeiros futuros, a valor presente 

(valores futuros são descontados a uma taxa de juros) que o bem econômico produz em sua 

vida útil. Sob esse enfoque, podem ser calculados os valores das diferentes opções de uso dos 

recursos naturais, desde o valor de consumo imediato, com seu uso no empreendimento até o 

valor da renda proporcionada pela sua conservação eterna. Em alguns casos, o uso imediato 

de um recurso natural, como a supressão de uma floresta, abre possibilidade do uso 

alternativo do solo para plantio. Por isso, a valoração inclui o estoque atual e também o valor 

da renda futura. Uma vez que os recursos naturais são esgotáveis e tendem a escassez, alguns 

autores, como Wackernagel e Rees (1996), sugerem que não deve ser feito o desconto 

financeiro dos fluxos futuros, pois desse desconto é compensado pelo aumento de valor que a 

raridade crescente proporciona. 

A taxa de desconto corresponde ao período ou horizonte que o bem produzirá 

benefícios e que se pensa proteger. Uma vez que os recursos naturais não se deterioram com o 

passar o tempo da mesma forma que os investimentos em móveis e equipamentos, mas ao 

contrário, são cada vez mais valorizados, esse horizonte tende ao infinito. Na valoração 

econômica dos recursos naturais, está-se preocupado com as gerações futuras, o que induz a 

adotar taxas de desconto mais baixas do que as tradicionalmente adotadas nas transações 

econômicas de mercado. Essa posição é defendida em TEEB (2011), em que destaca que uma 

taxa de desconto de 4% significa que o valor da biodiversidade ou do serviço terá menos de 

quinze por cento de utilidade para as gerações futuras, dado que o valor financeiro do 

investimento seria depreciado em 85% durante uma geração, o que não ocorre quando se trata 

de recurso natural. A valoração econômica dos recursos naturais deve levar em conta o 
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Estoque atual desses recursos e também o valor dos serviços futuros que são prestados pela 

manutenção e preservação dos estoques ou do Capital. Os Estoques de recursos correspondem 

ao Capital Natural atual, presente, enquanto os serviços correspondem à renda ou benefícios 

que esse Estoque proporcionará no futuro. Essa consideração é importante, uma vez que os 

Recursos Naturais preservados mantêm seu valor ao longo dos tempos, de forma crescente e 

cada vez mais escassos, e, portanto, sempre mais valiosos, ao mesmo tempo que mantêm a 

capacidade de geração de rendas pelos serviços prestados. Nesse sentido, taxas de desconto 

sociais ou éticas (taxas abaixo do mercado financeiro tradicional) deveriam ser utilizadas para 

cálculo de valores ecossistêmicos, pois eles têm duração transgeracional, ou seja, espera-se 

que sejam eternos (SEROA DA MOTTA, 2011; TEEB, 2011).  

Weitzman (1998, 2001) estudou a questão dos descontos futuros e sugere uso de taxas 

intergeracionais decrescentes (Gamma), de 3,5%, 3%, 2,5% e 2% para períodos de 1-30 anos, 

31 a 75, 76 a 125, 126 a 200 anos considerando que envolvem projetos de longo prazo, como 

o combate a mudanças climáticas, também adotadas, entre outros, por Groom et al. (2007), 

Cropper (2009) e Morse-Jones (2011). Esta taxa equivale ao período em que se opta pela 

preservação até o período em que o benefício ocorre, ou seja, transgeracional.  De outro lado, 

a teoria econômica da satisfação prega que, sob o ponto de vista do indivíduo, consumir hoje 

é preferível a consumir no futuro. No entanto, o indivíduo optará por adiar o consumo, se 

conseguir obter uma renda mais atrativa com a postergação do consumo presente, e quanto 

maior a taxa de retorno ou renda futura, maior a postergação. Essa situação pode ser aplicada 

para a preservação: quanto maior remuneração a preservação proporcionar, maior será o 

investimento na preservação e renúncia de consumo imediato. No entanto, deve ser 

esclarecido que a taxa de renda é inversamente proporcional à taxa de desconto. Enquanto a 

taxa de desconto é utilizada como um componente para calcular o valor atual do Estoque, 

levando em conta sua vida útil, a taxa de juros é calculada para a Remuneração dos Serviços 

em função do Estoque ou capital econômico aplicado, tendo como custo de oportunidade as 

taxas do mercado financeiro atual. A questão ambiental poderia ser resolvida no âmbito 

econômico pela adequada valoração do recurso preservado, em níveis superiores ao custo de 

oportunidade do mercado. Se a preservação proporcionar remuneração maior dos que as 

alternativas de uso imediato e direto dos recursos, será essa a opção a ser adotada. Para que 

isso ocorra, o valor de uma área preservada deve ser avaliado, levando-se em conta o tempo 

decorrido da preservação, incorporando assim, a remuneração da preservação (SEROA DA 

MOTTA, 1997).  
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As mudanças ocorridas no cenário ambiental (Figura 4) determinam, necessariamente, 

mudanças nos valores econômicos dos recursos naturais. Esses novos valores econômicos 

precisam ser considerados e incorporados nas análises para tomada de decisão, sob pena de 

desestimularem sua preservação (TEEB, 2008).  

              Figura 4 - Cenário de mudanças no valor econômico dos Recursos Naturais 

 
            Fonte: Adaptado de TEEB (2008, p. 37). 

Observa-se na Figura 4 que, na medida em que ocorrem mudanças nos cenários 

internacionais e regionais, e influencias de políticas internacionais, as pressões para uso 

alternativo do solo e dos recursos naturais aumentam, os estoques de recursos não renováveis 

e as funções ecossistêmicas tornam-se mais escassas, e são refletidas no aumento dos preços 

dos recursos.  

Muito esforço tem sido despendido por organismos multilaterais e pelas nações 

visando a tornar efetiva a valoração e preservação da biodiversidade e a sua incorporação nos 

preços, adotando mecanismos econômicos, destacando-se: O Protocolo de KYOTO, que 

atribui valor e responsabilidade de pagamento pelo sequestro de carbono, como os 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), visando à produção mais limpa; os 

Mecanismos de Redução das Emissões (REED e REED+), que atribuem valor e 

responsabilidade de pagamento pelas reduções de emissões ou emissões evitadas; o 

mecanismo TEEB que atribui valor e responsabilidade de pagamento pelos serviços 

ambientais (PSA).  

Mas é o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) ou Ecossistêmicos (PSE) que 

parece ser o mais viável, juntamente com a criação de Unidades de Conservação, por 

contemplarem a conservação tanto privada quanto pública. No Brasil, a Lei 9.985/2000 - Lei 

do SNUC - (BRASIL, 2000) especialmente no artigo 33, define mecanismos de PSE como 
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política associada à conservação. Ao propor-se o PSE, está-se internalizando um benefício 

ambiental que estaria fora do mercado (externalidade positiva), reconhecendo valor à 

biodiversidade e serviços. Para Oliveira Jr. e Bittencourt (2005), existe relação direta entre o 

nível de conservação ambiental e o Valor Econômico Total (VET) que deve ser atribuído às 

UCs e, conforme Malta, Costa e Costa (2007), em países que adotam políticas de conservação 

da natureza, são cada vez mais comuns trabalhos que estimam o valor econômico associado 

aos serviços ambientais das áreas naturais, o que contribui para sua gestão sustentável.  

Leonce (2008) estudou o efeito dos incentivos econômicos de compartilhamento dos 

lucros de atividades desenvolvidas na Indonésia e Filipinas, concluindo que esse mecanismo 

afeta positivamente a conservação dos bancos de corais por parte dos residentes. O equilíbrio 

ocorre no momento em que os benefícios marginais da conservação, representados pelo 

aumento líquido dos estoques de corais igualam-se aos custos marginais, representados pelo 

incentivo econômico pago. Esta consideração implica em se valorar a opção de conservação 

passada, defendida nesta Tese, que conduzem a um aumento do estoque e, portanto, do valor. 

Talvez aqui se encontre o maior fundamento para melhor entender o valor de Opção. 

Em 2011, o Ministério do Meio Ambiente divulgou um amplo relatório, denominado 

Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica (GUEDES; SEEHUSEN, 2011). Esse 

estudo, de importância relevante, destaca que o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

vem-se difundindo rapidamente e que está se formando um mercado para PSA no Brasil, com 

crescente conscientização e cobrança do valor dos serviços ecossistêmicos, aumentando assim 

a necessidade de valorar esses serviços e, concomitantemente, o estoque de biodiversidade, 

correspondente ao “capital natural” que serve de base para o cálculo do valor justo do serviço 

a ser pago.  

É ilustrativa a declaração da necessidade e motivação de valoração da biodiversidade 

visando à adoção de políticas públicas, por ocasião da alteração do Código Florestal 

Brasileiro, evidenciada no Parecer do relator, Senador Luiz Henrique da Silveira, em 25 de 

outubro de 2010, que sintetiza o pensamento atual, de trazer para o mercado um sistema de 

incentivos, privilégios e remuneração para reconhecer o valor dos serviços ambientais: “No 

dia em que a árvore em pé valer mais do que a madeira serrada, a floresta estará integralmente 

salva! Nesse dia, o agricultor, mais capitalizado, produzirá mais e melhor, avançando na 

produtividade agrícola, sem precisar avançar sobre as florestas!”.  

O Novo Código Florestal Brasileiro altera radicalmente o paradigma econômico de 

consideração de valores da preservação, passando a premiar quem preserva, ao contrário das 
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orientações anteriores, que somente puniam, considerando os proprietários como inimigos da 

sociedade. Se considerarmos que a maior parte da poluição e do consumo é gerada nas 

cidades e pelas grandes indústrias, e a preservação ambiental dos ecossistemas é realizada 

principalmente no campo, bem como a produção de alimentos, então deve haver 

reconhecimento por essas atividades de relevantes interesses sociais.  

O Novo Código Brasileiro (BRASIL, 2012), no artigo 43, efetivamente prevê a 

valoração econômica de florestas nativas preservadas, com a emissão e a negociação, na bolsa 

de valores e no mercado, de documento denominado Cota de Reserva Ambiental (CRA). Esse 

documento representativo de florestas nativas preservadas será objeto de comercialização em 

bolsas de mercadorias ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos 

autorizados pelo Banco Central do Brasil, e pode ser negociado, transferido livremente no 

mercado. Pelo novo Código, as Áreas de Preservação Permanente (APP) também podem ser 

utilizadas para compor a Reserva Legal (RL), com ela se confundindo para fins de valoração 

econômica, da mesma forma que a RL se confunde com demais florestas no que se refere ao 

uso sustentável, embora com algumas restrições em ambos os casos. Desse modo, deixa de 

existir diferenciação na valoração econômica dessas áreas, uma vez que o valor de uso direto 

ou destruição tende a equivaler ao valor econômico de uso indireto ou de preservação.  

O pagamento por serviços ambientais é objeto de consideração pelo artigo 41 do Novo 

Código Brasileiro (BRASIL, 2012), o qual prevê pagamento por serviços ambientais que 

envolvem a manutenção, a recomposição, a recuperação e a preservação das áreas, trazendo 

esses valores para o mercado, incluindo expressamente os seguintes serviços (a) o sequestro, a 

conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono; (b) a 

conservação da beleza cênica natural; (c) a conservação da biodiversidade; (d) a conservação 

das águas e dos serviços hídricos; (e) a regulação do clima; (f) a valorização cultural e do 

conhecimento tradicional ecossistêmico; (g) a conservação e o melhoramento do solo; (h) a 

manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. As 

áreas de Preservação Permanente utilizadas economicamente até 2008 podem também ser 

mantidas, indicando possibilidade de uso e de valor econômico.  

A atribuição de valores econômicos para as atividades de manutenção, recuperação e 

recomposição de APP e RL, áreas tradicionalmente consideradas “sem valor econômico” pela 

legislação e pelo Judiciário, assim como a instituição da CRA representativa de florestas 

nativas preservadas são emblemáticas. Isso vem constituir-se no reconhecimento final, oficial, 
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que faltava para a consolidação dos ensinamentos da Economia Ambiental e para sua 

incorporação no Ordenamento Jurídico brasileiro e nas práticas usuais.  

Em 2012, também foi divulgado o documento Marco Regulatório sobre Pagamento 

por Serviços Ambientais no Brasil (SANTOS et al., 2012), em que são examinadas 28 

iniciativas legislativas de PSA, sendo oito Federais e vinte Estaduais. Na área Federal, a Lei 

12.114/2009 – Fundo Clima – remunera por serviços ambientais, priorizando APP e RL, 

valores definidos no Projeto de conservação. A Lei 12.512/2011 – Bolsa Verde – paga 

R$300,00 a cada três meses a famílias em extrema pobreza que preservam o meio ambiente, e 

usam os recursos de forma sustentável. Em nível municipal, são muitas as iniciativas de PSA, 

principalmente vinculadas a serviços de cuidados e preservação de APPs e recursos hídricos. 

A partir desses mecanismos, está definitivamente estabelecido um marco legal de valor 

econômico para os serviços ambientais.  

Estudos mais recentes vem procurando aperfeiçoar as metodologias do estudo dos 

valores econômicos dos Ecossistemas, como os de Weitzmann, 2001; Turner et al, 2007; 

Colls, Ash, Ikkala, 2009; Bruzzone, 2012. Por exemplo, Turner et al. (2007) sugerem a 

necessidade de mudanças nas políticas visando ao realinhamento das práticas de proteção 

ambiental das regiões costeiras, focando a atuação em áreas de alto custo de oportunidade e 

deixando as demais áreas para adaptação natural, com o que se reduz significativamente os 

custos de manutenção sugerido por Weitzman (2001), enquanto alguns estudos se voltam para 

a adaptação e resiliência dos sistemas, como Colls; Ash; Ikkala (2009) que tratam da 

adaptação e resiliência dos sistemas naturais, que denominam Adaptação baseada nos 

Ecossistema (EbA – Ecosystem base-Adaptation), que incluem o manejo sustentável, 

conservação e restauração de ecossistemas para proporcionar bens e serviços que auxiliem as 

pessoas a adaptarem-se à variabilidade e mudanças climáticas. Bruzzone (2012) sugere o uso 

da Teoria de Rede de Atores considerando que a preservação ambiental depende de todos os 

atores, envolvendo as conexões, materialização das medidas de adaptação e dos discursos. 

A questão da dependência contextual envolvendo avaliações de funções 

ecossistêmicas foi estudada entre outros, por Morse-Jones et al. (2011) que destaca a 

necessidade de inclusão de variáveis socioeconômicas, políticas e culturais para identificar os 

provedores e beneficiários, ganhadores e perdedores na prestação de serviços ambientais. A 

abundância de recursos passa a ser fator importante para a avaliação, assim como a densidade 

populacional da área. Por isso, estudos aplicados num contexto dificilmente podem ser 

transferidos para outros, sem as necessárias adaptações contextuais. Os autores destacam a 
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necessidade de cuidados adicionais para evitar também a duplicidade de avaliação dos 

recursos que são considerados separadamente e depois de forma agregada aos demais. Outra 

questão levantada é que os ecossistemas não respondem linearmente às perturbações 

antrópicas, que muitas vezes são admissíveis, e que permitem regeneração em curto espaço de 

tempo e que, portanto os pressupostos de reversibilidade devem ser considerados no período. 

A escolha da metodologia de valoração está diretamente associada ao sistema de 

crenças e valores pessoais e subjetivos dos diversos atores envolvidos com a questão 

ambiental e não há um consenso entre eles. Turner et al. (2007) trazem uma contribuição para 

o entendimento, sugerindo uma classificação que se poderia denominar de epistemológica, 

que inclui diversas opções estratégicas, como manter a linha atual de defesas, com ou sem 

ajustamentos e realinhamentos com as atividades econômicas; objetivos de desenvolvimento 

econômico com preservação, visando à redução de custos, compensando-se as perdas de 

habitat passados e futuros de acordo com metas; ecologia profunda, quando se privilegia a 

proteção, sobre o crescimento econômico, com criação de áreas de proteção e finalmente uma 

ecologia profunda expandida, que admite o realinhamento da proteção adotando técnicas 

menos restritivas, em que se privilegia o manejo visando à regeneração natural.  

Uma crítica contundente à epistemologia hoje adotada pode ser encontrada em 

Dasgupta (2012), que critica a ênfase de estudos de valoração de ecossistemas e o debate 

sobre as influências das atividades humanas sobre as mudanças climáticas, sem, no entanto, 

procurar entender o processo que caracteriza a interação do homem com a natureza e os nexos 

causais. O artigo inicia criticando o conceito de desenvolvimento sustentável que propõe 

atender às necessidades da atual geração, e não seu bem-estar, passando pelas externalidades e 

nos conceitos de não linearidade que caracterizam os sistemas naturais, como processo de 

autorregeneração natural. Cálculos de valores a partir de premissas de causa-efeito linear 

podem não contemplar os efeitos não lineares de resiliência e adaptação dos ecossistemas. 

NAP (2004) recomenda que os estudos para formulação de políticas públicas levem 

em conta que análises custo-benefício devem fazer parte do sistema de informações para 

tomadas de decisões entre políticas alternativas; as avaliações devem contemplar as mudanças 

nos ecossistemas devido às decisões políticas; devem ser adotadas taxas de desconto que 

refletem a escassez do recursos; as avaliações de custo/benefício devem contemplar os valores 

de uso e não uso ao invés de taxas de mercado. 

Nos últimos anos, a ciência vem contribuindo com novas metodologias de valoração 

dos recursos naturais e dos serviços por eles prestados, abordadas na próxima seção.  
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2.2.2 Métodos (ou critérios) para Valoração dos Recursos Naturais 

Entre os métodos para avaliar os bens ambientais mais citados, destacam-se os 

métodos: de mercado, de bens substitutos, de preços hedônicos, do custo de viagem, de 

valoração contingente, da produtividade marginal, do custo de oportunidade, dos custos de 

reposição, dos custos evitados e da avaliação eMergética (Quadro 3): 

Quadro 3 - Métodos de valoração de recursos naturais. 

O método de mercado identifica os preços pelos quais os produtos são comercializados no mercado, 
que seriam necessários para repor os bens. Por isso também é denominado por alguns, como ABNT 
(2008), como custos de reposição. Sugere-se que esse método seja adotado preferentemente aos demais, 
por apresentar referencia de valor prática e objetiva. 

O método de mercado de bens substitutos constitui em estimar o valor de um recurso a partir de 
recursos similares existentes no mercado, que o substituem, quando de sua carência ou inexistência 
(ABNT, 2008).  

O método de preços hedônicos, ou mercado de bens complementares, estima o valor de um bem a partir 
de características ou valor atribuído a certos atributos. Por ex., o valor de um imóvel está relacionado 
com a localização, proximidade de serviços etc. Seroa da Motta (2007). 

O método do custo de viagem estima quantas pessoas pretendem visitar determinado local e quanto 
estão dispostas a pagar, o que viria a constituir a demanda ou a renda do sítio visitado. A partir da renda, 
pode ser inferido o valor total do recurso (SEROA DA MOTTA, 2007).  

O método de valoração contingente parte do princípio de inexistência de preços de mercando, então o 
valor é obtido perguntando-se às pessoas quanto elas estariam dispostas a pagar por determinado recurso 
ou serviço, ou quanto gostariam de receber pela sua privação, o que reflete de certa forma o valor 
econômico (SEROA DA MOTTA, 2007).  

O método da produtividade marginal estima a variação de valor de um bem pela variação do bem-
estar decorrente de acréscimo ou redução de atributos, como melhoria ou dano, dependentes de profundo 
conhecimento da relação causa-efeito (SEROA DA MOTTA, 2007) e de difícil aplicação. Por ex, o 
desmatamento florestal reduz a área de uso de animais silvestres, contribuindo para sua extinção.  

O custo de oportunidade é entendido na literatura econômico-financeira como as alternativas 
sacrificadas para obter-se algo (WONNACOTT; WONNACOTT, 1994), tais como o valor da perda de 
oportunidade de aplicar os valores em outras partes (VARIAN, 2000), o valor da próxima melhor 
oportunidade rejeitada (CAGGIANO; FIGUEIREDO, 1997) ou o sacrifício de remuneração por ter 
optado pela aplicação dos recursos numa alternativa em detrimento de outra (MARTINS, 2006).  

O método dos custos de reposição calcula o valor a ser dispendido para repor uma situação anterior, 
indicado para calcular o valor da recomposição de dano ambiental (Santos et al., 2000). 

O método dos custos evitados calcula o quanto se deixa de gastar em saúde, despoluição ou outros 
custos pela manutenção da qualidade ambiental (SANTOS et al., 2000, GARVIN, 1992). 

O método da avaliação eMergética (com base em conceitos de energia e termodinâmica) procura 
identificar e valorar o valor dos recursos ecossistêmicos levando em conta o estoque e os fluxos de um 
ecossistema, que são diferenciados conforme o estágio sucessório da floresta (SINISGALLI et al., 2006, 
RONCON, 2011). 

Fonte: O Autor, com base nos autores citados. 
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As avaliações econômicas usam como regra geral o critério de avaliação pelo valor de 

mercado ou o mais próximo dele. No entanto, boa parte dos recursos e serviços ambientais, 

especialmente os recursos não madeireiros, não é comercializada no mercado formal ou 

informal. Nesse caso, adotam-se outros métodos adequados para sua valoração (MORAN; 

BANN, 2000; PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002; DE GROOT et al., 2002; ABNT, 2008; 

SEROA DA MOTTA, 2007; MARSDEN JACOB ASSOCIATES, 2012).  

A tipologia de métodos varia entre os autores, como de Métodos Diretos e Indiretos 

(ABNT, 2008) ou Funções de Produção e Funções de Demanda (SEROA DA MOTTA, 

2007). Para alguns recursos, pode-se avaliar o Estoque; para outros, o valor do Serviço 

(MARSDEN JACOB ASSOCIATES, 2012). Estudos recentes, como o de Markantonis et al. 

(2011) sugerem a classificação dos métodos em Preferência Revelada (Revealed Preference), 

Preferência Informada (States Preference), Método(s) de Transferência de Benefício (Benefit 

Transfer Method) e Métodos Integrativos ou Multimétricos (Integrative 

Methods/Multimetrica Indicators), denominações também adotadas com algumas variantes 

por Winden (2012) e Halcos (2012) o que parece ser a tendência dos estudos atuais. 

Discorre-se a seguir sobre o Método da Valoração Contingente e Custo de 

Oportunidade pela importância que lhes é atribuída na literatura.  

A existência de um “mercado de recorrência” para suprir as falhas do mercado 

tradicional é defendida por May, Veiga e Neto Pozo (2000, p. 18), indicando ser o Método da 

Valoração Contingente (MVA) “uma das poucas ferramentas amplamente aplicadas” na 

ausência de mercados para valorar os fluxos de bens e serviços ambientais. Na medida em que 

os bens ou serviços ambientais escassos apresentam baixo valor na escala de preferências e 

prioridades dos indivíduos, sua disposição máxima a pagar pela conservação é pequena, frente 

à necessidade de preservação. Da mesma forma, ante à privação de um bem ou serviço 

ambiental, a disposição de receber compensação por essa perda (custo de oportunidade) 

passaria a ser maior do que sua disposição a pagar pela conservação. Sob o ponto de vista da 

sociedade, observa-se aqui uma defasagem entre o valor da disposição a pagar pela 

conservação e o valor da compensação esperada pela destruição ou dano ambiental. Esse 

ponto deveria ser mais bem entendido, e poderá constituir-se no ponto nuclear para 

estabelecer o equilíbrio entre conservação e destruição. A sociedade quer cobrar mais pelo 

dano do que o valor que está disposta a pagar pela conservação, e isso, de certa forma, 

incentiva a destruição (NOGUEIRA; DE MEDEIROS, 1999).  
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O Custo de oportunidade vem refletir as opções de investimentos alternativos. Não 

existe dúvida na economia, por exemplo, de que o proprietário de uma residência tem um 

custo de oportunidade que perde com a aplicação desses valores no mercado financeiro, assim 

como ele obtém uma renda ou ganho econômico representado pelo valor do aluguel 

economizado com a casa própria. O custo de um é a renda do outro, de certa forma. Como 

reforço dessa interpretação, para IPEA (2010, p. 36), quando existe opção entre usos 

alternativos da terra, como arrendamento ou a manutenção da floresta, “O método do custo de 

oportunidade de valoração ambiental calcularia que o custo da manutenção da floresta em pé 

é igual ao que seria pago pelo arrendamento” e o preço do arrendamento, no mercado, 

equivale ao valor ou lucro obtido com a atividade que seria desenvolvida a partir dele. No 

caso de uma UC, o benefício econômico, social e ambiental da preservação, para justificar-se, 

deve ser superior ao maior valor alternativo de política pública. É por isso que somente uma 

análise custo-benefício poderia justificar a criação de qualquer UC, devendo haver um estudo 

prévio, antecedendo a criação. 

Pode-se sugerir que a aplicação dos métodos depende das circunstâncias e da 

disponibilidade de dados, dando-se preferência aos métodos de custos conhecidos no mercado 

econômico, especialmente para cálculo do valor do Estoque de Recursos, que pode ser com 

boa propriedade associado ao valor de uso direto. Já os valores de uso indireto, por serem 

serviços originais da natureza, sugere-se serem mais adequados os métodos indiretos ou de 

alternativas tecnológicas, enquanto o valor de existência tem natureza ética ou moral, 

altamente dependente de percepções subjetivas, em que a valoração contingente se faz útil. O 

valor de opção poderia ser conduzido à obtenção de um valor maior do que o de uso direto 

atual e também pela incorporação dos atributos ambientais e custos de oportunidade que 

ocorrem durante o período da opção de preservação, que é exercida pelo proprietário. 

Por fim, um teste final que deve passar pela prova do Método ou Critério do Custo de 

Oportunidade, que poderia ser utilizado na criação de UCs que se denomina, preliminarmente 

como O Método de Teste Reverso: dado o valor econômico, social e ambiental de uma UC, 

seria em princípio possível pensar em deslocar seus recursos para outras finalidades que 

proporcionariam maior utilidade econômica, social e ambiental. Por quanto o estado venderia 

essa UC para aplicar em outro projeto que proporcionaria maior bem-estar e utilidade para a 

população? Quanto o Estado estaria disposto a receber, e o proprietário a pagar, para não ser 

criada uma UC? Caso o proprietário ofereça ao Estado uma compensação para não aceitar o 

valor da indenização proposta, poderia ser entendido como reconhecimento de que a proposta 
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do Estado é inferior ao real e justo valor, ou custo de oportunidade, para o proprietário. Para o 

Estado, a compensação deveria ser igual à diferença para a melhor alternativa à criação da UC 

(admitido que o Estado faça um estudo neste sentido). Se o Estado receber uma oferta maior 

que seu custo de oportunidade, em tese, deveria aceitar, pois proporcionaria maior bem-estar 

social do que a criação da UC. Atente-se que o princípio econômico norteador de políticas 

públicas indica que, ao criar uma UC, o Estado está procurando obter um benefício social 

superior ao valor do investimento que pretende realizar, apropriando-se deste valor, algumas 

vezes com prejuízo para o proprietário. 

O cálculo do valor dos ativos biológicos está sendo preocupação das empresas e da 

classe contábil brasileira. O Pronunciamento Técnico CPC 29 (inspirado no IAS 41) trata da 

avaliação e contabilização do Ativo Biológico e Produto Agrícola pelo justo valor, que 

envolve matéria complexa. Os International Financial Reporting Standards (IFRS) e as novas 

normas contábeis brasileiras, os CPCs (emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis), 

passaram a ser adotados como padrão contábil aplicável para as demonstrações financeiras de 

empresas de modo geral. O sumário do Pronunciamento Técnico CPC 29 do Comitê de 

Pronunciamentos contábeis assim interpreta: O ativo biológico refere-se a um animal ou a 

uma planta, vivos, que produz um produto que possa ser comercializado. A transformação 

biológica compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que 

causa mudança qualitativa e quantitativa no ativo biológico. O valor justo compreende o 

montante pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do 

negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação 

da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Exige a existência de mercado 

ativo para esse ativo biológico ou produto agrícola, ou mercado ativo de bens similares. É 

normal que o mercado ativo exista com base em determinados padrões, como é o caso de 

preço expresso por arroba de carne, por saca de um produto com uma determinada 

especificação base etc. em que existem vários compradores e vendedores.  

No entanto, a evolução do conceito de valor e de mercado para ativos biológicos está 

exigir considerações mais amplas. Por exemplo, Rech (2011), em sua Tese, realizou uma 

análise crítica da formação do justo valor dos ativos biológicos que não apresentam mercado 

ativo, usando como base os fundamentos e técnicas do valor presente, apresentando estudos 

de casos múltiplos de aplicação da técnica, o qual, por analogia, poderia ser aplicável. Em 

suas conclusões, o autor propõe a consideração do fluxo de caixa das receitas futuras, 

descontados os custos, como principal componente do valor dos ativos biológicos. 
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2.2.3 Estudos Internacionais sobre valoração econômica dos recursos naturais 

Nesta seção, são apresentados alguns exemplos de aplicação de valoração econômica 

constantes da literatura internacional, como os de Cline (2009), Sander (2009), Ashley (2009), 

Holopainen et al. (2010), Domanski (2010)  e Winden (2012). Além destes, estudos de 

valores globais dos serviços ecossistêmicos a exemplo de Costanza et al. (2007) e Pimentel et 

al. (1997), e estudos integrativos ou meta-análises, com ênfase nos componentes e métodos, 

entre eles os de Brouner et al. (1997), Woodward e Wui (2000), Gen (2004), Brander et al. 

(2006), Ghermandi et al. (2010) e Salem e Mercer (2012), também serão abordados. 

Cline (2009) estudou o valor dos recursos naturais em pequenas comunidades rurais 

utilizando técnicas de Avaliação de Custos de Viagem e Avaliação Contingente. Utilizando-se 

da técnica de análise custo-benefício, a autora concluiu que os impactos ambientais 

determinantes da redução da qualidade da água contribuem para a perda de bem-estar social e 

gera perdas econômicas para as comunidades regionais. 

Sander (2009), preocupada com a falta de estudos de impactos ecossistêmicos para o 

planejamento do crescimento das comunidades norte-americanas, estudou os efeitos 

socioeconômicos das mudanças nos ecossistemas de Mineapolis, USA, como reciclagem de 

nutrientes, perda de habitat e biodiversidade, e modificação dos fluxos de energia que 

decorrem da alteração do uso do solo em áreas de expansão urbana e suburbana. Esses 

impactos causam não só a redução do bem-estar, como também o aumento de doenças, a 

redução da qualidade do ar e água, a erosão, entre outros, que implicam custos de 

externalidades ocultas. A autora adotou o método dos preços hedônicos para avaliar os 

valores dos impactos ambientais e econômicos do planejamento de uso futuro do solo para 

urbanização. A autora sugere a necessidade de uma análise custo-benefício que considere 

também os efeitos sociais e econômicos dos impactos ambientais para a formulação de 

políticas públicas, sem as quais estas tendem a ser falhas. 

Ashley (2009) pesquisou a aplicação da análise custo-benefício em épocas passadas, 

concluindo que em muitos casos a análise não foi conduzida de forma adequada, gerando, na 

visão da autora, políticas públicas inadequadas. 

Holopainen et al. (2010) estudaram os efeitos de fatores de incerteza, como modelos 

de crescimento, taxas de juros, flutuação futura de preços relacionados com inventários 

florestais para fins de cumprimento de critérios de avaliação do preço justo – Método de 
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mercado do Valor Presente Líquido – ditado por regras contábeis internacionais. Adotaram 

taxas de desconto de 3% anuais. 

Domanski (2010) utilizou a técnica de regressão hedônica para estimar os efeitos 

econômicos de um incêndio de grandes proporções num depósito de produtos químicos na 

cidade de Apex, Carolina do Norte/USA, com exalação de gases tóxicos, o qual demandou 

evacuação de 17.000 pessoas. Procurou identificar a alteração no bem-estar da população e 

principalmente o efeito nos preços das residências do entorno de duas milhas e a distribuição 

dos custos dos efeitos da catástrofe entre os diversos atores, como da companhia, dos 

residentes no local e no estado, e nos demais depósitos de produtos perigosos. O autor 

concluiu pela existência de prejuízos econômicos, e a redução nos preços das residências do 

entorno, porém os efeitos limitaram-se a um prazo curto. 

Winden (2012) desenvolveu e testou uma ferramenta multimétrica para analisar os 

impactos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais no ciclo de vida de combustíveis, 

visando a entender as escolhas a partir das preferências individuais dos consumidores. O autor 

compara variação preços marginais (custos) de cada combustível em função do impacto 

ambiental com variações no desejo de pagar (benefícios) derivado a partir das preferências 

individuais. A análise permite conhecer custo-benefício de cada alternativa de combustível, ao 

contrário dos métodos tradicionais de modelos de escolhas discretas. 

Estudos globais de valores econômicos dos serviços ecossistêmicos têm sido relatados 

na literatura internacional, destacando-se o estudo pioneiro de Costanza et al. (1997) e de 

Pimentel et al. (1997). Esses estudos têm o mérito de mostrar a possibilidade de avaliações 

regionais ou globais, assim como dos componente e uso de metodologias de avaliação, e que 

podem auxiliar na formulação de políticas públicas e em processos de negociações 

internacionais. 

Costanza et al. (1997) calcularam o valor econômico de algumas funções ou serviços 

ecossistêmicos do mundo e também os valores de opção e existência (Tabela 1) e, concluíram, 

em estudo pioneiro no gênero, que os serviços ecossistêmicos mundiais valem em média US$ 

33 trilhões anuais (entre US$ 16 a 54 trilhões) em um momento em que o PIB mundial era de 

US$ 43 trilhões, ou seja, o valor dos serviços ambientais anuais corresponde 

aproximadamente ao PIB mundial. Apesar do pioneirismo do trabalho de Costanza, algumas 

críticas têm sido feitas à utilização desses valores para outros contextos, como por Pearce 

(1998), Brander et al. (2012) pela falta de consideração de variáveis contextuais.Desta forma, 

os valores devem ser considerados com cautela ao serem aplicados em situações específicas. 
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Tabela 1 - Valores de funções ecossistêmicas, opção e existência  

FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS  U$/m2/ano  

Regulação da atmosfera co2  0,0300 

Regulação do clima 0,0223 

Regulação das águas 0,0006 

Controle de erosão 0,0245 

Formação de solo 0,0010 

Reciclagem de nutrientes 0,0922 

Tratamento de rejeitos 0,0087 

Habitat/Refúgio  0,0100 

Recreação 0,0112 

Cultural 0,0002 

VALOR DE OPÇÃO 0,0002 

VALOR DE EXISTÊNCIA 0,0003 

Fonte: Costanza et al. (1997). 

A pesquisa de Costanza et al.(1997) utilizou vários métodos de valoração, diretos e 

indiretos. Assim, por exemplo, se os recursos madeireiros são de US$ 50,00 pela 

comercialização no mercado e se os serviços ecossistêmicos não comercializados, como 

estéticos, existência e conservação, são de U$ 70,00 totais a partir do desejo de pagar da 

comunidade, o valor total será de U$ 120,00, embora somente passem atualmente pelo 

mercado os valores de U$ 50,00. Quando são avaliados os investimentos em estradas, 

hospitais, educação, estamos avaliando, de certa forma, o valor da vida humana, semelhante 

ao avaliarmos a conservação da biodiversidade, especialmente porque o bem-estar humano 

influi no desempenho e nos preços de mercado (COSTANZA et al., 1997).   

Pimentel et al. (1997), seguindo o trabalho pioneiro de Costanza et al. (1997), também 

estimaram os benefícios econômicos da biodiversidade, globais e dos Estados Unidos. Eles 

concluíram que os benefícios globais são de U$ 2,9 trilhões anuais (11% do PIB mundial, na 

época de U$ 26 trilhões) e, somente para os Estados Unidos da América, são de U$ 319 

bilhões anuais, ou cerca de 5% do PIB. 

Estudos que envolvem Meta-análises consistem em análises estatísticas de resultados 

de um conjunto de pesquisas sobre o mesmo tema, visando a integrar os resultados e, 

eventualmente, apontar convergências ou tendências (BROUWNER et al., 1997).  

Brouwner et al. (1997) analisaram 103 publicações a partir de 1986, que avaliaram o 

valor das áreas úmidas de diversos países. Maior parte dos estudos fora realizados na década 

de 1990. O objetivo foi comparar Custo e Benefício do uso e não uso das diferentes funções 
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dessas áreas apresentados nas pesquisas, consistentes no valor de uso atual e futuro; de não 

uso; de uso e não uso. Os estudos adotaram o método de Avaliação Contingente, que o autor 

considera mais próprios. O autor referencia a possibilidade de uso dos métodos de Custo de 

Viagem e de Preços Hedônicos. Os valores de uso foram estimados em 68.1 unidades de 

moeda, enquanto os de não uso foram estimados em 35.5 unidades da mesma moeda, e para 

uso e não uso, 63.8. 

Woodwart et al. (2000) analisaram 39 estudos de áreas úmidas, com 103 avaliações. 

Para o estudo desenvolveram a hipótese de que o valor econômico da área úmida é função dos 

serviços prestados, da metodologia utilizada, da área da terra, ano e localização e uma 

constante. Destaca-se a adoção do pressuposto de Freeman (1993) de que o valor do recurso é 

igual aos benefícios líquidos (deduzidos os custos) que estes recursos prestam ao Ser 

Humano. Os valores fora do Mercado podem ser obtidos pelo método do Custo de Viagem, 

Avaliação Contingente ou Preços Hedônicos. O método de Renda Líquida é apropriado, 

quando o serviço representa agregação de valor ao produto, havendo relação clara ou 

estimada entre a área e a atividade econômica. O Custo de reposição também foi referenciado. 

Concluíram que o método empregado afeta os resultados e que as conclusões dos estudos 

individuais não podem ser extrapoladas para qualquer outro contexto, sem as necessárias 

adaptações. Da mesma forma, existe uma dificuldade de comparar estudos feitos sob critérios 

diferentes. Uma das limitações que se observa na meta-análise é a falta de consideração das 

condições socioeconômicas dos respondentes, assim como a consideração do PIB local, que 

podem afetar a disposição de pagar dos respondentes, como por exemplo, sugerido por 

BOCKSTAEL et al. (2000). Essas considerações serão adotadas no futuro em várias 

pesquisas. 

Gen (2004) analisou 228 casos com 614 avaliações. Os métodos prevalentes foram 

Custo de Viagem, Preços Hedônicos e Avaliação Contingente. A questão de pesquisa visava a 

verificar se os resultados de diferentes avaliações, por diferentes métodos são mais confiáveis 

umas em relação às outras, ou se, ao menos, os resultados são válidos. O autor explica que o 

método do custo de viagem é um importante componente do custo total de visita a um local, 

variando entre os indivíduos, podendo ser utilizada como uma proxy do valor do recurso. As 

meta-análises podem auxiliar a entender os determinantes de valor, uma vez que elas 

permitem conhecer tendências e semelhanças. Como conclusões, apresenta: o método de 

avaliação contingente é o mais adotado nos estudos examinados; água, solo e condição do ar 

são os recursos mais estudados; o método de avaliação contingente tende a ser mais usado na 
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avaliação qualitativa de mudanças ambientais, especialmente na avaliação de animais; o 

método de preços hedônicos é usado em avaliações quantitativas com mudança de valor; 

enquanto o método de custo de viagem é raramente usado nesta condição; alguns jornais 

publicam desproporcionalmente avaliações de diferentes lugares, com diferentes bens e 

usando métodos diferentes; está havendo crescimento dos estudos de avaliações, tornando 

mais populares os métodos, especialmente da avaliação contingente. 

Brander et al. (2006) analisaram 190 estudos com avaliações, de diversos continentes 

(incluindo América do Sul) e recursos variados, enfocando áreas úmidas. Além das áreas e 

métodos de avaliação, no pressuposto de que as condições socioeconômicas interferem na 

avaliação contingente, introduziram as características socioambientais da região e o PIB. 

Concluíram pela existência de uma correlação positiva entre o valor por hectare da terra e o 

PIB per capita da região, de forma que um acréscimo de 10% no PIB é acompanhado de 

aumento de 12% no valor da terra. As áreas mais valiosas estão localizadas na Europa, 

seguidas dos Estados Unidos e Austrália, África, Ásia e, menos valiosas, na América do Sul. 

Da mesma forma, observam existência de correlação entre o valor da terra a densidade 

populacional, embora inelástica. 

Ghermandi et al. (2008) procederam a uma meta-análise das mais completas na área, 

que incluíram 385 estudos publicados de 1974 a 2007, envolvendo áreas úmidas trabalhadas 

pelo homem. Observa-se uma preferência pelos critérios de mercado em cerca de 67% das 

avaliações, explicado pela existência de fortes componentes de custos em função da atuação 

humana, pois são áreas trabalhadas artificialmente. Adotaram três indicadores moderadores, 

denominados variáveis contextuais: (a) pressão humana sobre a área; (b) PIB per capita; (c) 

proximidade com outras áreas idênticas. Os autores adotam a classificação dos métodos 

como: (a) baseados no mercado – preços de mercado, reposição e renda líquida; (b) 

preferências reveladas- viagem e hedônicos; (c) preferências afirmadas – contingentes e 

escolhas experimentais. Em suas conclusões, a influência do método foi estatisticamente 

insignificante. O índice de pressão ambiental é positivo, indicando que, quanto maior a 

pressão das atividades humanas, maior é o valor das áreas. O valor das áreas é correlacionado 

positivamente com o PIB per capita. Há uma negativa correlação entre ao valor da área e a 

proximidade de outras áreas idênticas, sugerindo que existe substituição de alguns serviços de 

uma área por sua vizinha. Esse trabalho inovou em termos de busca de adoção de variáveis 

contextuais que auxiliaram o poder explicativo. 
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O estudo de Salem e Mercer (2012) tem como característica a uniformidade do objeto 

de análise, pois incluiu somente mangues, diferentemente, por exemplo, de Ghermandi, que 

incluiu vários tipos de áreas úmidas. São 145 observações, mas somente 44 foram submetidas 

a análise de regressão. Entre as conclusões do estudo, o autor aponta que o PIB tem um efeito 

positivo sobre o valor econômico dos mangues, e o uso dos métodos de custos de reposição e 

avaliação contingente produzem estimativas de valores maiores do que outros métodos. O uso 

de regressão com atributos de pesos para variáveis contextuais apresentam os melhores 

ajustamentos. 

Com objetivo de traçar um panorama geral sobre componentes e métodos adotados 

pelos pesquisadores e reportados nas meta-análises, foi elaborado o Quadro 4. 

Quadro 4 - Meta-análises de valoração econômica de recursos naturais 

AUTORES Brouner Woodwar Gen Brander Gherm Salem  
Ano (1997) (2000) (2004) (2006) (2008) (2012) 

Número de Estudos 30 39 228 190 167 44 
Observações  103 614 215 385 145 

 

Componentes avaliados wetland wetland vários wetland wetland mangues 
Custo de Viagem  SIM SIM 19 43 1 
Renda Liquida  SIM  22 53 28 
Custos de Reposição  SIM  28 64 31 
Preços de Mercado    91 130 62 
Função de Produção    19 27 10 
Avaliação Contingente SIM SIM SIM 38 76 10 
Preços Hedônicos   SIM 5 5 sim 
Custo de Oportunidade    11 9 sim 
Escolha experimental     9 sim 

M
É
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O

D
O

S
 

Perda de produtividade      4 

Habitat    73   
Conforto/estética/turismo    60 42 14 
Caça    50 66  
Pesca    40 59 51 
Materiais    39 69 35 
Controle de erosão    34 51  
Qualidade da água    31 48 4 
Suprimento de água    23 39  
Lenha – combustível    21 33  
Biodiversidade    19 42 1 
Pesca comercial     98  
Recreação sem consumo     83   
Proteção costa      29 
Retenção de nutrientes      1 
Sequestro de carbono      7 
Não uso      6 
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Usos tradicionais      1 

Fonte: o Autor 
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No quadro 4 são apresentados dados sobre os estudos, métodos e componentes, que, 

de certa forma, traduzem o estado da arte atual na avaliação econômica dos ecossistemas. A 

maioria dos estudos foram desenvolvidos em áreas úmidas (wetlands) naturais, havendo uma 

certa carência de estudos em outras áreas, especialmente de florestas. O custo de 

oportunidade, como importante componente do sistema de decisão, tem merecido menos 

estudos do que recomenda a teoria. Avaliações sistêmicas também têm sido observadas com 

frequência maior do que se esperava, o que é compreensível num campo orientado por valores 

quantitativos e monetários. Nas pesquisas iniciais, até 2004, os autores estudados adotaram 

somente referenciação dos métodos (anotados com SIM), sem preocupação com a 

quantificação de seu uso, o que tem sido mais comum nos últimos estudos, onde são 

apresentados os números de observações consideradas.   

Importantes também são as considerações práticas dos efeitos dos usos de cada um 

dos métodos feitas por Salem e Mercer (2011). O método do custo de reposição supõe que o 

valor do serviço dos ecossistemas é igual ao custo de construção artificial desse ecossistema. 

O método do preço de mercado atribui valor ao ecossistema igual à renda total dos bens e 

serviços comercializados produzidos por eles, no entanto esse valor é superestimado, pois os 

custos de produção são omitidos. A abordagem das funções de produção baseia-se na noção 

de que os bens as funções ecológicas são usadas como insumo do processo de produção, e seu 

valor é medido pelo efeito na produtividade ou no valor dos produtos finais considerando o 

valor agregado, ou seja, o valor ou a renda adicional agregada pelo insumo ao produto final. O 

método da renda líquida mede o valor do bem ou serviço ambiental subtraído dos custos de 

produção. O método do valor contingente usa pesquisa para saber a disposição máxima de 

pagar pela preservação ou receber compensação por hipotética mudança na qualidade 

ambiental. O custo de viagem é usado para conhecer o valor recreacional de um ecossistema 

ou avaliar as perdas de sua privação ou degradação. 

A partir deste referencial, passa-se a examinar as Unidades de Conservação no Brasil, 

seguido da sua valoração econômica institucional.  

2.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL 

Nesta seção é abordado o objeto de aplicação do estudo, iniciando-se com alguns 

dados históricos, seguido de estudos científicos sobre a valoração dos recursos naturais em 
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Unidades de Conservação no Brasil, e então a valoração institucional, assim entendidos os 

critérios legais para valoração econômica dos recursos naturais. 

2.3.1 Antecedentes das Unidades de Conservação no Brasil 

Desde a fundação do primeiro parque nacional em Yellowstone, Estados Unidos, em 

1872, foram criadas, até 2008, cerca de cem mil unidades de conservação ambiental no 

mundo (CHAPE; SPALDING; JENKINS, 2008). Bertzky et al. (2012) reportam existirem 

177.547 áreas protegidas em 2012, demonstrando o incremento da última década, 

especialmente no Brasil. 

O primeiro parque nacional brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia, foi criado em 

1937, com 28.084,1 há, pelo Decreto n.º 1.713, de 14 de junho de 1937. Esse parque ainda 

não teve sua situação fundiária totalmente regularizada, fato comum da maioria das Unidades 

de Conservação criadas sobre áreas privadas. No ano de 2011, o Governo Federal indenizou 

mais dois imóveis rurais desta UC, restando ainda metade para ser regularizada (PORTAL 

BRASIL, 2010).  

O Brasil também é o país com mais áreas protegidas do mundo, o mais “limpo”, 

considerando-se a sua biocapacidade (produção de serviços ambientais), a pegada ecológica 

(consumo e poluição em geral) e a área territorial. Isso pode ser explicado pela vasta extensão 

territorial de áreas, recursos naturais e florestas preservadas frente à relativamente baixa 

densidade populacional, e pelo baixo nível de consumo e de padrão de vida, se comparado 

com países mais economicamente desenvolvidos, constituindo uma reserva mundial 

significante (WWF, 2012; CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011).  

O Brasil possui quatro mecanismos institucionais básicos para a proteção de áreas: 

Área de Preservação Permanente (APP): que protege áreas naturalmente frágeis como 

nascentes, rios, alagados, morros etc.; Reserva Legal (RL): que corresponde a um percentual 

da propriedade que precisa ser mantida com a cobertura natural original – entre 20% a 80%; 

Unidades de Conservação (UC): espaços territoriais especialmente reservados para a proteção 

dos recursos naturais, por iniciativa pública ou privada, incluindo proteção parcial de seu 

entorno, ou zona de amortecimento e corredores ecológicos; Territórios Indígenas (TI) e 

quilombolas: destinados a proteger áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas e 
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quilombolas. Ainda, integram as áreas protegidas os jardins botânicos, os zoológicos, os 

hortos florestais, e qualquer outro espaço ambiental instituído pelo Poder Público, conferindo 

proteção integral ou parcial a seus elementos naturais.,Está em andamento um programa para 

praticamente impedir a supressão da cobertura vegetal de todo o território nacional, sob a 

forma de proteção dos biomas. Nessa linha, já foi promulgada a Lei do Bioma Mata Atlântica 

(BRASIL, 2006), que veda o corte (artigo 27 vetado) e a supressão de vegetação em 

determinadas condições, estando ainda em andamento (BRASIL, 2012) tentativa (artigo 76, 

do Código Florestal aprovado no Congresso e vetado pelo Presidente) para estender esse tipo 

de restrição e proteção aos demais biomas, que compreendem 100% do território nacional.  

Estudo da Embrapa (2009) indica a composição de áreas do território nacional 

continental com proteção legal e institucional (Tabela 2): 

Tabela 2 - Composição das áreas do território nacional – Embrapa 

Área UC/TI RL APP DISPON BIOMA 

(km²) % % % % 

Amazônia 4. 195. 296 46, 43 42, 87 18, 66 -7, 97 

Caatinga 844.062 5, 98 18, 80 7, 11 68, 10 

Cerrado (fora da AML) 1. 275. 908 5, 68 18, 86 13, 84 61, 62 

Cerrado (dentro da AML) 755. 390 18, 58 28, 50 10, 28 42, 64 

Mata Atlântica 1. 118. 353 6, 32 18, 74 16, 11 58, 83 

Pampa 176. 131 3, 53 19, 29 12, 27 64, 91 

Pantanal (dentro da AML) 60. 787, 06 5, 37 18, 93 94, 63 -18, 93 

Pantanal (fora da AML) 88. 950, 15 3, 18 19, 36 96, 82 -19, 36 

Total 8. 514. 877 26, 95 31, 54 16, 94 28, 84 
UC/TI: Unidades de Conservação e Territórios Indígenas;  RL: Reserva Legal. 
APP: Área de Preservação Permanente. DISPON= Área disponível para atividades econômicas 
AML: Amazônia Legal.  

Fonte: Embrapa (2009). 

As UCs, além da área própria, possuem uma área de entorno de até dez quilômetros, 

corresponderiam, neste caso, a mais 7,42% do território nacional (EMBRAPA, 2009), e 

apresentam restrições ao uso econômico. Nos dados, existe sobreposição de áreas, tornando a 

disponibilidade negativa, devendo-se ponderar esta circunstancia. Nesse cenário, restariam 

cerca de 21% do território para ocupação social e econômica, o que gera pressão e atritos com 

as classes econômicas produtivas, como agronegócios, mineração, energia elétrica e 
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infraestrutura em geral que demandam novas áreas para expansão da atividade econômica, e 

também para expansão das áreas habitacionais (EMBRAPA, 2009).  

Somente em 1981, o Brasil instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 

1981), visando à preservação, à melhoria e à recuperação da qualidade ambiental, fato que se 

constitui um significativo avanço (LEUZINGER, 2002) na proteção ambiental brasileira e 

para a posterior criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

No ano de 1986, a edição da Resolução CONAMA 01 (BRASIL, 1986), trouxe 

importante contribuição para o ordenamento jurídico, ao estabelecer a necessidade de Estudos 

de Impactos Ambientais para empreendimentos de natureza econômica, e, consequentemente, 

exigiu a especificação das externalidades e medidas mitigadoras ou compensadoras.  

A Constituição de 1988 dedicou um capítulo especial ao Meio Ambiente, com ênfase 

na proteção ambiental e na reparação do dano. A partir dessa data, novo ordenamento jurídico 

foi estabelecido com base nesses mandamentos Constitucionais.  

A partir do ano 2000, a Lei 9985 (BRASIL, 2000) regulamentou a Constituição 

Federal, e criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Seus objetivos 

foram definidos no artigo 4, destacando-se o inciso XI, que privilegia a valoração da 

econômica e social da biodiversidade biológica. Isso significa atribuir ao recurso natural o seu 

real valor econômico, eliminando-se as externalidades positivas ou negativas, ou seja, cobrar 

pelas externalidades negativas e pagar pelas externalidades positivas o real e justo valor, 

corrigindo-se com isso as falhas econômicas de mercado, premiando-se quem preserva e 

cobrando de quem destrói a biodiversidade, no mínimo igualando o custo da preservação ao 

custo da destruição. Entre as diretrizes do SNUC (BRASIL, 2000), observa-se a preocupação 

com aspectos de sustentabilidade econômica da UC, garantindo alocação de recursos 

necessários para sua criação e manutenção, cumprindo de forma eficaz as funções para as 

quais foram criadas.  Da combinação dos Objetivos com as Diretrizes, observa-se que a 

criação de uma UC, justificada pelos seus atributos ambientais especiais, deve ser precedida 

de estudos de viabilidade econômica e financeira, entre eles o estudo fundiário que inclua 

todas as repercussões sociais e econômicas da criação e implantação. A desapropriação de 

área deve ser precedida de avaliação (que valorize econômica e socialmente a diversidade 

biológica – artigo 4), para ser assegurada a prévia e justa indenização ao proprietário que 

preservou a área, (BRASIL, 1998a) e, também a existência dos recursos orçamentários já 

autorizados pelo legislativo (Decreto Lei 200/67, art. 73). A necessidade de planejamento e 

existência de recursos orçamentários prévios, por exemplo, é obrigatória para os casos de 
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desapropriação para reforma agrária, pelo Art. 25, da Lei 8.629, que poderia ser aplicada para 

os casos de criação de UCs (BRASIL, 1993).  

No ano de 2006, foi promulgada a Lei 11.824 (BRASIL, 2006) que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica “tendo por objetivo geral 

o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, 

da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da 

estabilidade social”. Em seu artigo 33, a Lei obriga o Estado a estimular a proteção e uso 

sustentável, mediante adoção de mecanismos econômicos, corresponsabilizando 

solidariamente as entidades doadoras ou propositoras de projetos ou propostas de benefícios. 

Em seu artigo 46, prevê estímulo a estudos técnicos e científicos visando à conservação, o que 

se supõe incluem os estudos de valoração econômica da preservação, bem como a 

incorporação, na interpretação da Lei, dos estudos técnicos sobre a relação entre valoração e 

preservação.  

Merece ser destacada a importância, esforço e influência de organismos internacionais 

na formulação de Políticas Planos e Programas (PPP), diretrizes de políticas públicas, 

legislação e no incentivo à criação de áreas conservação e terras indígenas. Por exemplo, 

examinando-se a origem do SNUC, observa-se que o Instituto Socioambiental (ISA) 

considera-se um partícipe ativo na implantação do SNUC no Brasil e na sugestão de leis e 

regulamentos, patrocinado pela Fundação Ford. Informa que foi criado para atuar no 

monitoramento de unidades de conservação, além da causa indigenista em que já vinha 

desenvolvendo atividades. O representante do ISA, daquele ano, veio a ser Diretor no 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 2005, quando as UCs de Santa Catarina e do 

Paraná foram criadas (RAMOS; CAPOBIANCO, 1996), o que demonstra a relação próxima e 

influência que as ONGs internacionais ou suas parceiras nacionais possuem junto ao MMA.  

As diretrizes brasileiras para implantação de políticas ambientais foi também confiada 

em parte ou no todo a ONGs internacionais ou a elas vinculadas, como à WWF-Brasil (criada 

para implementar uma rede de UCs), que, entre outros, emitiu em maio de 2007 o documento 

“Reserva de Desenvolvimento Sustentável: Diretrizes para a Regulamentação”, dentro do 

Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) (WWF, 2007).  

Já com novos instrumentos legais aperfeiçoados, nos últimos anos, o Brasil tem 

expandido em grande escala suas UCs, apresentando as maiores reservas tropicais do mundo 

especialmente impulsionado pela iniciativa internacional em parceria com o governo 

brasileiro, sendo fundamentalmente conduzidos pelos programas PP-G7 e ARPA. PP-G7 é o 
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Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais brasileiras, feito pelo IBAMA, pela 

Sociedade Civil Mamiraua e pela Conservação Internacional do Brasil; o ARPA é o Programa 

para Proteção para Áreas Protegidas da Amazônia, feito pelo MMA e pelo WWF Brasil, 

iniciados em 1997, e financiados pelo Banco Mundial e pela Global Environment Facility 

(CHAPE; SPALDING; JENKINS, 2008).  

O crescimento das áreas protegidas Federais no Brasil pode ser observado no Gráfico 

3, em milhares de hectares.  

Gráfico 3 - Crescimento de áreas protegidas Federais no Brasil, em 1.000 ha. 
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Fonte:  adaptado de Oliveira (2012a, p. 4). 

A importância das florestas tropicais, entre outros, é relatada pela Fundação Nacional 

do Índio - FUNAI (FUNAI, 2012, on line), ao informar que “Cerca de 25% dos 

medicamentos utilizados nos Estados Unidos possuem substâncias ativas derivadas de plantas 

nativas das florestas tropicais”.  

Quando se buscam informações sobre a situação atual das UCs no Brasil, depara-se 

com dados esparsos, parciais, incompletos, situação também relatada em outras pesquisas 

(ALVES, 1996; SANTOS et al., 2001). O próprio Ministério do Meio Ambiente, em relatório 

recente (MMA, 2009) sobre Pilares da Sustentabilidade das Áreas Protegidas do Brasil indica 

essa falta de dados. Deve ser destacado o esforço atual do ICMBio em suprir estas 

deficiências, levantando dados mais atualizados.  
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Pelos dados oficiais, obtidos no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, em 3 

de novembro de 2011, o Brasil possuía 1.588 Unidades de Conservação,  com 1.513.309 km2, 

ou seja, cerca de 18% do território nacional em Unidades de Conservação (Tabela 3), 

envolvendo as esferas Federal, Estadual, Municipal e também as RPPNs, privadas. 

Tabela 3 - Unidades de Conservação no Brasil, 2011 

Esfera Tipo /Categoria 
Federal Estadual Municipal 

TOTAL 

Proteção Integral N.º 
Área 
(Km²) 

N.º 
Área 
(Km²) 

N.º 
Área 
(Km²) 

N.º 
Área 
(Km²) 

Estação Ecológica 31 69.237 55 46.628 0 0 86 115.865 
Monumento Natural 3 443 16 796 4 7 23 1.246 
Parque Nacional 67 252.532 175 94.459 44 130 286 347.122 
Refúgio de Vida Silvestre 7 2.019 9 1.644 1 22 17 3.685 
Reserva Biológica 29 38.703 20 13.466 1 7 50 52.176 
Total Proteção Integral 137 362.934 275 156.993 50 167 462 520.094 

 

Uso Sustentável N.º Área 
(Km²) 

Nº Área 
(Km²) 

Nº Área 
(Km²) 

Nº Área 
(Km²) 

Floresta Nacional 65 163.430 35 135.997 0 0 100 299.428 
Reserva Extrativista 59 122.875 28 20.211 0 0 87 143.086 
Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

1 644 26 109.200 0 0 27 109.844 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 
Área de Proteção 
Ambiental 

32 100.144 181 329.634 33 5.354 246 435.132 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

16 448 24 445 5 27 45 920 

RPPN 574 4.728 47 77 0 0 621 4.805 
Total Uso Sustentável 747 392.269 341 595.564 38 5.381 1.126 993.215 

 
Total Geral 884 755.204 616 752.558 88 5. 548 1.588 1.513.309 

Fonte: CNUC/MMA, on-line (2011).  

Informação recente prestada pelo ICMBio ao pesquisador via portaldatransparência  

informa a seguinte composição das UCs Federais no Brasil em maio de 2013: 

Unidades de Conservação em terras Federais........... 34.975.601 ha ou 349.756 km2 

UCs em terras privadas e devolutas.......................... 18.158.827 ha ou 181.588 km2 

Unidades de Conservação em terras Estaduais.........    9.767.919 ha ou   97.679 km2 

Total de UCs Federais............................................... 62.902.347 ha ou 629.023 km2 

 

Descontando-se, nos dados do CNUC/MMA (2011) as RDS, Áreas de Proteção 

Ambiental (APA), ARIE e RPPN chega-se a um número de 649.240 km2, bem próximos dos 

629.023 km2 informados para maio de 2013 para as UCs Federais, podendo-se adotar os 

dados do CNUC/MMA (2011) com propriedade. 
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Na busca de atualização dos dados de Embrapa (2009) constata-se (ISA, 2012) que 

existem no Brasil 675 terras indígenas, com área total de 1.126.939 km², o que representa 13, 

2% da área e que, somadas às UCs (CNUC/MMA, 2011), perfazem 2.640.248 km2, ou 

30,91% do território nacional (Tabela 4), sem contar novas UCs criadas recentemente. 

Pode-se, então, atualizar o estudo da Embrapa (2009), estimando-se os seguintes 

números, desconsiderando-se eventuais sobreposições, em que se observa o aumento das 

áreas protegidas referenciadas e redução das áreas disponíveis 

    Tabela 4 - Estimativa de atualização do estudo da EMBRAPA 

Áreas KM AUTOR EMBRAPA 

Áreas indígenas 1.126.939 km2 13,20 % 

UCs 1.513.309 km2 17,71 % 
26,95% 

RL 2.685.542 km2 31,54 % 31,54% 

APPS 1.442.544 km2 16,94 % 16,94% 

TOTAL PRESERVADO SEM ENTORNO UCS 79,39 %  71,16% 

Entorno – estimativa cenário de 10 km 7,42 % 7,42% 

TOTAL PRESERVADO COM ENTORNO 10 km 86,81 % 78,58% 

Área utilizável sem entorno UCs 20,61 % 28,84% 

Área utilizável com entorno 10 km 13,19 % 21,42% 

Fonte: o Autor. 

Estudo do MMA (2009) sugere que seria necessário criar centenas ou mesmo milhares 

de outras UCs no País, com área total de aproximadamente 21,1 milhões de hectares para 

cumprir as metas definidas pela Comissão Nacional da Biodiversidade, apenas no território 

continental. Essa também é a posição de Brack (2011), ao defender a necessidade de proteger 

os ecossistemas brasileiros mediante criação de UCs, que, em sua opinião, ainda são 

insuficientes, principalmente fora da região amazônica. Numa aparente contradição, o 

relatório informa que o Brasil tem destaque e importância no cenário mundial no 

cumprimento das metas de conservação da Convenção para Diversidade Biológica das Nações 

Unidas (30% do bioma Amazônia e 10% dos demais biomas), sendo computadas para isso 

também as UCs estaduais, municipais e particulares, sendo responsável por 74% do aumento 

da área global protegida desde 1983, contemplando 16, 75% do território nacional, conforme 

o relatório (MMA, 2009).  
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Algumas reflexões e questionamentos são aqui propostos. É bastante provável que a 

criação de UCs federais no Brasil, nos últimos anos, somente tenha sido viabilizada pelo 

apoio e pressão internacional, porque, prévia ou concomitantemente à criação, os governos 

não têm procedido à aquisição das áreas que lhes transfeririam o domínio e posse. Tratam-se, 

nesse sentido, de “parques de papel”, ou “pseudoparques” como se propõe, pois, em boa parte 

dos casos, a propriedade e posse são privadas, como se demonstrará. Por exemplo, Oliveira 

(2012a), em relato exaustivo, escreve que a criação de UCs no Paraná, e por analogia em 

Santa Catarina em 2005 e 2006, em áreas de alto valor econômico e ocupação antrópica, teria 

ocorrido de "afogadilho", sem muita sistematização de estudos, sem avaliação individual dos 

imóveis, como uma ação política do governo brasileiro para demonstrar à comunidade 

internacional, especialmente por ocasião da Conferencia entre Partes (COP), que o País 

cumpre as metas a que se propôs. Isso se deu, como relata o autor, mesmo enfrentando forte 

resistência da comunidade local, em processo com características de truculência e pânico, 

com disputas políticas, jurídicas e policiais.  

Unidades de Conservação públicas somente existem, se forem de posse e domínio 

público, não antes (BRASIL, 2000). Assim, a simples declaração de utilidade pública e 

criação, no papel, de uma UC não tem o condão de transformar uma área privada qualquer em 

UC. O Estado somente pode criar uma UC em território que seja de seu domínio prévio, o que 

enseja a possibilidade de manter a posse, sob pena de esbulho possessório em propriedade de 

terceiros. Ninguém adentrará numa propriedade privada, sem o consentimento do proprietário 

ou por decisão judicial, dado o princípio constitucional da Propriedade. Portanto, não existe 

Unidade de Conservação Pública com posse e domínio privados. É o que se depreende, por 

exemplo, do parágrafo 1.°, do artigo 11, da Lei 9.985: “O Parque nacional é de posse e 

domínio públicos”, também aplicável às demais formas de UCs públicas de proteção integral.  

Portanto, a propriedade e posse são condições necessárias e indispensáveis para poder-

se dispor de um imóvel, e sobre ele criar uma UC. Somente distorções do sistema permitem 

essa situação de ilegalidades e inconstitucionalidades. No entanto, essa situação é a prevalente 

na quase totalidade das Unidades de Conservação federais do Brasil: não passam de intenção, 

ou “parques de papel”, uma vez que não consumada a aquisição do domínio e posse nem 

adotados os processos de implementação da gestão efetiva (LEUZINGER, 2007). 

A proteção ambiental somente pode ocorrer no bojo de um Plano de Manejo, que, por 

sua vez, exige como essência, a prévia titularidade e a posse sobre a área. Sem a posse, o 

Plano de Manejo é mera “intenção de manejo em área de outrem”. Não se pode manejar (e 
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muito menos adentrar) em propriedade de terceiros. No entanto, pode haver o apossamento, 

que geraria desapropriação indireta. Ao mesmo tempo, a proteção ambiental não pode 

implicar expropriação, vedada pela Constituição. A avaliação prévia e justa impõe-se (vedado 

confisco, se não previsto em Lei), seguida da desapropriação e pagamento prévio da 

indenização, em dinheiro, que permite adquirir domínio e posse. O prazo máximo para a 

regularização fundiária é de cinco anos a contar da criação (quando o Decreto caduca), e a 

falta de regularização compromete o meio ambiente, além de gerar condenações em 

montantes que inviabilizam o sistema de UCs (OLIVEIRA, 2010).  

No entanto, o Ministério Público Federal tem defendido a tese de que, uma vez afetada 

uma área por Decreto, mesmo com o decurso do prazo que geraria a sua caducidade, a 

desafetação somente poderia ocorrer por Lei. 

Num estudo sobre a situação das UCs no Brasil, Alves (1996) escreve que a situação 

das UCs no Brasil não é preocupante: é alarmante, pela falta de dados, de recursos de pessoal, 

financeiros e de todas as ordens, dado que as UCs estavam, em sua maior parte, em situação 

irregular. Muanis, Serrao e Geruda (2009) relatam que dados do ICMBio de 2008 indicavam 

que, das 299 UCs federais, 210 não possuíam planos de manejo; 184 não tinham conselhos 

gestores; em 161 unidades inexistia infraestrutura; e, em 43, essa infraestrutura era 

insuficiente, destacando a falta de recursos orçamentários como principal causa desse estado 

de coisa, estimados em R$ 700 milhões para cobrir o déficit, sem considerar a regularização 

fundiária.  

A situação relatada por Alves (1996), Muanis, Serrao e Geruda (2009), ao que parece, 

perdura até os dias de hoje, conforme estudo de Medeiros, Savi e Brito (2005, p. 48), que é 

mais contundente, ao afirmar que “as UCs no Brasil, da mesma forma que na maioria dos 

países tropicais, não passam de ‘parques de papel’ carecendo de investimentos, estrutura e 

regularização fundiária”.  

No estudo sobre os Pilares da Sustentabilidade das UCs (MMA, 2009, p. 11), o MMA 

reconhece a pouca importância que recebe no orçamento geral (em 2008, o orçamento da 

pasta correspondeu a apenas 0, 12% do orçamento da União) vindo atrás de dezessete outros 

ministérios, sendo os cortes contingenciais rotina, destacando ainda que, para uma expansão 

de 78, 46% nas UCs, o orçamento revertido ao SNUC foi acrescido de somente 16,35%. O 

Orçamento do ano de 2011 foi de R$ 492.568.588,60 (PORTALDATRANSPARÊNCIA, 

2012), e, para 2012, foram solicitados recursos de R$ 461 milhões, que são aplicadas 

basicamente em despesas de custeio, restando quase nada para cuidar da preservação. Em 
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2011, foi regularizada somente a UC Serra das Confusões, do Piauí 

(PORTALDATRANSPARÊNCIA, 2012), no valor de R$ 48.997.397,23.  

No mesmo estudo, o Departamento de Áreas Protegidas – Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente – aponta para a inexistência de 

dados sobre o passivo fiscal federal com a regularização fundiária, mas estima, em 2009, em 

vinte bilhões de reais o valor para regularização fundiárias das UCs federais, para áreas 

privadas da ordem de 21 milhões de hectares, sugerindo que isso seja feito no prazo de vinte 

anos. Então, se 21 milhões de hectares valem vinte bilhões de reais, cada hectare valeria da 

ordem de RS 1.000,00. O território nacional é da ordem de 850 milhões de hectares, então 21 

milhões de hectares representariam aproximadamente 2,5% do território nacional. Se as mais 

valiosas áreas, sob o aspecto ambiental podem ser compradas por R$ 1.000,00 por hectare, 

todo território nacional brasileiro valeria 850 bilhões de reais. Esse número parece 

subavaliado. Admitindo que as áreas privadas a serem indenizadas sejam de 21 milhões de 

hectares, e o valor médio nacional dos serviços ambientais por hectare na ordem de R$ 

9.400,00 anuais (BRACK, 2011) o valor do estoque ambiental por hectare, a uma taxa de 6% 

(admitido um horizonte de vida futura de somente 16 anos), seria de R$ 156.666,00, valor 

próximo do calculado por Roncon (2011), de R$ 182.711,30 para florestas com 75 anos. 

Então o passivo fundiário de indenização em UCs federais, em valores econômicos reais, 

estaria na ordem aproximada de 3,289 trilhões de reais (21 milhões de hectares a R$ 

156.666,00). Esse valor ainda é baixo, pois o valor Total do Estoque equivaleria a tão-

somente um PIB Nacional do Brasil, porquanto Costanza et al. (1997) calculam o valor do 

serviço global em um PIB por ano, cerca de 16 vezes mais, a uma taxa exagerada de 6%. A 

existência de compromissos de pagamento assumidos, despesas assumidas, reais ou 

contingentes, sem que constem no orçamento fiscal do governo, (Art. 73, do DL 200/67) 

poderia ser considerada, em tese, como crime de responsabilidade fiscal. No entanto, o 

judiciário vinha sempre autorizando a formação desses passivos (LEUZINGER, 2007), 

contrariando a Constituição e, de forma indireta, desestimulando a preservação. 

A criação de um passivo fundiário inadministrável já havia sido antecipada, desde o 

ano de 1986, por um dos maiores incentivadores da criação do SNUC, que posteriormente 

veio a ocupar alto cargo no MMA. No estudo de Ramos e Capobianco (1996), João Paulo 

Capobianco, em debate, já dizia que, se fosse feita a indenização pelos valores corretos 

propostos pela literatura econômica, com os atributos dos recursos naturais, ou seja, o valor 

econômico total dos recursos naturais, incluindo valor de uso direto, indireto, de opção e de 
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existência, ficaria inviabilizada qualquer desapropriação e, consequentemente, o próprio 

SNUC. Havia um reconhecimento de que a indenização na desapropriação não poderia 

ocorrer pelo valor que incluísse os atributos ambientais.  

Como você viabiliza a passagem desses territórios protegidos para o poder público? 
Essa questão dos juros compostos e da indenização sobre o que a gente chama de 
valores específicos de atributos ou recursos naturais inviabiliza qualquer 
desapropriação. De fato, os valores são inadministráveis por qualquer sistema 
público ou privado (RAMOS; CAPOBIANCO, 1996. p. 87).  

Agora, 17 anos depois, observa-se que a situação realmente é inadministrável sob esse 

aspecto, caso o Estado tenha de reconhecer e pagar o real valor econômico das áreas 

desapropriadas, com passivo fundiário assim estimado na ordem de três trilhões de reais. 

Alias, mesmo sem a atribuição dos valores dos atributos ambientais, o governo não tem 

conseguido pagar as indenizações, cuja exata dimensão alega desconhecer. Com isso, 

aparentemente, todo o processo de criação de UCs foi (ou está sendo) conduzido com prévio 

conhecimento de importantes atores, da impossibilidade de pagamento dos valores dos 

recursos ambientais e serviços ecossistêmicos, como efetivamente tem ocorrido. Em 

consonância com essa forma de entendimento, que parece contrário aos Tratados 

Internacionais, às Diretrizes e Constituição, foram aprovadas algumas normas legais que 

visavam a excluir do valor da indenização os valores econômicos dos recursos ambientais, 

ainda hoje refletidas em normativas de categoria inferior, como no modelo de valoração do 

ICMBio, em sua Instrução Normativa 2. Essa situação remete a reflexões mais profundas 

sobre a forma de condução das políticas públicas relacionadas com o Meio Ambiente no 

Brasil, sendo recomendável a busca de um melhor entendimento, a partir de uma visão crítica. 

A mídia brasileira tem sistematicamente divulgado artigos científicos, teses, opiniões, 

estudos etc. que fazem referência ao termo ”parques de papel”. Consulta na Internet, usando o 

buscador Google, feita na presente pesquisa no dia 27 de maio de 2012 pelo termo “parques 

de papel” apontou 59.800 resultados, comprovando o conhecimento público deste fato, como 

também constatado em outros estudos que se relata no seguimento. 

Kury (2009) enfoca a falta de regularização fundiária, comum a quase todas as UCs 

brasileiras, pela falta de recursos e de procedimentos regulatórios consolidados, complexos e 

desarticulados, o que inclui adoção de um critério de valorização consagrado que seja aceito 

tanto pelas autoridades como pelos expropriados. A falta de tradição e tecnologia para 
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regularização fundiária por parte do ICMBio poderia ser suprida, na visão desse autor, pela 

incorporação de critérios já consagrados em outras esferas do próprio governo federal.  

Rocha, Drummond e Ganen (2010) realizaram amplo estudo recente sobre a situação 

fundiária dos parques nacionais brasileiros, concluindo ser grave a situação, com evidentes 

prejuízos para a conservação e para as populações dos entornos, recomendando ao poder 

público implementar com seriedade e prioridade, um programa de regularização fundiária, 

com cronograma e regras claras.  

Mas como tem sido possível chegar a uma situação dessas? Buscam-se aqui 

fundamentos para seu entendimento. Examinando-se a origem, há referências de que a criação 

das UCs no Brasil tem sido marcada por um grande autoritarismo, conforme consta das 

Conclusões de Diegues (1996), que também  afirma que as áreas protegidas são vistas pelas 

populações locais como imposição do Estado e de um ecologismo de classe média urbana. A 

privatização da gestão das UCs e sua atribuição a ONGs são expressamente previstas na Lei 

9.985 em seu artigo 30 (BRASIL, 2000), fato que poderia vir a ser preocupante, pela 

possibilidade de privatização da gestão e políticas públicas em favor de organizações civis, às 

vezes vinculadas ou financiadas pelas grandes Corporações, que possuem interesses 

econômicos próprios, geralmente conflitantes com a preservação ambiental (CARASCO, 

2005). 

A falta de valoração das funções ambientais e dos recursos não madeireiros e as 

consequências negativas para o meio ambiente que disso decorrem foi destacada em relatório 

do Tribunal de Contas da União (TCU, 2006), ao examinar o processo de criação das UCs do 

Paraná e Santa Catarina. O relatório do TCU também destacou no ano de 2006 as falhas nas 

políticas públicas e irregularidades na criação das UCs no Paraná e Santa Catarina, 

destacando-se ausência de indicação de recursos financeiros, humanos e materiais para 

implantação das Unidades de Conservação, determinando uma série de medidas para correção 

das irregularidades constatadas. O Acórdão destaca expressamente a necessidade de 

cumprimento da Lei, quando da criação da UCs, de modo especial a existência de prévia 

dotação orçamentária para custear a implantação e a gestão da Unidade, realização de estudos 

técnicos e a efetiva participação das comunidades locais. 

Em uma situação como essa surgem reflexões e questionamentos, que demandam 

procura de respostas e soluções: Como um país como o Brasil convive com uma situação de 

existência de UCs de papel em tamanha proporção? É do pleno conhecimento das 

autoridades? Faz parte da política oficial? As UCs possuem algum valor ecológico e social e, 
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portanto, econômico que justisfique a alocação de recursos para sua criação e manutenção? 

Seria a criação de UCs obra dissociada de todo nosso sistema político, legal e orçamentário? 

A falta de adequada valoração e tratamento econômico da Biodiversidade é apontada por 

Pearce e Moran (1997) como um dos fatores de perda da biodiversidade. Nesse sentido, os 

criadores de UCs de papel poderiam ser responsabilizados pelo estímulo à destruição e à 

desvalorização dessa biodiversidade que alegam querer proteger? Ou têm eles somente 

interesses nos estudos técnicos que envolvem o processo, deixando o passivo financeiro para 

as gerações futuras? Criar despesas e passivos contingentes, à margem do orçamento, não 

revelados nos balanços, para governos futuros pagarem configurar-se-ia como crime de 

responsabilidade fiscal? Criar novas UCs com conhecimento prévio de inexistência de 

condições de implementação e gestão é compatível com as diretrizes legais e constitucionais? 

É do interesse social e ambiental? Uma vez que a situação é obra do poder Executivo, por que 

o Legislativo e o Judiciário permitem a continuidade? Por que o Governo não adota, para 

valoração da biodiversidade, por ocasião da aquisição e desapropriação de áreas para UCs, os 

critérios técnicos consagrados na literatura internacional e nacional, e, mais especificamente, 

a Norma NBR14653-6? E também, os mesmos critérios que adota para valoração econômica 

dos danos ambientais, dado que dano e preservação são referidos ao valor de mesmo objeto? 

Qual seria o real passivo de regularização fundiária no Brasil? A quem interessa a 

manutenção dessa situação de desprestígio e desvalorização das UCs? Como uma situação 

como essa pode prosperar por tanto tempo, à margem das leis e do controle social? Por que há 

tanta limitação e contingenciamento de recursos para implementar o SNUC, em detrimento de 

outras prioridades orçamentárias e equilíbrio do superávit primário? 

Enfim, um questionamento final: Não estaria a política atual de criação de Unidades 

de Conservação gerando o efeito inverso a que se propõe, ou seja, retirando dos cuidados 

privados áreas de alto valor ecológico, bem protegidas (artigo 11 da Lei do bioma Mata 

Atlantica) , e deixando-as abandonadas? Não seria melhor remunerar o preservador? 

Na próxima seção, analisam-se questões relacionadas à valoração econômica de UCs 

no Brasil.  
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2.3.2 Valoração Econômica em Unidades de Conservação no Brasil 

A maior parte de valoração econômica tem sido feita para fins de conhecimento do 

valor econômico de UCs existentes, sendo coerente que sejam utilizados também na sua 

criação. Nesta seção, examinam-se alguns estudos sobre a valoração econômica em UCs no 

Brasil, buscando suporte para a proposta desta Tese.  

May et al. (1999, 2000) ao pesquisarem estudos de caso de valoração econômica de 

UCs no Brasil,  relatam que, até o ano de 1999, com a divulgação do trabalho pioneiro de 

Ribemboim (1999), não existia um único trabalho, indicando o valor econômico de qualquer 

Unidade de Conservação Ambiental no Brasil. O estudo de Ribemboim (1999) teve por 

objetivo avaliar o valor recreativo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, adotando o 

método do custo de viagem, e criar conhecimento que auxiliasse na formulação de políticas 

públicas. Como conclusão, o valor recreativo do PARNA Chapada dos Veadeiros foi 

estimado em 3,3 milhões de reais, enquanto os custos incorridos foram de 3,24 milhões de 

reais, gerando um excedente do consumidor de cerca de 5% (cinco por cento). O autor destaca 

a necessidade de avaliar os demais recursos e funções do parque, como forma de orientar 

políticas públicas e o direcionamento de recursos de proteção. Outra conclusão relata que todo 

o processo de criação, manutenção e operação dos parques era então feito ao acaso, sem 

embasamento científico.  

As conclusões de Ribemboim (1999) são hoje ainda presentes, corroboradas pela 

inexistência de regras claras de valoração econômica das UCs por parte do governo nem 

mesmo por ocasião da criação, quando deve ser feita a prévia valoração (ou avaliação) e 

aquisição da área pelo regime de negociação ou desapropriação. Como o governo não 

regulariza a situação fundiária, não tem como justificar o custo-benefício da criação, e 

também não sente a necessidade de proceder à valoração adequada, pressionado pelo caixa, 

dada à inexistência de recursos financeiros, como é relatada sistematicamente.  

Outro estudo, envolvendo várias funções ambientais com adoção de múltiplos 

métodos de valoração, foi realizado no ano de 1999, e divulgado por Santos et al. (1999) para 

a Estação Ecológica de Jataí, no Estado de São Paulo.  Santos et al. (1999) classificaram as 

funções ambientais, relacionando-as com os valores de conservação, de existência, sociais, de 

consumo, de uso produtivo e para emprego.  Santos et al. (1999) apresentaram uma das mais 
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completas Matriz de valoração em UCs no Brasil  (Tabela 5), detalhando componentes e 

atribuindo valores, que serão também utilizada nesta pesquisa. 

Tabela 5 - Matriz de valoração da Estação Ecológica de Jataí  

VALOR  
FUNÇÕES Conser-

vação 
Existência Sociais (1)  Consumo Produtivo Emprego 

FUNÇÕES DE REGULAÇÃO 
01. regulação climática ++  +  *  
02. prevenção da inundação 500  +  *  
03. prevenção à 
erosão/sedimentação 

83    *  

04. fixação bioenergética ++ +   *  
05. armazenamento / 
reciclagem de nutrientes e 
matéria orgânica 

14  +  *  

06. estoque e reciclagem de 
efluentes industriais e 
domésticos 

++  +    

07. controle biológico 21 ++ ++  *  

08. migração e habitats 
reprodutivos 

++ ++ ++  *  

09. manutenção da 
biodiversidade 

++ ++ ++  *  

FUNÇÕES DE SUPORTE 

10. recreação / aquicultura / 
silvicultura / agricultura 

   2.10 + + 

11. proteção da natureza 3.70 3.00 2 00  * 9.60 

FUNÇÕES DE PRODUÇÃO 

12. recursos genéticos   ++  + + 

13. recursos medicinais   ++ + + + 

14. matéria-prima para 
contrução civil e trabalhos 
artesanais 

    + + 

FUNÇÕES DE INFORMAÇÃO 

15. estética   ++ ++ +  

16. científica e educacional    + 31 + 

Valor socioeconômico total = 
762,40 

621.70 3.00 2.00 2.10 31 102.60 

(*) Funções que contribuem, direta ou indiretamente, para a produtividade econômica, mas que devido à falta de informações 
disponíveis ou de limitações do mecanismo do mercado econômico não tiveram seu “preço sombra” ou de mercado. Os 
valores são expressos qualitativamente (++) ou em US$/ha/ano. Área total da Estação Ecológica: 4532, 18 hectares.  

Fonte: Santos et al. (1999, p. 179). 
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Algumas funções identificadas não foram avaliadas pelos autores por falta de dados ou 

limitações dos métodos, e outras tiveram avaliação somente de caráter qualitativo. Avaliações 

qualitativas contribuem para a conscientização de sua ocorrência e necessidade de estudos 

futuros mais aprofundados visando à quantificação. A falta de valoração econômica de 

algumas funções ambientais pode decorrer da necessidade de equipe multidisciplinar. No 

entanto, com crescente incorporação do Pagamento por Serviços Ambientais na legislação 

Brasileira, vislumbra-se agora uma necessidade e utilidade prática e imediatas. 

Em seu estudo, May et al. (2000) sistematizaram a pesquisa de Santos et al. (1999), 

quanto aos recursos avaliados e métodos utilizados, constantes do Quadro 5: 

Quadro 5 - Valores de Recursos e Métodos na avaliação da ESEC de Jataí 

VALORES DE RECURSOS ESTIMADOS MÉTODOS UTILIZADOS 

Valor de uso relativo à prevenção de inundações Bens substitutos / custos evitados 

Valor de uso relativo ao controle da erosão Bens substitutos / custos evitados 

Valor de uso referente à fixação de nutrientes Bens substitutos / reposição 

Valor de uso do controle biológico nos canaviais Produtividade marginal do entorno 

Valor de uso recreacional da Estação Valoração contingente 

Valor de opção da Estação Valoração contingente 

Valor de existência da Estação Valoração contingente 

Valor de uso referente à geração de empregos e informação  

Fonte: May et al. (2000, p. 121).  

Em termos de valores econômicos, o retorno anual das funções avaliadas da Estação 

Ecológica de Jataí foi estimado em US$ 762,40 anuais por ha, para uma área de 4.532 há. Isso 

que corresponde a US$ 3.455.197,00 anuais, que, traduzidos em reais, à cotação de R$ 2,00 

por US$, daria um valor anual da ordem de R$ 6.910.000,00 que, a uma taxa de juros de 2%, 

(atualmente praticada no mercado internacional) daria um valor total do Parque na ordem de 

R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), ou R$ 77.200,00 por ha, somente 

para as funções avaliadas. Como muitas funções não foram avaliadas, fica evidente que o 

valor total poderia ser maior. May et al. (2000), ao examinarem esse estudo, argumentam que, 

se a Estação for convertida para uso agrícola, como desejam alguns, esses benefícios para a 

sociedade provavelmente serão extintos, demonstrando com isso a propriedade e importância 

de apontar-se o valor econômico de todos os recursos como forma de identificar o benefício 
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da área, em oposição ao valor econômico do uso alternativo do solo e de todos os recursos 

diretos. Numa análise custo-benefício, a unidade somente poderia ser criada, caso seu valor 

econômico total fosse superior a qualquer avaliação de uso alternativo.  

Posteriormente, vários estudos foram realizados, envolvendo recursos específicos, de 

modo especial o recurso turístico e que aqui são apresentados (Quadro 6). Esses estudos 

adotam como regra geral as recomendações da literatura internacional e nacional para a 

valoração econômica de recursos naturais, incluindo os valores de uso direto, indireto, opção 

e existência, por intermédio dos métodos consagrados na literatura, destacando-se o método 

de valoração contingente, prevalente nos casos de manifestação de preferências. Nao foi 

localizado, entanto, estudo envolvendo o Valor Econômico Total - VET de uma Unidade de 

Conservação e, mais ainda, de áreas privadas, que envolveriam a integralidade dos recursos 

naturais, inclusive  e especialmente o valor da terra nua e dos empreendimentos econômicos 

em andamento. 

Quadro 6 - Estudos sobre valor econômico dos recursos naturais no Brasil 

ESTUDOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E FORA DELAS 
Autor(es) Local Recurso avaliado 

Ortiz, Seroa da Mota e Ferraz (2000) Parque Nacional do Iguaçú /PR Recurso turístico 

Mikhailova e  Barbosa (2002) Parque Estadual do Rio Doce (PERD)/MG  Serviços turísticos 

Sabino e Andrade (2003) Bonito / MS Ecoturismo 

Firmino (2003) Pantanal / MT Animais silvestres 

Sebold e da Silva (2004) Mineral Aqua Park Brusque / SC Turismo 

Silva e Lima (2004) Parque Chico Mendes / AC Valor de uso e total 

Oliveira Jr.e  Bitencourt (2005) Brotas /SP Turismo de aventura 

Pugas (2006) Horto Florestal Rondonópolis / MT Valor total 

Sinisgalli et al. (2006) Pantanal Alternativa de Projetos 

Malta,  Costa e Costa (2007) Parque Nacional da Tijuca /RJ Serviços recreativos 

Galetti e Lima (2008) Rua do Porto – Piracicaba / SP Visitação 

Rodrigues (2009) Abelardo Luz / SC Valor da Terra nua 

Roncon  (2011) Mata Atlântica Valor dos Ecossistemas 

Coradin, Siminski e Reis (2011) Região Sul (RS/SC/PR) Valor da flora 

Fonte: O Autor. 

Ortiz, Seroa da Motta e Ferraz (2000) calcularam o valor do recurso turístico do 

Parque Nacional do Iguaçu, adotando método do custo de viagem, e concluíram que o valor 

do recurso turístico varia entre 12,5 a 34,8 milhões de reais anuais (Com isso, o valor total do 

recurso, a uma taxa de 3%, seria entre R$ 416.666.667,00 e R$ 1.160.000.000,00), enquanto 

Ferreira (2000) relata estudo para valoração do recurso turístico do Parque Nacional, usando o 
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método de valoração contingente, quando o valor foi da ordem de US$ 11,8 milhões, o que 

geraria um valor do recurso total de US$ 393.333.333,00.  

Mikhailova e Barbosa (2002) calcularam o valor anual dos serviços turísticos do 

Parque Estadual do Rio Doce (PERD), em Minas Gerais, usando dois métodos: valoração 

contingente, concluindo por um valor anual de U$ 938.000,00; e pelo método de custos de 

viagem, com um valor de U$ 1.516.000,00, demonstrando com isto a diferença de valores 

conforme o método adotado.  

Silva e Lima (2004) relatam o caso de valoração contingente do valor de uso do 

Parque Chico Mendes (PACM), em Rio Branco (AC), em que estimaram que o valor de uso e 

o valor econômico total do PACM é inferior a R$ 25.894.920,00 (US$ 8.868.812,00) e 

superior a R$ 21.886.840,00 (US$ 7.495.493,00), com o valor médio de R$ 23.946.380,00 

(US$ 8.200.815,00), que geraria um valor total do recurso, a uma taxa de 3%, de R$ 

798.212.166,00.  

Pugas (2006) realizou estudo do Horto Florestal de Rondonópolis (MT), com 

173.000m2, adotando o método de valoração contingente, concluindo que a população está 

disposta a pagar o valor anual de R$ 1.145.504,70 para sua manutenção e preservação para a 

atual e futuras gerações. O valor total do recurso, a uma taxa de 3% ao ano, seria de R$ 

38.183.490,00, ou R$ 2.207.138,15 por ha.  

Para Malta, Costa e Costa (2007), em países que adotam políticas de conservação da 

natureza, são cada vez mais comuns trabalhos que estimam o valor econômico associado aos 

serviços ambientais das áreas naturais protegidas, o que contribui para sua gestão sustentável. 

Ao avaliarem os serviços recreativos e turísticos do Parque Nacional da Tijuca (RJ), adotaram 

como metodologia o Método de Custo de Viagem (MCV), que mensura o benefício de áreas 

naturais com base nos custos de utilizarem-se tais áreas para fins de recreação e ecoturismo. 

Considera as oportunidades de recreação e ecoturismo condicionadas às opções dos 

“consumidores” – visitantes –, e ao tempo e dinheiro disponíveis para tais atividades e 

concluíram: que o valor, somente do uso recreativo da Floresta da Tijuca calculado, foi de R$ 

14.186 091,56, que, convertido a uma taxa de 3% ao ano, daria um valor total do recurso de 

R$ 482.869.700,00. O parque possui 3.300 ha, o que corresponde a um valor de serviço de R$ 

4.298,00 por ha/ano, ou um valor de R$ 143.266,67 por ha.  

Rodrigues (2009, p. 88) estudou valores de mercado para terras nuas, sem cobertura 

vegetal em Abelardo Luz (SC), concluindo que ocorreu uma expressiva valorização, até 2008, 

com acréscimo de cerca de 420% da terra de primeira, “provavelmente pelo tipo de terra mais 
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valorizado, apresentando um preço de R$25.069 por hectare”, preço para terras desmatadas, 

enquanto o valor é de R$ 20.000,00 para Ponte Serrada (SC). Já as terras de segunda 

valorizaram 531%, enquanto terras de campo ou de reflorestamento valorizaram 706%. No 

entanto, a autora destaca que as terras com florestas (para as quais não existe histórico) 

tendem a ter mais valor, em função da utilidade econômica e ambiental que apresentam. 

Inexistindo mercado para terras com cobertura florestal bem preservada, não se pode 

comparar com o valor de terra nua, que é muito inferior. De fato, uma terra com recursos 

madeireiros e biodiversidade deverá, em qualquer hipótese, ter valor superior à terra nua, 

desmatada, pois ela contém, conforme Roncon (2011), um estoque de matéria e energia muito 

superior, especialmente nutrientes, e apresenta funções ecossistêmicas mais avançadas e úteis, 

que vai aumentando com o tempo. Sob esse aspecto, é baixo o valor ambiental para terras 

nuas, sem qualquer cobertura vegetal (RONCON, 2011; SINISGALLI et al. 2006). A terra 

nua carrega em si o valor das rendas anuais da exploração passada, que vem se somar ao valor 

do estoque físico de terra num dado momento. Por exemplo, admitido que uma terra nua 

possua valor de mercado de R$ 30.000,00, e proporcione um valor de rendas anuais de 

R$3.000.00, seu valor econômico, num horizonte de cinquenta anos e a uma taxa de 2%, será 

da ordem de R$ 180.000,00, pois após cinquenta anos, o proprietário deve ter em caixa, em 

dinheiro de rendas, R$ 150.000,00, mantendo o estoque da terra, de R$ 30.000,00. O mesmo 

raciocínio pode ser aplicado para investimentos em preservação, quando for reconhecido o 

valor dos estoques e serviços ecossistêmicos. Aplicados R$ 30.000,00 hoje em preservação, 

ao final de cinquenta anos, a terra deveria valer os mesmos R$ 180.000,00, pelo acúmulo de 

nutrientes, biodiversidade etc. que também podem ser traduzidos pelos custos de oportunidade 

incorporados, ou seja, pela perda de renda de exploração em função da opção de preservação. 

Essa parece ser uma fundamentação do valor de Opção a que se referem os economistas, pois 

a opção é exercida pelo proprietário, ao adiar o uso imediato atual para uso futuro, como 

investimento.  

Os estudos realizados fora de UCs também podem ser utilizados como referência para 

valores econômicos. Estes estudos, a exemplo de Sabino e Andrade(2003), Firmino (2003), 

Sebold e da Silva (2004), Oliveira Junior e Bitencourt (2005), Sinisgalli et al. (2006),  Galetti 

e Lima (2008) e Roncon(2011) caracterizam-se por serem realizados de modo geral em 

empreendimentos ou atividades em andamento, mais próximos de motivações e considerações 

econômicas práticas e imediatas. Sabino e Andrade (2003) pesquisaram ecoturismo na região 

de Bonito, MS, relacionando com a conservação da ictiofauna. Relatam os autores que o valor 

anual do recurso turístico é de aproximadamente R$ 1.595.000,00 ao ano.  
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No ano de 2003, o Instituto Pantanal, de MT (FIRMINO, 2003), em convênio com a 

Agencia Nacional de Água, PNUMA, OEA e GEF, estudou o valor de comércio de animais 

silvestres no Pantanal, concluindo existir um grande mercado, que atribui altos valores, 

especialmente no mercado internacional. Uma UC não é criada somente para turismo e 

visitação. Relataram-se estudos sobre valor direto dos recursos madeireiros e de alguns 

serviços ecossistêmicos, como turismo, mas pouco se escreve sobre o valor econômico da 

flora e da fauna, que se constituem em valiosos recursos biológicos. No entanto, existe todo 

um mercado consolidado para comercialização, legal ou clandestina, de espécies da flora e 

fauna, entre eles o mercado de animais ou pássaros exóticos. Uma simples busca na Internet 

permite ter-se uma ideia desse mercado bilionário. Boa parte da fauna possui valor econômico 

definido em mercados clandestinos. O comércio ilegal de animais silvestres no Brasil 

representa 10% do comércio mundial, e movimenta mais de um milhão de espécies, atingindo 

bilhões de dólares, só superado pelo tráfico e comércio de armas. Como exemplos para 

animais, o relatório cita conforme a Tabela 6, que segue. 

Tabela 6 - Preços de animais 

ITEM PREÇO UNIDADE 
Cobra Jararaca   US$ 1.000,00 Unitário 

Cobra Cascavel   US$ 1.400,00 Unitário 

Jaguatirica  US$10.000,00 Unitário 

Veneno de cobra Urutu   US$ 1.835,00 Grama 

Veneno de cobra Coral verdadeira  US$31.300,00 Grama 

Veneno de aracnídeos US$ 4.000,00 Grama 

Fonte: Firmino (2003). 

Sebold e da Silva (2004) calcularam o valor dos serviços do Mineral Aqua Park, em 

Brusque, Santa Catarina, concluindo por um valor de R$ 2.862.749,00 por ano, o que 

redundaria num valor total do Recurso, a uma taxa de 3%, de R$ 95.424.966,67, e Oliveira 

Junior e Bitencourt (2005) estimaram em R$ 82.792.290,00 para o ano de 2002 o valor do 

recurso turístico de aventura em Brotas (SP), o que, a uma taxa de 3%, daria um valor total do 

recurso de R$ 2.759.743.000,00.  

Sinisgalli et al. (2006) realizaram uma análise integrada, adotando metodologias 

eMergética e econômico-ambiental para verificar a viabilidade de construção de usinas 

hidrelétricas em corredor ecológico no Pantanal, avaliando custo-benefício econômico e 

socioambiental de hipóteses alternativas de projetos. Os autores concluem que os benefícios 
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econômicos de alguns dos projetos examinados eram maiores do que os danos ambientais e 

custos sociais, mas isso decorreu unicamente pelo fato de que os impactos ambientais eram 

menores, porque o ecossistema já estava comprometido e degradado, não pelo mérito dos 

projetos em si. Outros projetos examinados na mesma pesquisa, em que as condições 

ambientais eram melhores, tornaram-se economicamente inviáveis em função do alto valor 

econômico dos recursos ambientais e valores associados. Esse caso demonstra a necessidade 

de aperfeiçoamento institucional para adoção compulsória de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), e, também, no caso de intervenção estatal com criação de UCs, supõe-se 

necessária a realização de Estudos de Impacto Regulatório que privilegie avaliação integrada 

dos impactos econômico, social e ambiental nos Planos, Programas, Políticas Públicas e 

também de Projetos dentro um contexto regional e nacional, considerando todas as 

alternativas possíveis (GONCZ; KISTOWSKI, 2004; DALAL-CLAYTON; SADLER, 1999; 

IAIA/IEA, 1999; SANCHEZ, 2008; NILSSON, 2001; TEIXEIRA, 2008; PARTIDÁRIO, 

2002).  

Galetti e Lima (2008) estudaram o valor de visitação da Rua do Porto (ex-Rua da 

Praia), em Piracicaba (SP), que está localizada à margem esquerda do rio Piracicaba, SP, uma 

área de preservação permanente e de preservação histórica, ainda habitada por pescadores, 

porém concentra bares e restaurantes, sendo um importante polo gastronômico e turístico da 

cidade. Em setembro de 2007, o benefício econômico total foi estimado em R$ 447.524,81 

por mês, considerando o número total estimado de 150.000 visitantes mensais, e R$ 2,98 de 

DAP, o que daria um valor total do recurso, a uma taxa de 3%, de R $179.009.600,00.  

Uma nova abordagem é apresentada por Roncon (2011), motivado pela crescente 

desvalorização das florestas e pelo desafio de estimar-se o seu valor econômico, que realizou 

uma pesquisa inédita para avaliação eMergética e Funcional dos ecossistemas de áreas de 

Preservação da Mata Atlântica, associados com o estágio sucessional da floresta, incluindo o 

valor dos bens, dos serviços e dos danos ambientais. Um dos grandes problemas da atualidade 

está relacionado com a energia, que é por muitos considerados como a nova referência de 

riqueza e, portanto, de valor. A hipótese de pesquisa foi definida como: “Em um dado espaço, 

os valores intrínsecos das florestas mudam em função do seu estágio sucessional”. O autor 

concluiu que os valores econômicos são maiores em função do tempo de sucessão natural 

secundária das florestas, o que equivale a dizer que florestas mais antigas apresentam valores 

superiores a florestas novas ou terra nua, recomendando adoção dos critérios diferenciados 

para tomada de decisão e formulação de políticas públicas, em função do grau de 
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conservação, associado à idade sucessional da floresta. O estudo, sistêmico, avalia 55 

variáveis ecológicas. O raciocínio é simples: na medida em que decorre o tempo e estágio 

sucessional, o solo vai acumulando nutrientes e componentes (minerais, matéria orgânica e 

micro-organismos) de alto valor, formando um Estoque (serrapilheira) que, por sua vez, presta 

serviços ambientais progressivamente mais úteis e valiosos. Todos os valores obtidos 

mostram uma tendência de utilidade e valores ascendentes em função do tempo de sucessão 

natural secundária, com 0, 7, 25, 75 e 200 anos de idade. É por isso que o valor ecológico e 

econômico das florestas varia de acordo com sua idade. Como conclusão do estudo, o valor 

econômico das florestas da Mata Atlântica, em termos de Estoque de Recursos ambientais, 

Valores de Serviços anuais prestados e Dano Ambiental para um ha, foram indicados 

conforme a Tabela 7 (RONCON, 2011).  

Tabela 7 - Valor do Estoque e Serviços ecossistêmicos Mata Atlântica, por ha 

ITEM ESTUDADO 0 ANOS 7 ANOS 25 ANOS 75 ANOS 200 ANOS 
Valor do Estoque US$ 1.180,10 12.922,25  51.615,88 182.711,30 651.520,04 
Valor em R$ dos serviços /ha/ ano 2.181,91 4.162,49 4.587,60 4.993,35 4.814,94 
Dano/ha 31.832,28 - - - - 

Fonte: Roncon (2011, p. 77). 

Embora o método não se preste a interpolações, conforme escreve Roncon (2011) , 

observa-se que uma mata, com o decorrer dos anos tem seu valor econômico aumentado, 

incorporando em si valores de energia e nutrientes, da mesma forma que a terra nua 

proporcionaria renda ao proprietário durante esse período. A partir dos dados primários, 

Roncon (2011) apresentou as conclusões conforme o Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Valores do Estoque e Serviços conforme estágio de sucessão 

 

Fonte: Roncon (2011, p.77). 
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Pode-se observar no Gráfico 4 que, ao optar pela preservação, há formação de 

estoques de energia e nutrientes, que vão aumentando o valor do recurso ou ecossistema em 

termos ecológicos que são traduzidos em valor econômico, e que, ao mesmo tempo, prestam 

serviços ambientais de interesse e proveito social. Assim, o valor econômico total de uma 

área, em um determinado momento, passa a ser o valor do estoque acumulado somado ao 

valor dos serviços já prestados, e esse valor varia com o passar do tempo, sendo diferente para 

áreas com estágios sucessórios diferenciados. No entanto, florestas mais senis, sem manejo 

florestal, após os 75 anos, passam a reduzir o volume dos serviços prestados. 

A metodologia adotada por Roncon (2011) apresenta a vantagem de permitir aferir os 

valores dos estoques, dos serviços e dos danos ambientais conforme o estágio de sucessão da 

floresta, levando em conta o estado em que se encontra no momento. Parece ser um promissor 

caminho para novos estudos, ao contrário de outros métodos estáticos que consideram todas 

as florestas em mesmo estágio, ou seja, os cálculos não levam em conta o estoque de 

nutrientes (energia) acumulado ao longo dos tempos. Essa metodologia permite também 

concluir pela impossibilidade de mensurar-se o valor de uma floresta com estágio de sucessão 

primária ou secundária a partir de valores de terras sem florestas ou comparar florestas em 

estágios diferentes. Ocorre que a floresta contém em si os valores biológico, social, cultural e 

econômico acumulados progressivamente ao longo do tempo, que também podem ser 

explicado pelos cuidados de preservação pelos proprietários e pelo valor de opção e renúncia 

ao uso direto em favor de usos futuros. A floresta, enfim, contém suor, dinheiro, mão de obra, 

carinho, amor, renúncia, sacrifícios, benefícios, serviços, cultura, estética, tradição, memória, 

nutrientes, árvores, serrapilheira, sub-bosque, animais etc., todos com valor econômico, que 

satisfazem necessidades, e produzem bem-estar, características de atribuição de valor 

econômico.  

Parece residir nesta metodologia de avaliação eMergética a perspectiva de 

aperfeiçoamento e reconhecimento legal ou oficial dos valores da natureza em seu sentido 

mais amplo e íntegro, uma vez que considera de forma diferenciada cada área segundo seus 

reais atributos, ao contrário de métodos comparativos, que igualam os diferentes. No entanto, 

deixa de considerar aspectos importantes de valoração, tais como recursos cênicos e 

empreendimentos existentes, que precisam ser ponderados conforme a finalidade de seu uso. 

A consideração de Roncon (2011) remete a uma questão relacionada com o dano 

patrimonial sobre a parcela de patrimônio natural que o próprio autor do dano construiu no 

passado, ao longo dos tempos. Não se divisa fundamento ético para cobrar valor econômico 
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direto pelo dano assim causado ao próprio patrimônio, enquanto não for reconhecido valor ao 

Estoque de recursos gerados pelos cuidados e pela opção de preservação e também, com o 

pagamento pelos serviços ambientais que prestou, pois, sendo ele o proprietário do 

patrimônio, e sendo este destruído, a ele deveria ser ressarcido. Diz-se existir um Passivo 

Ambiental, representado pelos danos já causados – que devem ser cobrados dos causadores 

pela sociedade –, mas também existe um Ativo Ambiental, representado pelas áreas 

preservadas e pelos serviços prestados – que precisa ser valorado – que vem representar um 

Passivo Ambiental da sociedade para com os preservadores, como ensina a Teoria 

Econômica, e que se compensam. Como crítica ao método da avaliação eMergética, pode-se 

indicar a falta de consideração para os valores diferenciados de recursos minerais, vegetais e 

animais em função de seu valor de mercado, que pode ser diferenciado em função de sua 

natureza e especificidade, e desconsideração, em parte, dos valores de opção e existência. 

No ano de 2011, o MMA publicou um estudo exaustivo sobre o valor econômico da 

flora da Região Sul (RS, SC, PR) do Brasil (CORADIN; SIMINISKI; REIS, 2011), em que é 

destacada a importância de uso dos recursos vegetais, e seu valor econômico, social, cultural, 

e é demonstrado que a política de conservação adotada atualmente é determinada por pressões 

internacionais sem um adequado planejamento e estudos técnicos. A restrição ao uso dos 

recursos da flora nativa determina a perda do conhecimento ecológico local sobre as espécies 

e suas funções, o que gera perda da identidade cultural do uso dos recursos nativos, tão 

prejudicial quanto o desmatamento que, com isso, é incentivado pela rígida e inadequada 

política pública de preservação, que adota mecanismos de regulação. Para os autores, a 

valoração econômica da flora é determinada, entre outros, pelo Decreto 4.339/2002 (BRASIL, 

2002b), considerando-as como “plantas para o futuro”. O estudo de Coradin, Siminiski e Reis  

(2011) abrange 149 espécies nativas com valor econômico, incluindo vinte ornamentais, 41 

medicinais, 16 alimentícias, quatro aromáticas, seis fibrosas, 42 forrageiras e 25 madeireiras. 

A araucária angustifólia foi considerada como madeireira e alimentícia, embora também 

possa estar relacionada a medicamentos, como alcaloides. O valor econômico da natureza está 

mudando, com reflexos nos mercados e no próprio meio ambiente, mas isso não vem sendo 

incorporado nas políticas, nos planos e nos programas governamentais, na legislação e na 

prática, com a urgência necessária (CORADIN; SMINISKI; REIS 2011). Em suas 

conclusões, os autores apontam como fatores de perda da biodiversidade no Brasil a falta de 

políticas públicas, interesse, motivação e incentivo, a falta de legislação adequada, a falta de 

recursos financeiros, deixando, assim, de reconhecer a importância e potencial das espécies, 

determinando a perda do conhecimento cultural sobre eles, incentivando assim a destruição. 
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No final, sugerem reavaliar o marco regulatório de conservação, para promoção e uso 

sustentável desses recursos, valorando a biodiversidade preservada e seus serviços.  

Finalmente, uma avaliação global das funções ambientais no Brasil está sendo 

realizada pelo IPEA sob Coordenação de Jose Aroudo Mota, conforme relatado por Brack 

(2011, p. 152). Nela, a biodiversidade brasileira foi preliminarmente avaliada em quatro 

trilhões de dólares anuais (sem levar em conta a água subterrânea) correspondentes a atuais 

oito trilhões de reais, o que daria um valor final médio da ordem de R$ 9.400,00 anuais de 

valor das funções ambientais por ha do território nacional. Esse número deve ser ajustado para 

as áreas com efetiva função de geração do serviço, e pode ser considerado próximo do cálculo 

de Roncon (2011), da ordem de R$ 5.000,00 anuais por ha para florestas com mais de 25 

anos. Mas R$ 9.400,00 por ha/ano, a uma taxa de desconto exagerada de 6% (a literatura 

recomenda adotar taxa social baixa), admitindo-se um horizonte futuro de somente 16 anos, 

daria um valor total do recurso ambiental da ordem de R$ 156.666,00 por ha, também 

bastante próximo do valor total de uma floresta com calculado por Roncon (2011), de R$ 182. 

711,00 para o valor do Estoque de uma floresta com 75 anos.  

Alguns erros na política ambiental brasileira foram e continuam sendo prejudiciais, ao 

não incentivar o plantio e dificultar ou impedir o manejo sustentável de florestas de araucária, 

forçando grandemente a prática de sua destruição. Por exemplo, Sanquetta; Mattei (2006), 

escrevem que a araucária, para seu crescimento, demanda manejo e distúrbios, mas o manejo 

não é atualmente autorizado, havendo severas restrições, por considerá-la como espécie em 

extinção. São vários os relatos de prática generalizada de eliminação da araucária logo após 

seu nascimento, porque, no futuro, ela pode trazer problemas para o proprietário e, desse 

modo, reduzir o potencial de geração de renda e de aumento da preservação. O Estado de 

Santa Catarina, após inventário florístico-florestal, conclui pela viabilidade da exploração da 

araucária, editando a Lei n. 15.167/2010, a qual, instituía o programa de reflorestamento do 

pinheiro brasileiro, prevê hipóteses de corte e de aproveitamento de madeira pelos 

proprietários dos imóveis, condicionado ao reflorestamento de árvores de idêntico jaez. Esta 

Lei foi declarada liminarmente inconstitucional, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 71.780 SC sob argumento de ferir a Lei 

Federal 11428/2006 - Lei do Bioma Mata Atlântica, única Lei que procura impedir totalmente 

supressão de florestas em nosso país, com uma exceção: a dubiedade da interpretação judicial 

consiste numa possível equivocada interpretação da Lei do Bioma Mata Atlântica , que, pelo 

artigo 11 e parágrafo único, admite a exploração sustentável, mesmo de espécies consideradas 
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em extinção, devendo o Estado fomentar e apoiar as ações e os proprietários de áreas que 

estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies.  

 Vale a lógica de que floresta plantada reduz a pressão sobre floresta nativa dada à 

necessidade social de seu uso, muitas vezes sem substitutos. Contraditoriamente, ao par da 

proibição total de uso econômico e fomento ao plantio e uso sustentável das florestas do 

Bioma Mata Atlântica, estão sendo feitas concessões para exploração da floresta amazônica 

em terras públicas, constituindo-se tratamento diferenciado, defendido por alguns e criticado 

por outros. 

As recomendações da Teoria Econômica deveriam ser apreendidas e aplicadas. Se o 

poder constituído e a política de preservação não valora os recursos ambientais, não 

remunerando pela sua preservação e não pagando quando de sua des(apropriação), incentiva o 

mercado clandestino que valoriza. A decisão econômica racional individual é de valer-se do 

mercado paralelo. Se, de um lado, o Estado não valoriza a biodiversidade, considerando para 

fins de indenização tão somente a terra nua (ICMBIO, 2009) ou não remunerando por 

serviços visando à economia de recursos, por outro lado, gasta mais recursos em saúde e 

educação ambiental, na fiscalização e repressão a esse comércio ilegal e na punição dos 

culpados. Esse fato atenta contra princípios de qualidade (GARVIN, 1992) que preconiza que 

o custo da prevenção é menor do que o custo da correção, e demonstra a ineficácia das 

políticas públicas de valoração da biodiversidade e da filosofia que embasou até recentemente 

a regulação. O proprietário deveria ser um aliado, e devia ser incentivado para a preservação, 

não um sujeito tão somente objeto de punição econômica, civil, administrativa ou penal, e 

isso pode ser obtido mediante valorização do bem preservado, que é melhor cuidado, quando 

tem mais valor reconhecido.  

Na próxima seção, são examinados os principais mecanismos institucionais de 

valoração econômica dos recursos naturais que fazem parte do ordenamento jurídico 

brasileiro, de utilização compulsória ou recomendada, para a valoração dos recursos naturais 

ou dos danos sobre eles praticados em Unidades de Conservação e mesmo em propriedades 

privadas.  
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2.3.3 O valor econômico institucional da biodiversidade no Brasil 

Nesta seção, são examinados os principais instrumentos institucionais (oficiais) de 

valoração econômica da biodiversidade no Brasil, ou seja, as principais normativas legais que 

regulam o tema, que, por sua vez, devem seguir os Tratados, Convenções, Constituição e Leis 

maiores ou básicas  e também a literatura especializada, numa interpretação mais ampla e 

sistêmica. Enfatiza-se que somente a partir do ano de 2002 o Brasil implantou uma Política 

Nacional de Biodiversidade, inspirada na Convenção para a Diversidade Biológica (CDB) que 

deu impulso para incorporação dos conceitos de valor econômico  na consideração dos 

recursos naturais. 

Apresenta-se inicialmente (Quadro 7) a cronologia das principais normativas 

estudadas, que denotam a gradativa incorporação dos conceitos econômicos de valoração na 

medida em que se evolui no tempo. 

Quadro 7 - Cronologia de  normativas brasileiras  de valoração de recursos naturais 

ANO NORMATIVA 
1941 Decreto-Lei 3365, denominado Lei de Desapropriações, define regras gerais para a valoração e 

indenização na desapropriação, incluindo: a desapropriação deve efetivar-se dentro de cinco anos da 
expedição do decreto de criação, findo o qual o decreto caducará (perde validade); o pagamento será 
prévio, em dinheiro; deverá ser feita uma avaliação pericial para proceder a avaliação do bem.  

1967 Decreto Lei 200 de 25/2/67. Em seu Art. 73 estabelece que  nenhuma despesa poderá ser realizada 
sem a existência de crédito aprovado em orçamento pelo legislativo que e serão impugnados 
quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do artigo.  

1981 Lei 6.938 de 31/8/1981. Institui a Política Nacional do Meio Ambiente e se norteia, entre outros (art. 
9) , pela adoção de instrumentos econômicos. 

1988 Constituição Federal. Em seu inciso XXIV do art. 5.º exige que, nos casos de desapropriação, seja 
feita a prévia e justa indenização, em dinheiro. 

2002 Decreto. 4.339, de 22 de agosto de 2002. Estabelece a Política Nacional de Biodiversidade, 
determinando que os ecossistemas precisam ser manejados em contexto econômico, internalizando 
seus custos e benefícios na contabilidade pública e privada, incluindo os valores econômicos de uso 
direto, indireto, opção e existência. 

2002 IBAMA. Modelo de Valoração econômica dos Impactos Ambientais em Unidades de Conservação. 
Adota conceitos mais modernos de valoração integral, incorporando ainda um Fator Social. 

2006 LEI 11.284 de 2 de março de 2006. Concessão de exploração em florestas públicas. Dispõe sobre a 
gestão de florestas públicas para a produção sustentável [...]. A Lei autoriza a concessão de florestas 
públicas para exploração econômica sustentável.  

2006 Lei 11.428 de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica. O artigo 11 único determina que as autoridades fomentarão e apoiarão as 
ações e os proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência das espécies 
ameaçadas de extinção e (art. 33) estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e o uso 
sustentável do Bioma. Incluem (art. 33) fauna e flora; recursos hídricos; valor paisagístico, estético e 
turístico.  

                  continua 
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continuação 
2007 Manual de Valoração Econômica de Florestas Nacionais, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (a partir de estudo coordenado pelos Profs. Jorge 
Nogueira e Alberto Rodrigues) que posteriormente foi adotado pelo ICMBio, pela Portaria 15 de 
15/3/2010 

2008 NBR14653-6 - Fixa as diretrizes para valoração de recursos naturais e ambientais. Adota o conceito 
do Valor Econômico Total - VET, que inclui os valores de Uso Direto, Indireto, Opção e Existência, 
compatíveis com os mais atuais conceitos da literatura internacional e nacional. Aceita todos os 
métodos de valoração, como mercado, contingente, custo de viagem, bens substitutos, etc. 

2009 Lei 14675 de 13 de abril de 2009 do Estado de Santa Catarina, alinhada com a legislação Federal, 
considera a área de Reserva Legal como passível de uso sustentável e de valoração econômica, 
inclusive sendo obrigatória a indenização no caso de desapropriação pública, computando-se os 
valores econômicos e ambientais relacionados. Com isso, altera-se a orientação anterior de que a 
indenização deveria incluir tão somente o valor da terra nua. 

2009 Instrução Normativa 2 do ICMBio - regula os procedimentos técnicos e administrativos para a 
indenização de benfeitorias e desapropriação de imóveis rurais localizados em unidades  de 
conservação federais de domínio público. Adota o conceito de Terra Nua, avaliado pelo preço 
comparativo de mercado, excluindo os valores de Lucros Cessantes. É complementada  pelos 
documentos Laudo de Vistoria e Avaliação de Imóveis Rurais e Cartilha de Regularização Fundiária 
de Unidades de Conservação Federais, ambos de 2011.  

2009 Lei 12.114/2009.O Fundo Clima foi criado pela como um instrumento da Política Nacional de 
Mudanças do Clima Pode beneficiar qualquer comunidade e indivíduo que contribua com os serviços 
ambientais abrangidos em sua lei de criação, pagando remuneração pela conservação.                                                                                 

2010 Instrução Normativa ICMBio n.º 09/2010, de 28/4/2010. Para permitir a supressão vegetal e venda de 
madeira de UCs precisou ser editada a Instrução, estabelecendo no art. 8º que a expedição da 
autorização é condicionada ao pagamento do valor calculado da indenização em razão da floresta a 
ser suprimida, tomando-se como base o seu valor atual. Ainda, a valoração deverá ter como base o 
inventário florestal ou o inventário florístico realizado pelo empreendedor. Para a valoração 
econômica deverão ser considerados tanto os produtos madeireiros quanto os não madeireiros. 

2010 Lei 15133 de 19/1/2010 do Estado de Santa Catarina. Estabelece o Pagamento por Serviços 
Ambientais no estado, contemplando o pagamento das atividades humanas de preservação, 
conservação, manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que 
geram serviços ambientais. 

2010 Portaria ICMBio 15 de 15/3/2010, adotando Manual de Valoração Econômica de Florestas Nacionais, 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA de 2007.  

2011 IN 19 do ICMBio regulando a cobrança da exploração de imagem em UCs para reconhecer e poder 
cobrar pelo valor de imagem dos recursos desapropriandos ou desapropriados. 

2011 Laudo de Vistoria e Avaliação de Imóveis Rurais. No mês de junho de 2011 o ICMBIO emitiu o 
documento, visando a uniformizar a estrutura do Laudo de avaliação. Esse documento irá servir de 
base para a proposta de negociação administrativa (Art. 31 da IN 2) ou proposição da ação Judicial 
(Art. 36 da IN 2). 

2011 Lei 12.512/2011 Programa de Apoio à Conservação Ambiental (Bolsa Verde) e Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais. O Programa Bolsa Verde foi criado em 2011 para apoiar 
famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvem atividades de conservação ambiental. 

2011 Cartilha de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação Federais. Estabelece o roteiro para 
regularização indicando mais claramente de que a avaliação deve seguir as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), embora sem qualquer outro detalhamento ou menção a 
componentes e critérios.  

2012 Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Cria o Código Florestal brasileiro, que consagra o valor 
econômico da biodiversidade em todas as suas formas e prevê Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA). Prevê emissão e negociação de Certificado de Cota de Reserva Ambiental (CRA) 
representativo de florestas nativas preservadas. Equipara Reserva Legal à APP, reconhecendo valor 
econômico. Incorpora definitivamente os conceitos da moderna literatura de valoração econômica da 
biodiversidade e recursos naturais. 

2012 O Projeto de Lei PL 792/2007 propõe pagamento por serviços ambientais nas categorias de provisão, 
suporte, regulação e culturais (conforme conceitos do TEEB). 

2013 Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 215. Prevê que a criação de terras indígenas e Unidades de 
Conservação seja aprovada pelo Legislativo. 

Fonte: O Autor. 
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Ao se analisar as normativas, constata-se que sempre prevaleceu a falta de 

uniformidade e equidade de critério oficial para consideração do valor econômico dos 

recursos naturais. Na falta de um modelo único e consagrado, surgem modelos diferenciados 

de cálculo de dano e modelos de cálculo de preservação ou indenização, o que é incoerente, 

pois a valoração dos recursos naturais, em princípio, independe da finalidade. Nos últimos 

anos, algumas normativas começaram a incorporar as contribuições da teoria econômica de 

valoração, mas caminham em sentido dicotômico, ao definir critérios para valoração de dano 

ambiental dissociados de critérios para valoração da preservação ambiental do mesmo objeto. 

Enquanto a valoração para cobrança pelos danos ambientais segue celeremente a literatura 

recente, valorando os componentes integrais de uso direto, indireto, opção e existência dos 

recursos naturais, os critérios de valoração para pagamento pela preservação (indenização nas 

desapropriações do Estoque e remuneração pelos Serviços) relutam em incorporar tais 

considerações de forma clara, provavelmente em função da necessidade de economizar em 

indenizações de valores, não possuindo recursos em caixa. Com isso, o mesmo recurso natural 

vale mais (para fins de dano) e vale menos (para fins de preservação) ao mesmo tempo, o que 

gera instabilidade e desestímulo. Pode-se, no entanto, vislumbrar tendência a uma 

convergência para os próximos anos, principalmente em função da edição de Normas pela 

ABNT e aperfeiçoamentos da legislação. É com essa visão crítica que se aborda o tema nesta 

seção, às vezes de forma repetitiva, mas com objetivo de solidificar o entendimento, 

relacionando cada uma das normativas e de recursos isolados com aspectos específicos da 

literatura.  

O pouco referenciado, interpretado e entendido Decreto. 4.339, de 22 de agosto de 

2002 (BRASIL, 2002a), referindo-se ao art. 225 da CF, à Lei 6.938 e Agenda 21, institui 

Princípios e Diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade em 

contexto econômico e em seu anexo dispõe: 

2. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelos seguintes princípios: […] 

XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e inclui 
valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor intrínseco, 
incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, 
cultural, recreativo e estético; […] 

XVII - O ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto 
econômico[…] 

12. 3. 4. Promover a internalização de custos e benefícios da utilização da 
biodiversidade (bens e serviços) na contabilidade pública e privada.  
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Esse dispositivo remete à literatura do Valor de Uso Total – VET (PEARCE; 

MORAN, 1997; MORAN; BANN, 2000; SEROA DA MOTTA, 2007, 2011; MAY; VEIGA 

NETO; POZO, 1999; MAY et al. 2000; ABNT, 2008; PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002; 

ICMBIO, 2011; STEIGLEDER, 2011), ao referir-se à necessidade de considerar os recursos 

em contexto econômico, contemplando a valoração econômica dos valores de uso direto e 

indireto e de opção, além dos valores de existência, incluindo os demais componentes destes, 

referenciados na norma. Assim, a uniformização de critérios nos estudos de valoração tem 

uma diretriz legal de convergência, nem sempre observada.  

A necessidade de atribuir valor econômico aos valores dos recursos naturais faz-se 

indispensável no mínimo em três momentos, contemplados em nossa legislação:  

− como justificativa para criação de Unidades de Conservação e para pagamento 

prévio de indenização por desapropriação de áreas (terra nua e estoques); 

− na ocorrência de dano ambiental; 

− no pagamento pelos serviços ambientais prestados. 

A intervenção do Estado na economia e na formulação de políticas públicas, como na 

criação de Unidades de Conservação, demanda por Estudos de Impacto Regulatório (EIR) que 

levem em conta as alternativas de projetos para aplicação de recursos visando a obter o 

máximo de bem-estar social. A criação de uma UC somente se justifica, se o benefício for 

superior a qualquer alternativa, demandando, com isso, um prévio estudo com avaliação 

inclusive do valor econômico a ser disponibilizado previamente em orçamento para a criação 

e implantação, o que inclui a regularização fundiária e indenização prévia e justa ao 

proprietário desapropriando, quando privado (TCU, 2006).  

A Constituição brasileira em seu inciso XXIV do art. 5.º exige que, nos casos de 

desapropriação, seja feita a prévia e justa indenização (BRASIL, 1998a). O conceito jurídico 

de indenização justa é encontrado em Meirelles (2004, p. 592). 

Indenização justa: a indenização justa é que cobre não só o valor real e atual dos 
bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os 
lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio. 
[…] A justa indenização, inclui, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e 
lucros cessantes, além dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, 
honorários de advogado e correção monetária.  

O princípio Constitucional da Legalidade exige que toda ação pública seja definida 

previamente no ordenamento jurídico. A preservação do meio ambiente e biodiversidade e sua 
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consequente valoração é princípio constitucional. Ser valorizado passou a ser Direito do Meio 

Ambiente. A constituição brasileira (BRASIL, 1998a), ao dedicar um capítulo especial para o 

Meio Ambiente, sinaliza para sua importância, considerando-o como de interesse público.  

Leuzinger (2007), também defende que, na desapropriação de Unidades de 

Conservação, a indenização prévia e justa deve ser paga em dinheiro, não podendo adotar 

outras formas, e inclui o valor de lucros cessantes, danos emergentes, juros, honorários e 

custas processuais. No entanto, o STF decidiu recentemente que pode ser pago em títulos. 

Embora o reconhecimento de valor econômico da biodiversidade e dos serviços 

ambientais seja ponto pacífico na literatura econômica, parte da legislação brasileira ainda é 

antiga, esparsa, em sua maior parte anterior ao surgimento e consolidação dos novos conceitos 

de serviços ambientais e de seus emergentes mercados, não tendo incorporado de forma 

expressa essas novas diretrizes, a terminologia, as realidades e os entendimentos. Isso 

determina subavaliações, que são prejudiciais ao meio ambiente, desestimulando a 

preservação, conforme preconizam autores consagrados. Os imóveis e, portanto, as áreas onde 

se localizam as unidades de conservação são compostas pelo valor da terra nua, suas acessões, 

suas benfeitorias, suas florestas, seus atributos, suas características, suas funções 

ecossistêmicas, sua genética, seus serviços, seu paisagismo, seu clima, indissociáveis em sua 

totalidade, e cada parte contribuindo para compor o valor do todo, de forma individual e, 

principalmente, sistêmica, que compõem os valores de uso direto, indireto, opção e existência. 

Aqui são aplicáveis os ensinamentos de Morin (2006) de que as partes e suas relações 

compõem o todo, e, no caso, o todo vale mais do que as partes isoladas, sem relações. Assim, 

alguns conceitos mais modernos precisam ser incorporados por ocasião da interpretação de 

leis mais antigas, inclusive dos riscos ambientais a que o planeta está sujeito e da utilidade da 

preservação da natureza e dos serviços ambientais para minimizar esses riscos. 

O Decreto-Lei 3365, denominado Lei de Desapropriações, com suas alterações 

(BRASIL, 2001), em seus artigos décimo e 15, define regras gerais para a valoração e 

indenização na desapropriação, incluindo: 

− a desapropriação deve efetivar-se dentro de cinco anos da expedição do decreto 

de criação, findo o qual o decreto caducará (perde validade); 

− o pagamento será prévio, em dinheiro; 

− deverá ser feita uma avaliação pericial para proceder a avaliação do bem.  

Há uma grande lacuna entre os princípios constitucionais de prévio e justo pagamento 

com os diversos dispositivos, leis e regulamentos, que regem a matéria. Para o pagamento ser 
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prévio e justo, ele deve anteceder qualquer outro ato; para a tomada de posse e domínio, há 

que se adquirir a propriedade antes; para criar uma UC em terra pública, ela deve ter sido 

adquirida e transferida, antes, para o domínio público, como considera Leuzinger (2002), 

demandando Laudo Pericial que assegure uma valoração integral do objeto, sob pena de 

desvalorização e, portanto, desestímulo à preservação. Afinal, quando o objetivo é a 

preservação, a árvore em pé (preservação) deve valer mais do que a árvore derrubada (dano), 

em qualquer hipótese. E na avaliação observam-se as Diretrizes e Leis da época em que o fato 

ocorre.  

A Lei 9.985, em seu artigo 33, regulamentada pelo Decreto 4.340 de 22 de agosto de 

2002, enuncia recursos das UCs que podem ser objeto de exploração comercial e, que, 

portanto, emerge cristalinamente terem valor comercial, incluindo a “exploração comercial de 

produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, 

biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação”. Da 

mesma forma, os art. 47 e 48 da Lei 9.985 estabelecem que os beneficiários pelo uso de 

recursos hídricos, como abastecimento de água ou geração de energia devem remunerar a UC. 

Esse reconhecimento de que os recursos, quando de domínio e posse do Estado possuem valor 

econômico, implica o reconhecimento de que esse valor econômico foi criado e repassado ao 

Estado pelo proprietário, por ocasião da desapropriação, devendo ser avaliado de forma 

completa e justa, para fins de indenização, compondo o todo.  

A Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, no artigo 12, ao regulamentar a indenização 

por ocasião da reforma agrária, estabelece que a justa indenização deve refletir o preço atual 

de mercado do imóvel em sua totalidade, incluindo as terras e suas acessões naturais: matas, 

florestas e qualquer forma de vegetação natural, e então, toda a flora, a fauna, a organização 

sistêmica existente, as sementes (BRASIL, 1993). O termo “totalidade” permite inferir que 

todos os atributos ou funções econômicas da terra devem ser levados em conta integralmente, 

o que incluiria todos os serviços ou funções ecossistêmicas tratados na literatura ou nas 

demais normas, calculados pelo mercado direto ou mercados hipotéticos, produtos substitutos, 

ou por qualquer outro método aceito. Ao obrigar ser feito o laudo de avaliação por um 

engenheiro, a Lei obriga também esse engenheiro ao seguimento das Normas Técnicas de 

Engenharia, especialmente as Normas, como da Norma ABNT NBR 14653-6 (ABNT, 2008) 

para avaliação dos Recursos Naturais existente, ou seja, a avaliação deverá incluir todos os 

atributos passíveis de valoração econômica contidos na norma, que, por sua vez, baseia-se na 

literatura mais atualizada e é complementada por ela.  
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Entre todos os bens naturais que possuem valor econômico, a água destaca-se como 

bem essencial, e foi objeto de normativa legal. A Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

(BRASIL, 1997), estabelece cobrança pelos recursos hídricos, e escreve que a água é um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e obriga a valoração econômica da água 

no Brasil, entre outros motivos, para incentivar a racionalização de seu uso, um dos grandes 

mecanismos econômicos de preservação dos recursos naturais, como preconizado por Pearce 

e Moran (1997). A cobrança pela utilização de águas produzidas em UCs é um dos recursos 

sugeridos no estudo oficial (MMA, 2009, p. 44), como fonte de renda da UC, o que vem a 

comprovar que as águas de áreas de UCs possuem valor econômico que pode ser cobrado.  

No caso de dano ambiental, nossa legislação exige a reparação integral do dano, 

independentemente das penalidades, prioritariamente, a recuperação natural ou retorno ao 

status quo ante ou então a indenização em dinheiro, quando a recuperação não é viável.  

A recuperação natural consiste em retornar ao estado natural original, integral, como 

estava antes da prática do dano. Em outras palavras, a dimensão econômica do dano 

corresponde à mesma dimensão econômica do bem preservado. No caso de indenização do 

dano em dinheiro, há necessidade de valorar-se economicamente o valor dos recursos naturais 

degradados, atribuindo-se valor econômico, sejam de mercado convencional, sejam por outros 

métodos indiretos, mas que venham a traduzir o real valor econômico do recurso preservado. 

Parece razoável que, no caso de desapropriações, o mesmo critério de valoração seja adotado, 

ou seja, deve-se proceder ao cálculo do valor econômico do recurso ambiental preservado, 

adotando-se o critério utilizado para o cálculo do valor do dano e da sua recuperação. Aqui 

também se aplica o princípio de que a árvore em pé não pode valer menos do que a árvore 

derrubada, sob pena de comprometer todo o esforço da conservação.  

A reparação do dano ambiental vai além da simples reconstituição ou indenização do 

bem material em si (valor de uso direto, indireto e opção), atingindo esfera extrapatrimonial, 

de ordem moral e dano ao valor de existência, cultural, estético, prazer, histórico 

(STEIGLEDER, 2011). Parece ter sentido que o dano praticado em bens de terceiros deve ser 

ressarcido ao proprietário-provedor no tocante ao valor de uso direto, indireto e opção, e à 

sociedade, em relação ao valor de existência.  

Na falta de critérios consagrados em normativas, tanto na valoração do dano quanto do 

valor das indenizações os peritos (Decreto Lei 3365/41), seguiam critérios variados, conforme 

sua formação e conhecimento profissional e a escassa literatura existente, hoje a maior parte 

suprida por Leis e Normas. Como maior parte, senão a totalidade da cobrança de danos e 
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pagamento de indenizações era definida em juízo, as decisões passaram a serem conflitantes, 

algumas constituindo-se em verdadeiro incentivo à destruição, pela desvalorização econômica 

dos valores ambientais e das funções ecossistêmicas. Ações judiciais sobre desapropriação em 

UCs são mais raras, e, portanto, não têm demandado estudos mais aprofundados e difusão dos 

novos critérios e do novo paradigma ambiental, e, com isso, cálculos para fins de pagamento 

de indenização por desapropriações recentes são pouco encontrados. Supõe-se que deriva do 

fato de que o Governo não tem procedido a desapropriações e à regularização fundiária em 

UCs, nos últimos anos, e ainda que as decisões eventualmente proferidas decorram de ações 

antigas, antes das novas considerações da legislação e paradigma atualmente vigente. Os 

exemplos anteriores mais conflitantes, que não podem ser adotados como paradigma da 

consideração atual, estão associados às decisões sobre indenizações de florestas, áreas de 

preservação permanente, reserva legal e biodiversidade, muitas no sentido de que não 

possuem valor econômico seja por serem bens de interesse público, seja por existirem 

restrições ao seu uso e manejo, ou por serem consideradas até então como áreas intocáveis, 

não passíveis de exploração econômica. Na consideração anterior, exatamente as áreas hoje 

reconhecidas como as de maior valor ecológico e, portanto, de valor econômico, não eram 

consideradas no cálculo de indenização nas desapropriações. A jurisprudência em relação ao 

dano, entretanto, evoluiu rapidamente, em função da proteção requerida e da urgência de 

decisões, procurando incorporar o valor integral.  

No que se refere ao Pagamento por Serviços Ambientais, observa-se a formação de 

um mercado emergente, crescente, de negociação direta, mas ainda fragmentado, pontual e 

local, que se espera tenha um impulso com o Novo Código Florestal.  

Para nortear a valoração econômica dos recursos naturais no Brasil, além da literatura 

internacional e nacional e das leis e diretrizes gerais, existem três modelos Federais oficiais 

principais, que são objeto de detalhamento neste trabalho: 

− Norma Brasileira ABNT-NBR 14653-6 – fixa as diretrizes para valoração de 

recursos naturais e ambientais (ABNT, 2008); 

− Modelo IBAMA de Valoração econômica dos Impactos Ambientais em Unidades 

de Conservação, – criado em cumprimento à Portaria 621/02 da Presidência do 

IBAMA (PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002).  

− Modelo ICMBIO – Instrução Normativa 2 do ICMBio – regula os procedimentos 

técnicos e administrativos para a indenização de benfeitorias e desapropriação de 
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imóveis rurais localizados em unidades de conservação federais de domínio 

público (ICMBio, 2009).  

Além das normativas federais, observa-se um esforço do Ministério Público dos 

Estados em criar instrumentos, visando à valoração dos danos ambientais, e aqui é examinado 

o modelo do Estado de Santa Catarina, para fins de comparação, visto o Estudo de Caso 

abordar UCs deste Estado. 

Examinam-se em seguida os aspectos econômicos desses Modelos, iniciando-se pelo 

Modelo da ABNT, por ser mais genérico, seguindo-se os Modelos de Dano do Ibama, o 

Modelo do Estado de Santa Catarina, e finalmente o Modelo de Indenização do ICMBio, que 

é utilizado pelo órgão oficial para cálculo de indenização nas UCs objeto do presente estudo. 

O tipo de Modelo (dano, indenização ou sistêmico) e componentes são sintetizados no Quadro 

8 e explanados nos itens em sequência. 

Quadro 8 - Tipologia dos Modelos Estudados 

MODELO TIPO DE MODELO COMPONENTES 

ABNT NBR 14653-6 Dano e Indenização Valor Econômico Total - VET 

IBAMA Dano, Sistêmico Valor Econômico Total – VET, 
ponderado por um Fator Social 

SANTA CATARINA Dano Valor Econômico Total - VET 

ICMBio Indenização Terra nua e Benfeitorias 

Fonte: O Autor. 

2.3.3.1 Norma Brasileira ABNT-NBR 14653 Parte 6 

A Norma Brasileira ABNT-NBR 14653 Parte 6, que fixa as diretrizes para valoração 

de recursos naturais e ambientais no Brasil, foi publicada em 30 de junho de 2008, e corrigida 

em 13 de março de 2009 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Faz parte 

da série 14653, que inclui: Parte 1 – Avaliação de Bens; Parte 2 – Avaliação de Imóveis 

Urbanos; Parte 3 – Avaliação de Imóveis Rurais; Parte 4 – Avaliação de Empreendimentos; 

Parte 5 – Máquinas, Equipamentos, Instalações e Bens Industriais em Geral; Parte 6 – 

Avaliação de Recursos Naturais e Ambientais; Parte 7 – Avaliação de Bens de Patrimônios 

Históricos e Artísticos.  
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A Norma ABNT-NBR 14653 Parte 6 visa a detalhar os procedimentos gerais da 

norma de avaliação de bens NBR 14653-1:2001, no que diz respeito à avaliação de recursos 

naturais e ambientais. Adota em linhas gerais as recomendações da literatura especializada 

compreendendo os valores (a) de uso direto – VUD; (b) de uso indireto – VUI; (c) de opção – 

VO e (d) de existência – VE, sendo o Valor Econômico do Recurso Ambiental (VERA) o 

somatório geral de todos os valores.  

Quanto aos métodos de valoração a ABNT (Quadro 9) adota métodos diretos e 

indiretos: 

• Métodos diretos: utilizam mercados de bens e serviços substitutos e 
complementares ou mercados hipotéticos para medir as variações de bem-
estar diretamente da demanda dos indivíduos pela qualidade ambiental; 

• Métodos indiretos: valoram os benefícios ambientais usando os custos 
evitados, relacionados indiretamente com as mudanças na qualidade 
ambiental, sem estarem diretamente relacionados com uma alteração de 
bem-estar, medida pela disposição a pagar ou a receber dos indivíduos 
(ABNT, 2008). 

Quadro 9 - Métodos de valoração e tipos de valores – ABNT 

VU MÉTODOS DE VALORAÇÃO 

VUD VUI VO 

VE 

Custos de reposição √ √ NA NA 

Custos de relocalização √ √ NA NA 

Custos defensivos ou de proteção evitados √ √ NA NA 

Custos de controle evitados √ √ NA NA 

Mercado de bens substitutos √ √ NA NA 

Métodos 
indiretos 

Custo de oportunidade da conservação √ √ NA NA 

Produtividade Marginal √ √ NA NA 

Custo de viagem √ √ NA NA 

Preços hedônicos √ √ √ NA 

Métodos 
diretos 

Valoração contingente √ √ √ √ 

Nota: NA – não aplicável: o método não capta esse tipo de valor;  √ – Aplicável 

Fonte: ABNT NBR14653-6. 

Para a ABNT, o Custo de Oportunidade não valora o recurso ambiental diretamente, 

mas, sim, a mensuração do custo de oportunidade de atividades econômicas restringidas pelas 

ações de proteção ambiental, considerando os benefícios econômico-ecológicos da 

conservação, ao comparar o valor de avaliação dos recursos pelos diferentes métodos com o 

custo econômico das atividades restringidas. Ao avaliar-se o valor dos serviços 

ecossistêmicos, deve-se levar em conta também que eles contribuem para o bem-estar da 
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sociedade, não permitindo inclusive outros custos como tratamento de saúde etc., que devem 

ser evitados, como bem destacam Ojea, Nunes e Loureiro (2010). Dessa forma, encontra-se 

no mercado uma justificativa para valorar os recursos ambientais que não são 

comercializados, pelos custos de mercado evitados. 

A valoração pode ser feita de forma direta, baseada na existência de um recurso 

ambiental – ou em sua privação (pelo custo de reparação de um dano ambiental), conforme se 

depreende da definição na NBR 14653-6 – de forma indistinta, devendo levar ao mesmo 

valor, dado que o valor da criação (ou reparação) deveria, em tese, corresponder ao valor de 

existência desse recurso ou bem, dentro dos princípios de proporcionalidade, razoabilidade, 

equilíbrio. A pergunta a ser respondida no momento de valoração poderia ser sintetizada na 

seguinte situação: ante uma situação específica de um recurso ambiental preservado, por 

exemplo, uma floresta, qual é o valor dessa floresta em pé, e o valor do dano, se derrubada? O 

valor final deveria ser, em princípio, o mesmo, ou próximo. Somente será aceita e justificável 

a cobrança do valor do dano, se o valor da preservação for igual, e esse valor for de ampla 

aceitação e prática usual pela mesma autoridade, quando em posições alternadas. É por isso 

que a Norma da ABNT segue a mesma metodologia para cálculo do valor da preservação e do 

valor do dano. Supõe-se que, com a evolução, as avaliações tenderão a convergir para esse 

modelo único. No entanto, a Norma ABNT-NBR14653 Parte 6 ainda não constitui uma 

avaliação sistêmica, porque leva em conta somente valores econômicos, sem ponderação de 

fatores sociais e ecológicos, o que demanda uma interpretação contextual mais ampla.  

As Normas ABNT da série 14653, quando tomadas em conjunto, podem suprir em 

grande parte as necessidades para uso na avaliação dos valores de indenização na criação de 

UCs, e constituem um ponto de possível convergência a ser buscada. Com isso, poderiam 

estar contempladas o valor da terra, das benfeitorias, dos recursos naturais, dos 

empreendimentos existentes, das instalações e dos equipamentos e do patrimônio histórico, 

cuja ocorrência deveria ser prevista num modelo mais amplo. Afinal, o valor de uma área com 

uso econômico decorre de uma série de componentes, além da terra nua e benfeitorias 

adotados pelo ICMBio, tornando-o incompatível com algumas partes das Normas ABNT que, 

por outro lado, o ICMBio ambiguamente informa adotar mas que são inconciliáveis. 
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2.3.3.2 Modelo IBAMA/ICMBio de Valoração Econômica dos Impactos Ambientais em 

Unidades de Conservação  

O Modelo de Valoração Econômica dos Impactos Ambientais em Unidades de 

Conservação do IBAMA (PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002) foi divulgado em setembro 

de 2002, em cumprimento à Portaria 621/02 da presidência daquele instituto. O fundamento 

do método baseia-se fortemente em considerações de custo-benefício. O impacto ambiental, 

quando negativo, consiste na supressão do bem ou serviço ambiental, com redução do bem-

estar social e, com isso, deve ser compensado por um valor equivalente, dentro de princípios, 

entre outros, dos propostos pela Lei 9.784/99: razoabilidade; proporcionalidade e adequação 

entre meios e fins. O Fator social é considerado impacto positivo O modelo é complementado 

pelo Modelo de Valoração de Florestas Nacionais instituído pela Instrução Normativa 

ICMBio n.º 09/2010, de 28 de abril de 2010, a qual trata da supressão vegetal e venda de 

madeira de Florestas Nacionais. O modelo afirma que, em caso de supressão de um bem 

ambiental, ocorrem consequências negativas de várias ordens, no entanto, o método destaca: 

− Perda de oportunidade de uso: Essa parcela refere-se à valoração de benefícios 

atribuíveis aos usos previstos pelo Plano de Manejo de uma Unidade, que são 

inviabilizados devido à presença de empreendimentos impeditivos. Aqui está 

contida a consagração o valor do Custo de Oportunidade das alternativas possíveis; 

− Impacto cênico: impactos que causa na paisagem. Corresponde ao valor que as 

pessoas estão dispostas a pagar para manter a paisagem intacta;  

− Impacto ecossistêmico ou perda das funções ambientais: regulação de clima, 

refúgio de aves etc. que são valoradas pelo valor de cada função. Os autores 

sugerem que os valores para a Mata Atlântica devem ser maiores do que os 

usualmente considerados, porque é uma área de relevante importância; 

− Perda de visitação: perda de espaços passíveis de visitação. Valorada pelo método 

do custo de viagem da parcela reduzida/incrementada; 

− Risco Ambiental: riscos de incêndio, falhas de equipamentos e contaminação; 

− Fator Social: Serviços como o fornecimento de água e luz e transmissão de sinais 

de rádio e televisão são de extrema importância para a população e, portanto, o 

valor calculado referente ao dano ambiental causado deve sofrer uma redução, 
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calculada por intermédio de um fator que leve em consideração a importância 

relativa de cada serviço na visão da população. 

− O Modelo do IBAMA contempla os cálculos e componentes da equação 2 em que: 

P1 = Perda de Oportunidade de Uso; P2 = Impacto Cênico; P3 = Impacto Ecossistêmico; P4 = 

Perda de Visitação; P5 = Risco Ambiental; FS = Fator de redução Social. 

 

Um dos méritos da metodologia foi incluir um Fator Social entre 0,0 e 1,0 que, no 

caso, ameniza o impacto ambiental causado, visto que ele foi feito para atender às 

necessidades sociais importantes e, portanto, tem justificativa social para ser produzido. 

Trata-se no caso de uma consideração sistêmica e sustentável para o conceito de dano 

ambiental. No caso, aos fatores ambiental e econômico, implicitamente, são atribuídos fator 

1,00, que não alteram a valoração final indicando igual importância econômica e ambiental. 

Mesmo assim, parece ser esse o caminho que se deve trilhar na consideração sistêmica, 

holística, dos impactos no contexto da sustentabilidade. Espera-se que, no futuro, todos os 

modelos de impacto sistêmico, sustentável, incluam fatores econômico, social e ambiental 

como critério de valoração. Esses critérios poderiam ser objeto de mais estudos no futuro e 

constituiriam uma linha de pesquisa promissora.  

Importante buscar-se no Direito algumas considerações, mesmo que breves, sobre o 

dano ambiental e sua reparação econômica. É no campo jurídico, depois da Economia, que se 

encontra a maior parte das referências e os esforços para encontrar formas de identificar e 

avaliar o dano ambiental no Brasil. Tal fato poderia ser explicado pelo interesse imediato e 

premente de fazer-se cumprir a legislação de Crimes Ambientais e de Reparação Civil, que 

exigem pronta ação do Ministério Público e das autoridades Administrativas fiscalizadoras e 

do Judiciário. O reconhecimento do valor do dano somente evoluirá, se antes for reconhecido 

o valor da biodiversidade preservada, assunto pouco tratado no Direito, senão de forma 

superficial, nos casos de desapropriação. Como bem escreve Steigleder (2011, p. 153) “O 

Direito vem, aos poucos, reconhecendo o valor de existência de bens ambientais”, o que se 

constitui assunto de relevante interesse para o futuro próximo.  

A ideia de considerar-se o tempo de preservação como fator de valoração da 

biodiversidade na função de avaliação (RONCON, 2011) parece que encontra suporte em 

todas as ciências: (a) na biologia, porque o crescimento da floresta e a formação de 

VALOR = [ P1 + P2 + P3 + P4 + P5 ] x FS               (2)  
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micronutrientes ocorrem com o passar do tempo, aumentando o estoque de biodiversidade e 

serviços ambientais, portanto, o valor econômico; (b) no direito, porque o valor do dano deve 

ser proporcional à sua grandeza ou intensidade, e cada área apresenta uma condição diferente 

da outra e, portanto, valor diferenciado; (c) na economia, porque, ao optar pela preservação (e 

esse parece ser o fundamento econômico do denominado Valor de Opção), o proprietário 

renuncia ao uso alternativo do solo, incorporando na área o valor do seu custo de 

oportunidade, sacrificando renda que incorpora no objeto (por exemplo: ao aplicar R$ 

1.000,00 numa área economicamente produtiva, pode-se obter renda anual de, digamos, R$ 

50,00 e, ao final de dez anos, teria um valor total de R$ 1.500,00. Se aplicar na preservação, 

ao final de dez anos o valor de preservação deveria ser de, no mínimo, R$ 1.500,00 com a 

incorporação de energia, do custo de oportunidade, dos cuidados, dos materiais e da mão de 

obra dispendidos na preservação). Esse valor adicional deverá ser recuperado em algum 

momento, no futuro, na venda ou por uso direto ou indireto; no bem-estar social da população 

porque quanto mais evoluído o ecossistema, melhores são as condições de vida da população. 

No entanto, ao valorar-se o dano, deve-se descontar o valor que foi incorporado pelo 

proprietário, desde o primeiro momento em que optou pela preservação, uma vez que ele já 

suportou economicamente esse valor nos períodos anteriores. A opção é exercida pelo 

proprietário, em princípio, no primeiro momento em que a área poderia ter sido convertida ao 

uso alternativo, geralmente coincidente com o período de colonização da região. De outra 

mesma forma, seria razoável descontar, no cálculo do dano, o valor dos serviços prestados no 

passado, e ainda não pagos ao proprietário.  

Em estudo recente, Costa (2011) afirma que o dano ambiental é apurado em laudo 

pericial de valoração econômica, em que são estimados os custos de reposição e o valor dos 

bens danificados. Sob esse aspecto, pode-se adotar para cálculo do dano o mesmo valor do 

bem danificado, ou seja, o valor do bem preservado, ou o Valor Econômico Total (VET). Em 

sendo viável essa posição, o inverso também poderia ser aceito, ou seja, o valor do bem 

preservado é igual ao valor do dano por sua destruição, quando total. Esse pressuposto 

norteará todo o raciocínio de valoração econômica da biodiversidade no contexto de 

preservação e destruição, levando-se ainda em conta que o dano é referido ao mesmo objeto 

preservado.  

É com a Resolução Conama 01, de 23 de janeiro 1986 (BRASIL, 1986), que o 

conceito de impacto ambiental tomou forma na legislação, definindo expressamente Impacto 

Ambiental: 
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Art. 1.° Para efeitos desta resolução considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 
biota e a qualidade dos recursos ambientais.  

Conforme o inciso II do artigo 6.º da Resolução, o impacto ambiental pode ser 

positivo (trazer benefícios) ou negativo (adverso), e pode proporcionar ônus ou benefícios 

sociais. Não se pode falar em impacto, sem qualificá-lo, para fazer um juízo de valor, da 

mesma forma que não se pode falar em comportamento, sem qualificá-lo. Existe impacto 

positivo e impacto negativo. Portanto, impacto ambiental, de forma isolada, definitivamente 

não é dano. Dizer que algo é quando o é e não o é, forma típica da linguagem e filosofia 

oriental, certamente será motivo de má interpretação numa cultura ocidental. Resultado 

idêntico seria dizer que comportamento é crime, quando comportamento é e não é crime, 

porque o bom comportamento inquestionavelmente não o é. Ao mesmo tempo, um estudo de 

impacto ambiental precisa levar em consideração os impactos sociais e ambientais, positivos 

ou negativos, de forma sistêmica. Nesse sentido, pode-se recorrer à Ciência Contábil para 

contabilizar-se o impacto em suas diversas dimensões. O Resultado ou Rédito Contábil de 

uma organização corresponde à diferença entre Receitas e Custos. O Resultado pode ser 

Positivo (Lucro) ou Negativo (Prejuízo). Resultado é Gênero, sendo Lucro e Prejuízo as 

espécies. Analogamente, na área ambiental, Impacto é o gênero, que decorre do confronto de 

Receitas (Benefícios Ambientais + Benefícios Sociais+ Benefícios Econômicos), e dos Custos 

(Custos Ambientais + Custos Sociais + Custos Econômicos), sendo os Impactos Positivos e 

Negativos as espécies (FENKER, 2007).  

Pode-se então construir a equação final do Impacto Sistêmico: 

 

Onde: 

 IAP: Impacto Ambiental Positivo; IAN: Impacto Ambiental Negativo; ISP: Impacto Social 

Positivo; ISN: Impacto Social Negativo; IEP: Impacto Econômico Positivo; IEN: Impacto 

Econômico Negativo. 

O Resultado (gênero) será positivo (lucro ou benefício final) ou negativo (prejuízo 

final). Teremos ao final um Resultado Positivo do impacto ou um Resultado Negativo do 

Resultado do Impacto = (IAP+ISP+IEP) – (IAN+ISN+IEN)                         (3) 
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impacto. Agora, sim, já sistêmico. Sistemicamente, não se pode examinar o impacto 

ambiental dissociado dos sociais e econômicos. Portanto, quando alguém interpreta dano 

ambiental como sinônimo de impacto negativo, está omitindo não só o componente positivo 

do impacto ambiental, mas também os impactos sociais e os econômicos, uma interpretação 

deveras imprestável para o regramento das relações humanas. Ora, se o dano é uma resultante 

de impactos positivos e negativos, e havendo no mínimo seis componentes, três positivos e 

três negativos, adotar-se um componente negativo como sinônimo de dano seria uma fraude 

matemática. Aliás, não é outra a tendência mundial, incorporada entre outros na Agenda 21, 

de que sejam considerados indissociavelmente os resultados ambientais, sociais e 

econômicos, numa visão holística (FENKER, 2007).  

Ao mensurar-se o dano ambiental, são necessárias algumas ponderações de natureza 

social, especialmente quanto à sua magnitude, inevitabilidade e necessidade. Os impactos 

ambientais negativos de magnitude irrelevante (tais como: matar um mosquito; limpar um 

terreno para plantação de subsistência; derrubar uma árvore para construir o abrigo ou 

residência etc.), pela sua natureza, não deveriam ser objeto de questionamento ético ou legal. 

O princípio da materialidade também justifica sua desconsideração, não recomendando ao ser 

humano preocupar-se com “mesquinharias” ou com “bagatelas”. Nesse sentido, é oportuno 

ler-se o artigo de Pizzatto (2007, p. 1), em que o autor afirma que a Lei, se interpretada no 

sentido literal, “tenta transformar em crime atos simples de controle de fauna, como matar 

mosquitos, percevejos, pulgas, controlar ratos e outras atividades cotidianas dos seres 

humanos”. São inevitáveis os impactos que precisam ocorrer; sem eles, o objetivo de acesso 

ao recurso natural não poderia ser atingido: ou pratica-se o impacto, ou não se acessa o 

recurso. O impacto inerente à atividade faz parte do processo. Como exemplo, para retirar um 

mineral precisa-se retirar a cobertura do solo, movimentar a terra; sem derrubar a árvore não 

se pode construir a residência ou a rodovia etc. São necessários aqueles que são praticados 

para atender a uma necessidade social maior e inadiável do ser humano, impossível de ser 

atendida a um custo social e ambiental menor ou de outra forma alternativa. A sociedade é 

autorizadora e corresponsável por ele, e não o indivíduo. Nesse caso, procedendo-se a uma 

análise custo-benefício, o benefício social de uso do recurso natural é superior ao custo do 

impacto ambiental, que é aceito pelo e para o Homem, no contexto atual. Por exemplo, o 

benefício social de utilização de um mineral para construção de um equipamento de 

tratamento de saúde é maior do que o custo do impacto ambiental praticado. Há uma 

justificativa ética para a prática do impacto. Implicitamente, pode inferir-se sobre conceito e 
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características do impacto evitável e desnecessário. É a sociedade que decide o que é 

necessário (FENKER, 2007), inclusive e especialmente na criação de UCs. 

Note-se que, no contexto atual, a atuação de indivíduos ou organizações com impacto 

ambiental significativo depende de um prévio estudo de Impacto Ambiental que leve em 

conta o custo-benefício ambiental, social e econômico para a sociedade (BRASIL, 1986). A 

sociedade é participativa, nos termos da Constituição e da legislação brasileira. Os Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) são feitos de forma 

participativa, com divulgação para a sociedade. Uma vez autorizado pela sociedade e pelos 

órgãos por ela criados, há uma justificativa ética e legal para a realização do componente 

negativo do impacto ambiental, eis que o positivo foi julgado maior pela sociedade, ou será 

solicitada uma compensação. Por esse motivo, não se cogita em considerar dano o impacto 

ambiental negativo feito sob autorização social. Mesmo quando um EIA/RIMA aponta um 

Resultado Negativo no balanço dos impactos, alguns projetos são autorizados, mas é exigida 

uma compensação para repor o equilíbrio e manter a sustentabilidade sistêmica da qualidade 

de vida. A compensação, o que seria e como é calculada? A compensação corresponde à 

resultante entre impacto negativo deduzido do impacto positivo, incluindo-se os custos e 

benefícios ambientais, econômicos e sociais. Aqui não se cogita em eliminar os impactos 

negativos, ou mesmo de considerá-los dano, mas, sim, em mantê-los, compensando de outra 

forma (FENKER, 2007).  

Também a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que é base da Política Nacional do 

Meio Ambiente definida na Constituição, exige a consideração dos aspectos 

socioeconômicos. Essas considerações de Balanço ou Resultado de impactos positivos e 

negativos pode ser resumida pelo termo sustentabilidade, tão presente em nosso momento 

histórico. Não existe atuação ambiental dissociada de atuação social e econômica. Portanto, 

não existe impacto ambiental dissociado de impacto social e de impacto econômico. Não há 

como analisar um sem o outro, e ainda mais, considerando seus aspectos positivos e 

negativos.  

Neste ponto, Mirra (2007) escreve sobre as dificuldades e os riscos das decisões 

judiciais em matéria ambiental, por abranger critérios subjetivos que envolvem probabilidades 

na aplicação do Direito Ambiental, contrastando com a formação eminentemente jurídica na 

mesma linha de Milaré (2005, p. 734), que aborda as “dificuldades que a moderna literatura 

tem encontrado para definir dano ambiental, e aponta vinculação com os conceitos legais de 

poluição e degradação”.  
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O ordenamento jurídico, ao determinar a análise dos impactos positivos ou negativos, 

nos meios físico, biológico e sistemas naturais, e nos meios social e econômico, dá uma 

primeira definição implícita do resultado sistêmico da análise, indicando ser esse o caminho 

que deveria ser trilhado pelos estudiosos da sustentabilidade, pela incorporação e 

consideração de todas as dimensões ao mesmo tempo.  

A reparação do dano ambiental (MILARÉ, 2005; STEIGLEDER, 2011; SILVA, 

2008) ocorre em três esferas distintas: (a) na esfera administrativa, pela imposição de multas e 

até encerramento de atividades das empresas, correspondendo a uma “pena de morte”; (b) na 

esfera penal, pela imposição de penas criminais, incluindo a prisão, e (c) na esfera civil, pela 

reparação integral do dano ou recomposição ao status quo ante (estado anterior de nível de 

preservação), independentemente de existência de mercado formal, o que demanda métodos 

de quantificação de valor para fins de indenização nem sempre claros no mercado, como 

apontado na citação de Steigleder (2011): 

Portanto, quando da ocorrência de um desmatamento, por exemplo, é muito 
importante que o método para quantificação da indenização a ser paga pelo dano 
ambiental irreversível seja capaz de mensurar não apenas aspectos objetivos, 
captados pelo mercado consumidor, que repercutem no preço do bem ou do serviço 
lesado, mas também o valor das funções ecossistêmicas degradadas, tais com as 
funções de abrigo para fauna, dispersão de sementes, regulação de clima etc.  

Esta parcela “subjetiva”do dano, corresponde às funções ecossistêmicas, ao valor de 
opção e ao valor de existência, é um desafio a ser enfrentado pelos estudiosos do 
tema (STEIGLEDER, 2011, p. 26).  

A reparação do dano ambiental assemelha-se à compensação ambiental calculada para 

empreendimentos de alto impacto ambiental, exigida pelo artigo 36 da Lei 9.985/2000, 

devendo-se buscar na norma ABNT NBR 14653-6 as diretrizes para sua avaliação, 

conjugando-se metodologias, adotando de modo especial o método do custo de 

reposição/restauração, como tem sido a orientação do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul (STEIGLEDER. 2011). 

Do lado oposto à consideração do dano ambiental praticado pelos indivíduos, tem-se, 

por definição e consistência com o conceito de sustentabilidade, de enfrentar a consideração 

do dano econômico e do dano social praticado pelo Estado, quando elabora uma política, 

plano, programa ou projeto na área ambiental. Trata-se da consagrada figura internacional, 

ainda pouco utilizada no meio ambiental brasileiro, do Estudo de Impacto Regulatório (EIR) 

(Regulatory Impact Assesment – RIA). Sempre que uma pessoa ou organização pretende 
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desenvolver uma atividade visando a atender a necessidades econômicas ou sociais que 

poderão gerar impacto ambiental, deve proceder a um Estudo de Impacto Ambiental / 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como estabelece a Resolução 1 do CONAMA. 

O estudo procurará demonstrar as vantagens e desvantagens do empreendimento sob o ponto 

de vista ambiental, econômico e social. 

E como deveria o Estado proceder quando ele intervém na economia, na sociedade ou 

no meio ambiente, de forma a gerar impactos fiscais, econômicos, sociais ou ambientais? Por 

coerência mínima, estaria obrigado a proceder a um Estudo de Impacto Regulatório/Relatório 

de Impacto Fiscal, Econômico e Social (EIR/RIFES), em que seriam analisados 

detalhadamente todos os itens de custo e benefício econômicos, sociais e ambientais da 

proposta e de cada uma das alternativas possíveis (criação de APA, parque, RPPN, 

tombamento, área privada com manejo sustentável, PPP, Estação Ecológica, Nenhuma Ação e 

Outras alternativas). Sob este enfoque, não serão adotadas medidas em que o custo medido 

em termos de bem-estar da população (AMAZONAS, 2001)  seja superior ao benefício, e será 

adotada aquela que proporcionar melhor resultado. Somente Estados autoritários não levam 

em conta os impactos das políticas públicas e das regulações. A ação de muitos de nossos 

governantes não prima pela realização de estudos de impacto regulatório. O Executivo edita 

regulamentos, intervém na sociedade, na economia, no meio ambiente, cria UCs, mas nem 

sempre planeja antecipadamente sua atuação, realizando adequados estudos. É muito norteado 

pelos interesses de grupos dominantes. Um estudo de impacto regulatório consiste, 

simplificadamente, em uma análise custo-benefício, em que se identificarão as vantagens e 

desvantagens de uma intervenção estatal ou regulação específica, comparada ainda com todas 

as outras alternativas. No meio ambiente não deveria ser diferente. Quando o Estado decide 

regular uma atividade ou criar uma Unidade de Conservação, deveria realizar um EIR/RIFES 

prévio, identificando impactos positivos e negativos (vantagens e desvantagens), fiscais, 

vantagens e desvantagens econômicas e sociais, quantificando e decidindo justificadamente, 

de forma objetiva, pelo que melhor atende ao interesse coletivo (FENKER, 2006).  

O Tribunal de Contas da União, no Acórdão TC=000-774/2005-3 (TCU, 2005) 

destaca a necessidade de examinarem-se os impactos sistêmicos dos impactos regulatórios, na 

formulação de políticas, planos e programas de governo (PPP), ainda na fase de planejamento, 

sob pena de incorrer em prejuízos ao meio ambiente e sustentabilidade: 
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1. 3 A promoção do desenvolvimento sustentado implica necessariamente a 
conservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Esse objetivo, no 
entanto, só será atingido se forem tomadas medidas de preservação desse 
patrimônio e a maneira eficaz de se fazer isso é procurar avaliar os prováveis 
impactos decorrentes das políticas, planos e programas de governo, ainda na 
fase do planejamento, para que se possa prevenir e combater eventuais 
prejuízos ao meio ambiente (TCU, 2005).  

Independentemente de qualquer estudo mais amplo, a legislação brasileira relativa ao 

orçamento público, pelo Artigo 73, do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 

1967), exige no mínimo um planejamento prévio financeiro, e impede a realização de despesa 

sem autorização orçamentária: 

Art. 73. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a 
comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer 
atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites 
previamente (sic) fixados em lei.  

 Parágrafo único. Mediante representação do órgão contábil serão impugnados 
quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do presente artigo.  

Existem metodologias de cálculo de Estudo de Impacto Regulatório consagradas 

internacionalmente, inclusive pela agência norte-americana Environmental Protection Agency 

(EPA) e também recomendadas pela Câmara Técnica de Economia do MMA, da Secretaria de 

Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, GT para Assuntos Econômicos, e 

especialmente o trabalho de Paulo Haddad, Consultor, de novembro de 2002, Processo 

02000.002996/2002-93 que dispõe sobre estudos e aplicabilidade econômica das decisões do 

Conama, no entanto não são adotadas de forma sistemática na área ambiental. Caso fossem 

adotados estudos técnicos adequados, especialmente o Estudo de Impacto Regulatório, talvez 

não houvesse UC abandonada ou sem regularização fundiária, pois o estudo prévio deveria 

indicar, entre outros, o valor total da área e as fontes orçamentárias de financiamento para a 

criação, indenização aos proprietários e também para a manutenção e custeio das UCs. Existe 

uma relação bastante grande entre os mecanismos de Estudo de Impacto Regulatório com a 

adoção da Avaliação Ambiental Estratégica, que auxiliar formulação de Politicas, Planos e 

Programas. 

 Como destaca Silva (2008), para calcular o valor do dano deve-se proceder a uma 

avaliação ex ante, que consiste em realizar-se um Estudo de Impacto Ambiental, e uma 

avaliação ex post, que consiste em adotar os valores de áreas de preservação com funções 
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semelhantes àquelas danificadas. Linhas semelhantes de pensamento são adotadas entre os 

juristas (MILARÉ, 2007; STEIGLEDER, 2004), e vem sendo seguidas pelos membros dos 

Ministérios Públicos federais (a partir do Modelo IBAMA) e estaduais (a partir de modelos de 

cada Estado). Com isso, há um reconhecimento de que a biodiversidade possui funções 

importantes que podem e devem ser valoradas economicamente, segundo as melhores 

técnicas. Reconstituir o dano passa a ser sinônimo de manutenção da natureza preservada, ou 

seja, adota-se o mesmo método ex ante e ex post. Não atribuir o adequado valor ao bem 

ambiental preservado ou danificado passam a constituir subavaliações e desvalorização, ou 

banalização, em desfavor da natureza e, em última instância, de toda a humanidade, 

incentivando a destruição. Afinal, dano ambiental e preservação ambiental são referidos ao 

mesmo objeto, representando a mesma face da moeda: a atribuição de valor econômico à 

árvore em pé, à natureza deve, pelos princípios gerais, ser equitativo, equilibrado, razoável, 

proporcional e consistente com o valor do dano.  

Embora toda a evolução teórica dos últimos, no campo institucional brasileiro ainda se 

caminha a passos lentos. Como escrevem Leite e Almeida (2005), há necessidade de 

incorporarem-se, na valoração dos recursos ambientais e dos danos ambientais, as 

contribuições da moderna teoria econômica, como também, nesse sentido, é a decisão do 

Tribunal de Contas da União (Acórdão 774/2005), com a determinação de incorporarem-se as 

novas contribuições da teoria econômica, ou seja, a avaliação de integralidade dos 

componentes econômicos dos recursos naturais: 

Como é imprescindível desencorajar a prática de infrações ambientais, a adequada 
quantificação do valor do dano ambiental é requisito para se impor ao responsável o 
custo do dano, que de outra maneira recairia sobre a sociedade. Devem ser revistos 
os procedimentos de auditoria ambiental de modo a incorporar as contribuições da 
teoria econômica, e a implementação das mudanças deve ser submetida a testes 
prévios (TCU, 2005).  

Registre-se ainda que, em 2007, foi editado o Manual de Valoração Econômica de 

Florestas Nacionais, pelo IBAMA (a partir de estudo coordenado pelos Professores Jorge 

Nogueira e Alberto Rodrigues) que, posteriormente, foi adotado pelo ICMBio, por intermédio 

da Portaria 15, de 15 de março de 2010 (ICMbio, 2010), que pode ser consultada para 

referências, pela sua relação com o tema. 
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2.3.3.3 O Modelo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

O Modelo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é um modelo de cálculo 

de dano e foi desenvolvido de forma multidisciplinar por Donadel et al. (2006) para 

Valoração do Termo de Ajuste de Conduta – TAC.  

O Modelo contempla Valores Tangíveis (refere-se aos danos causados pela atividade e 

Intangíveis ( refere-se aos serviços ambientais que foram utilizados pela empresa em cada área). 

Foram adotados os fatores constantes do Quadro 10: 

Quadro 10 - Fatores Tangíveis e Intangíveis 

FATORES TANGÍVEIS FATORES INTANGÍVEIS 
AT: Área total do terreno (ha) VTP: Área de Vegetação Total Perdida (ha 
AP: Área Plantada (ha) VTP = AD + AR + RD + RR 
AI: Ano de Instalação da Fazenda C: fator de conversão do dólar para reais (R$/US$) 
APP: Área de APP Prevista pela Legislação 
(ha) 

T: tempo total de utilização da área (anos 

APA: Área de APP Alterada (ha) Regulação do clima: 223,00 US$/ha. ano 
f) APA = AD + AR Regulação da atmosfera: Não avaliado 
APPPres: Área de APP Preservada (ha Regulação da perturbação: 5,00 US$/ha. ano 
APPPres = APP – AD – AR Regulação das águas: 60,00 US$/ha. ano 
RLP: Área de Reserva Legal Prevista pela 
Legislação (ha) 

Suprimento de água: 1610 US$/ha. ano 

RLE: Área de Preservação de Reserva Legal 
Existente na Fazenda (ha) 

Controle da erosão: 245,00 US$/ha. ano 

RLA: Área de Reserva Legal Alterada (ha) Formação de solo: 10,00 US$/ha. ano 
RLA = RLP - RLE Reciclagem de nutrientes: 922,00 US$/ha. ano 
AD: Área de APP Degradada (ha Tratamento de rejeitos: 87,00 US$/ha. ano 
AR: Área de APP que está sendo utilizada para 
Reflorestamento (ha) Controle biológico: 21,00 US$/ha. ano 
RR: Área de Reserva Legal utilizada 
indevidamente para reflorestamento (ha) Hábitat/refúgio: Não avaliado 
RD: Área de Reserva Legal degradada (ha) Recreação: 112,00 US$/ha. ano 
PM: Produção de madeira por unidade plantada 
(ton/ha. anos Cultural: 2,00 US$/ha. ano 
VM: Valor de venda da madeira (R$/ton) Valor de opção: 2,00 US$/ha. ano 
VAD: Valor da área degradada (R$/ha): (valor 
arbitrário) Valor de existência: 3,00 US$/ha. ano 
VAT: Valor do arrendamento do terreno 
(R$/ha. ano) 

Custo do tratamento de água para consumo humano: 
Não avaliado 

T: Tempo total de utilização da área (anos) Depreciação da terra por compactação do solo e outros 
fatores: Não avaliado. 

 
Fonte: Donadel et al. ( 2006, p. 4) 

As fórmulas matemáticas sugeridas pelos autores para cálculo são as seguintes: 
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VALOR TANGÍVEL (R$) = (AD x VAD) + (AR x VAD x T) + (AR x PM x VM x T x 10%) 

+ (RD x VAT) + (RR x VAT x T) + (RR x PM x VM x T x 10%)                       (4) 

VALOR INTANGÍVELV(R$) =  fatores aplicáveis x VTP x C x T                     (5) 

VALOR TOTAL DO DANO = Valor Tangível + Valor Intangível                      (6) 

O modelo do Estado de Santa Catarina parece ser um dos mais completos frente às 

recomendações teóricas, pois adota fontes da literatura econômica, e incluindo Seroa da Motta 

(1998), Moura (2006), Santos et al. (2001), Costanza et al. (1997) e Pearce e Moran (1997), 

entre outros.  

Santa Catarina é um exemplo de Inovação na questão ambiental. A incorporação à 

Legislação dos novos conceitos de valor da biodiversidade pode ser encontrada  na Lei 

14.675, de 13 de abril de 2009, alinhada com a legislação Federal avançada, considera a área 

de Reserva Legal como passível de uso sustentável e de valoração econômica, inclusive sendo 

obrigatória a indenização no caso de desapropriação pública, computando-se os valores 

econômicos e ambientais relacionados.  

Outra iniciativa inovadora no Estado de Santa Catarina ocorreu com a edição da Lei 

15.133, de 19 de janeiro de 2010, ao estabelecer o Pagamento por Serviços Ambientais no 

Estado, contemplando o pagamento das atividades humanas de preservação, conservação, 

manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que geram 

serviços ambientais (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2010). 

Altera-se, com isso  a orientação anterior de que a indenização deveria incluir tão 

somente o valor da terra nua, que ainda parece ser a orientação de prática administrativa do 

ICMBio e de algumas decisões judiciais (RODRIGUES, 2009).  

2.3.3.4 O Modelo ICMBio de valoração ambiental para pagamento de indenização por 

desapropriação de áreas para criação de Unidades de Conservação Federais. 

O Modelo do ICMBio de Valoração Ambiental para Pagamento de Indenização por 

Desapropriação de Áreas para Criação de Unidades de Conservação foi criado em 23 de 

setembro de 2009, pela Instrução Normativa ICMBio n.º 2 (ICMBio, 2009), estabelecendo 

critérios para avaliação das áreas e recursos naturais para fins de pagamento de indenização 
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na ocorrência de desapropriação para a criação de Unidades de Conservação Federais e as 

regras constam em seu artigo 9: 

Art. 19. Constatada a regularidade técnica e jurídica do processo, será realizada a 
avaliação do imóvel, que deverá visar à apuração de seu preço global de mercado, 
neste incluídos o valor da terra nua e o das benfeitorias indenizáveis.  

§1. º Integram o preço da terra nua as florestas naturais, as matas nativas e qualquer 
outro tipo de vegetação natural, não podendo estas ser avaliadas em separado e não 
devendo, em qualquer hipótese, superar o preço de mercado do imóvel.  

§2. º Excluem-se da indenização: 

I - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público; 

II - expectativas de ganho e lucro cessante; 

III - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos.  

Pela singeleza da normativa, é necessário desenvolver um esforço de interpretação, 

que se traduzem nas reflexões que seguem. Inicialmente, parece que o ICMBio incide na 

mesma dicotomia, ao tentar criar regras para avaliação da preservação e de danos, 

separadamente, como se fossem referidos a objetos distintos. Para uma Instrução que visa a 

regular a indenização, ou interpretar a Lei, no que se refere ao cálculo do valor pode-se 

atribuir à IN 2 a denominação de supérflua, pois não detalha, limitando-se a reproduzir artigos 

de Lei antiga, desatualizada do novo contexto, que demanda interpretação ampla. Esperava-se 

que uma Instrução pudesse trazer clareza para a interpretação, e não confusão.  

Quatro pontos principais exigem reflexão, interpretação e detalhamento, e parecem 

contrariar todos os conceitos do novo paradigma hoje vigente: 

• o valor de mercado;  

• o valor da terra nua (exclui biodiversidade, justificativa para a criação); 

• impossibilidade de avaliação em separado das florestas naturais e qualquer 

outro tipo de vegetação natural;  

• exclusão de expectativa de ganho e lucro cessante. 

Um conceito da Terra Nua pode ser encontrado no Decreto 4.382/2002 (BRASIL, 

2002a), que assim legisla: 

Art. 32. O Valor da Terra Nua – VTN é o valor de mercado do imóvel, excluídos os 
valores de mercado relativos a (Lei n.º 9. 393, de 1996, art. 8.º, § 2.º, art. 10, § 1.º, 
inciso I):  

I - construções, instalações e benfeitorias;   
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II - culturas permanentes e temporárias;  

III - pastagens cultivadas e melhoradas;  

IV - florestas plantadas.  

O todo é composto por partes, e, algumas vezes, não se pode avaliar o todo de forma 

única, sem levar em conta cada atributo que o compõe. Quanto à avaliação em separado, 

recente Acórdão do STJ no RECURSO ESPECIAL N.º 608.324 - RN n.° 2003/0208790-8 

(STJ, 2012) decidiu em 2009 que a cobertura vegetal economicamente apreciável deve ser 

indenizada, e pode ser avaliada em separado da terra nua, desde que, em sua totalidade, não 

ultrapasse o valor de mercado. A decisão constitui-se em precedente rumo ao reconhecimento 

total do valor econômico das florestas e da biodiversidade protegidas, embora ainda se reporte 

a um conceito de mercado que não contempla o mercado ambiental. A cobertura florestal, as 

matas nativas e a vegetação natural não podem ser avaliadas separadamente, pelo teor da 

normativa. Não há menção expressa aos recursos paisagísticos, valor da água e outros 

atributos ambientais dos bens desapropriados, tal como se houvesse tão somente terra, 

benfeitoria e vegetação. No entanto, com a evolução da literatura recente, há reconhecimento 

de valor e as considerações de valor de mercado são aplicáveis a todos os recursos naturais e 

seus serviços. A adoção dos critérios da ABNT vem, em parte, clarear as omissões e 

imperfeições da IN 2 do ICMBio, permitindo adotar os métodos preconizados na literatura.  

É no conceito de Valor de Mercado em que se devem concentrar os esforços de 

interpretação. A Instrução poderia ter esclarecido o que entende por valor de mercado de 

recursos naturais de áreas candidatas à UC, por exemplo, que é o mercado restrito de bens 

únicos, exclusivos, raros, valiosos (BARNEY, 1991) sob o ponto de vista ecológico, social e 

ambiental, a ponto de justificar eleição para proteção integral ou sustentável e que a avaliação 

deve seguir as Diretrizes e contexto desses valores, e não valores de terras sem atributos 

ecológicos, mesmo que próximas geograficamente. 

O ICMBio foi criado somente em agosto de 2007, e supõe-se que, por ocasião da 

edição da Portaria 2, cerca de dois anos após, ainda carecia de tradição e experiência na nova 

função, sem o adequado arcabouço de troca e exercício de conhecimento (embora com um 

corpo técnico qualificado nas diversas áreas), o que constitui uma barreira. Gonçalo (2004, p. 

123) define barreiras cognitivas como “as barreiras existentes na organização para que o uso 

de sua inteligência seja promovido”. Ora se a existência de barreiras constitui-se em 

limitação, a aquisição e troca de conhecimento constituem-se em elementos promotores de 

melhorias e melhor desempenho sob as perspectivas sistêmica e de capacidade e prática 
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profissional, influenciando no desempenho estratégico e tático (GONÇALO, 2004). Nos anos 

de 2010 e 2011, o Instituto Chico Mendes, numa demonstração de que a gestão de 

conhecimento e a troca de experiências constituem-se um valioso instrumento, promoveu 

cursos de treinamento e capacitação para atender à demanda de regularização fundiária de 

Unidades de Conservação. Esses eventos contaram com a participação de servidores 

(conhecimento interno) e colaboração do INCRA e do Núcleo de Regularização Fundiária 

INEA/RJ (conhecimento externo), e a experiência do Parque Nacional Itatiaia, consolidando, 

assim, conhecimento e experiências em regularização fundiária (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997; GONÇALO, 2004). Destaca-se os cursos de Avaliação de Imóveis Rurais em UC 

Federais (em 2010), feito no Parque Nacional Serra do Itajaí, em que foram capacitados 21 

servidores, e o curso sobre Procedimentos e Bases Legais para fins de indenização de terras e 

benfeitorias, realizado em Porto Seguro no ano de 2011 (ICMBio, 2011).  

Uma vez que a instrução normativa não foi completa, houve necessidade de detalhar 

seu entendimento, tendo sido emitidos os documentos “Laudo de Vistoria e Avaliação de 

Imóveis Rurais” (ICMBio, 2011a) e “Cartilha de Regularização Fundiária de Unidades de 

Conservação Federais” (ICMBio, 2011), que se comenta a seguir.  

No mês de junho de 2011, o ICMBIO emitiu o documento Laudo de Vistoria e 

Avaliação de Imóveis Rurais, visando a uniformizar a estrutura do laudo de avaliação. Esse 

documento servirá de base para a proposta de negociação administrativa (Art. 31, da IN 2) ou 

proposição da ação Judicial (Art. 36, da IN 2) e, portanto, representa a visão ou proposta de 

valor por parte do órgão. A oferta de preço pelo ICMBio deve ser feita por escrito (Art. 31, da 

IN 2), com validade para vinte dias. Quando o Laudo é elaborado por funcionários internos, 

com presunção de independência técnica, existe a subordinação e a vinculação com as 

orientações administrativas internas e superiores. Portanto, não apresenta as características 

necessárias de reconhecimento e independência externa que deveriam existir, e são mais 

reconhecidas e presumidas, quando o Laudo é elaborado por técnicos externos, 

independentes, mas que, mesmo assim, são escolhidos administrativamente e, logo, 

unilateralmente e talvez alinhados com os interesses do agente com quem irá negociar.  

O Laudo é composto por 11 capítulos que incluem a fundamentação legal, destacando-

se a observação das Normas Técnicas ABNT (adotadas expressamente pela Cartilha); a 

localização e acesso; o meio físico e o meio biótico (flora e fauna); artesanato; aspectos 

culturais; turismo regional; pesquisas científicas, dentre outros componentes que diferenciam 

o imóvel dos demais. O item nove do documento sugere ou determina que a avaliação seja 
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feita, levando-se em conta VALOR DA TERRA NUA, baseando-se no Método Comparativo 

de Mercado, o que vai contra a Norma ABNT 14653-6, e toda a literatura e Leis que tratam 

do assunto, especialmente pelo conceito de mercado.  

À primeira vista, poder-se-ia pensar no mercado local de terras nuas, ou seja, sem 

qualquer cobertura vegetal exceto as legalmente obrigatórias, quando existentes, e se 

existentes, nas áreas negociadas e objeto de negociação. Parece excluir a possibilidade de 

avaliar o valor econômico da biodiversidade ou dos atributos ambientais que são evidenciados 

no próprio relatório em tópicos especiais e que constituem o que é consagrado na teoria e na 

legislação como sendo os valores de uso direto, indireto, opção e existência. Não é bem assim, 

como se verá, pois existem outros entendimentos de que a terra ou o imóvel inclui todas suas 

acessões, benfeitorias, atributos, características, tangíveis e intangíveis carregando consigo de 

forma indissociável o valor econômico tangível e intangível que lhe é atribuído no momento, 

que vão constituir a INTEGRALIDE ou TOTALIDADE DE VALOR, conceitos que já se 

consideram incorporados no entendimento da reparação integral do dano ambiental (por 

exemplo, o Inciso V, do art. 28, da Lei 9.605/98(BRASIL, 1998)) ou na indenização (por 

exemplo, o art. 12, da Lei 8.629/93), ou no Manual de Valoração Econômica de Florestas 

Nacionais, elaborado pelo IBAMA, em 2007, e adotado pelo ICMBio por intermédio da 

Portaria 15, de 15 de março de 2010 (ICMBio, 2010) e outras normas.  

Em agosto de 2011, o Instituto emitiu a Cartilha de Regularização Fundiária de 

Unidades de Conservação Federais. Na Cartilha de orientação para regularização fundiária, 

(ICMBio, 2011), como uma inovação, é definido o roteiro para regularização indicando mais 

claramente que a avaliação deve seguir as normas da ABNT, embora sem qualquer outro 

detalhamento ou menção a componentes e critérios. No entanto, a referência à Norma ABNT 

constitui um avanço e um indicativo implícitos, tornando sólidos os entendimentos de que a 

avaliação dos recursos naturais deve ser procedida de acordo com a Norma ABNT 14653-6, já 

existente na época, como também é o entendimento de Kury (2009), enquanto a avaliação da 

terra deve seguir a Norma ABNT NBR 14653 Parte 3; os empreendimentos contidos dentro 

da área devem seguir a Norma ABNT-NBR 14653 Parte 4; e assim os demais componentes 

porventura existentes seguem cada um a parte específica da Norma. Conclui-se que, sendo a 

Norma 14653 composta por várias partes, que são específicas para cada componente, não 

existe possibilidade técnica de avaliar-se em conjunto todos estes componentes, por seguirem 

normas diferentes. Cada componente segue Norma e critérios específicos. 
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O critério definido pelo Instituto é o Valor Global de Mercado, sem, no entanto, 

definir seus componentes ou metodologia de cálculo. O modelo do ICMBio baseia-se no 

artigo 45 da Lei do SNUC (Lei 9.985), e deixa de mencionar os critérios técnicos 

recomendados na literatura e, até mesmo, nas demais normativas dos próprios órgãos federais, 

como também, por exemplo, a NBR14653-6 ou os critérios do IBAMA e do próprio ICMBio 

para cobrança pelo dano ou para venda e cobrança de recursos ambientais de UCs, mantendo 

uma redação singela e dissociada do que se tem escrito e legislado sobre valores econômicos 

de recursos naturais e adotando critérios diferenciados para avaliação de dano e de 

preservação referidas ao mesmo objeto, o que é, no mínimo, uma incoerência. A falta de um 

critério detalhado e único causará vários problemas para o Instituto, como também se verá, 

demandando necessidade de novas normativas específicas.  

Um conceito de Valor de Mercado Ativo pode ser encontrado na Norma NBC TG01 

do Conselho Federal de Contabilidade, aprovada pela Resolução 1292/2010 (CFC, 2010), que 

adotou a homogeneização das Normas Internacionais: 

6. […] Mercado ativo é um mercado no qual todas as seguintes condições existem: 

a) os itens transacionados no mercado são homogêneos; 

b) vendedores e compradores com disposição para negociar podem ser 
encontrados a qualquer momento para efetuar a transação e os preços estão 
disponíveis para o público.  

Somente existe mercado quando existem muitos compradores e vendedores, de forma 

atomizada e diversificada, com diferentes custos de oportunidade e onde todos têm chance de 

vender e comprar, com igual informação e poder. Na existência de assimetria de informação, 

como no caso dos benefícios ambientais de UCs, em que o Estado detém maior 

conhecimento, e poder de imposição que lhe permite arbitragem de valores visando a lucros 

anormais, não se pode falar em mercado (SEROA DA MOTTA, 2011; CFC, 2010).  

Como se depreende, o Valor de Mercado tradicional demanda avaliação de produtos 

homogêneos, negociação livre e preços disponíveis, o que não ocorre no caso de áreas 

especiais, onde não há mercado de oferta. O conceito de valor de mercado tradicional, então, 

dificilmente poderia prosperar no caso de desapropriação de áreas especiais, que estão fora do 

mercado tradicional, constituindo-se um “mercado específico”, comum ao cálculo do dano.  

A cada vez mais utilizada teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR) ou Resource- 

Based View (RBV) prega que recursos raros e fora do mercado tradicional têm valor mais 
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elevado, constituindo-se um diferencial a ser procurado pelas organizações. O alto valor 

econômico e estratégico dos recursos, especialmente intangíveis, como no caso de áreas de 

Unidades de Conservação, está fundamentado nas características: são raros, difíceis de criar, 

tem muita demanda e pouca ou nenhuma oferta no mercado; são valiosos, porque são 

estratégicos; não podem ser imitados; e não têm substitutos (BARNEY, 1991). O Capital 

Natural, pela sua raridade, sua inimitabilidade e sua insubstituibilidade, passa a ser cada vez 

mais raro e valioso e uma questão estratégica mundial (HAWKEN et al., 2007). Portanto, é 

nesse contexto que uma área candidata à categoria de Unidade de Conservação deve ser 

examinada, considerada e avaliada. 

O conceito de mercado deveria contemplar áreas idênticas, com iguais atributos. O 

valor de uma área especial, especialíssima, candidata à UC, não pode ser comparado com o 

valor de outra área, mesmo que próxima, sem esses iguais requisitos, da mesma forma que um 

valioso quadro de Picasso não pode ser comparado com o preço de mercado de quadros de 

artistas comuns, com produção em série, mesmo que bastante próximos do local. Em alguns, 

pode-se dizer na maioria dos casos, o valor da terra nua para fins de uso agrícola é mais 

valorizado do que o valor da terra comum coberta por floresta e biodiversidade (CHOOMITZ 

et al., 2005; SNISGALI et al., 2006) exatamente pelo alto valor que a floresta contém, e pelo 

custo que deve ser incorrido para sua supressão. É que o custo de destruir a biodiversidade é 

muito caro e implica ainda penalidade tripla, criminal, administrativa e civil, pois floresta e 

biodiversidade são depositárias desses valores, tornando inviável o empreendimento 

econômico nessas valiosas áreas. No caso de supressão da floresta, perde-se parte dos 

componentes ecossistêmicos que somente têm valor econômico, se mantidos exatamente pelas 

suas características ímpares, cuja melhor vocação econômica é exatamente a preservação. 

A indenização do valor econômico das florestas e da biodiversidade bem preservadas 

requer vultosas somas, enquanto áreas sem esses atributos (terra nua) demandam baixo valor 

de indenização (entenda-se também como reparação econômica ou extrapatrimonial de 

eventual dano). Não se pode dizer também, sob a ótica econômica, que os recursos naturais 

das áreas não possam ser comercializados, pois existe um mercado econômico para eles, com 

valores às vezes bem definidos, mesmo que não oficial ou clandestino. A origem do pouco 

valor da terra nua em comparação com o real valor de uma área bem preservada, nesse sentido 

ocorre porque já não existe mais cobertura florestal, que é valiosa, e cuja retirada implica 

como visto, altos valores. Então, colocar um novo empreendimento numa área com muitos 
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atributos ecológicos requer investimentos vultosos, acima do custo de oportunidade da 

maioria dos projetos econômicos. 

Esse tipo de investimento somente pode ser feito por quem não tem somente interesse 

econômico no uso alternativo da área, como o Governo, que cuida de interesses de profundo 

alcance social ou por indivíduos com alto espírito e visão preservacionista, ou que acreditam 

poder recuperar o investimento no futuro. Dada uma área valiosa, em que nem a competição 

econômica pode adquirir devido ao elevado valor, se o Estado usa seu poder soberano e 

adquire-a compulsoriamente, deveria fazê-lo em condições de mercado competitivo, livre, e 

não impondo sua vontade e critérios. O proprietário não exerce a opção de mercado e livre 

manifestação de escolha de vontade. Sendo o Estado o único capaz de adquirir áreas tão 

valiosas que não apresentam atrativo econômico de uso alternativo do solo devido ao elevado 

valor dos recursos naturais, tem-se um “monopsônio”, e não um mercado livre. 

 Então, não é adequado falar em mercado, no sentido convencional, para essa situação. 

Há, sim, um mercado de monopsônio, imposto, cujo mercado verdadeiro e livre passa a 

representar um “custo de oportunidade” para mensurar a perda do vendedor compulsório e 

não livre. Essa parcela de ganho entre o valor imposto pelo Estado e o real valor econômico 

passa a ser apropriada pelo Estado, que, com esse mecanismo, consegue adquirir áreas de 

altíssimo valor ecológico e econômico por valores inferiores ao real valor econômico dito 

erroneamente “de mercado”, inclusive, paradoxalmente, consegue adquirir áreas que foram 

preservadas exatamente pelo seu alto valor ecológico, na expectativa de recuperar 

economicamente esse valor. Um Estado que adota práticas econômicas de mercado, em 

situação privilegiada, para impor sua vontade soberana, adquire áreas valiosas por preços de 

mercado de áreas desvalorizadas, muitas vezes com apoio judicial (LEUZINGER, 2002; 

CHOOMITZ et al., 2005; SNISGALI et al., 2006).  

De outro lado, fica cada vez mais consolidado o entendimento de que a natureza presta 

serviços ambientais, de interesse da população, e que esses serviços auxiliam no bem-estar 

social, na saúde, e, com isso, reduzem ou evitam outros custos, como os de tratamento de 

saúde. Um bem que produz benefícios ou presta serviços tem valor econômico. Logo, a 

biodiversidade tem valor econômico, como parte integrante da terra nua, como defendem 

Ojea, Nunes e Loureiro (2010). O pagamento por serviços ambientais do Programa Bolsa 

Verde, feito para comunidades que preservam a biodiversidade é uma forma de 

reconhecimento da existência de valor para essa biodiversidade, do mesmo modo que o PSA 

tratado em toda a literatura e nas demais Leis Brasileiras. Assim, uma interpretação mais 
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ampla deve ser dada aos conceitos de “terras, florestas e acessões” ou de “integralidade” ao 

valorarem-se as áreas para fins de aquisição e posterior criação de UCs ou para cálculo de 

dano ambiental.  

Poder-se questionar a dificuldade de avaliar-se a maior parte dos recursos ambientais 

que não são negociados regulamente no mercado, especialmente a flora, a fauna e a 

biodiversidade em geral. No entanto, desvalorizar a biodiversidade não é objetivo de nenhuma 

política pública ou econômica, pois incentivaria a destruição. Da mesma forma, impede a 

consideração de expectativas de ganho e lucro cessante, o que se traduz em impossibilidade 

de calcular o valor total dos empreendimentos ou utilizar o Custo de Oportunidade, que 

permitira conhecer qual seria o ganho alternativo.  

Essas considerações serão fundamentais para a criação de um Modelo que contemple a 

valoração dos recursos naturais, e para o Estudo de Caso. A Portaria 508, de 22 de dezembro 

de 2002 do IBAMA (IBAMA, 2002) que elegeu como prioritárias as áreas onde 

posteriormente foram criadas as UCs PARNA Araucária e Rebio Mata Preta declara que uma 

das motivações do Estado para apropriar-se, após (des)apropriar as áreas, é que os 

remanescentes da floresta ombrófila mista estão extremamente fragmentados, grande parte 

sob ameaça de destruição, e representam menos de um por cento, mais precisamente, 0,8% da 

cobertura original. Então, se para o Estado somente existem 0,8% de floresta primitiva, e se 

ainda assim elas estão fragmentadas, pode-se inferir que uma área grande, densa, única, 

exclusiva, rara, valiosa (BARNEY, 1991) para a sociedade e para a ecologia, sendo única, não 

tem referências de mercado outro senão ela mesma, pelo valor intrínseco que contém, 

demandando avaliação por critério técnico imparcial e especial. 

O mercado de áreas valiosas, para o Governo, corresponde a 0, 8% do mercado total e, 

portanto, não pode ser avaliado pelos critérios de mercado de 99,2% das áreas degradadas e 

sem esses atributos, da mesma forma que jóias preciosas, raras, valiosas por representarem 

simbolicamente 0,8% do “mercado” total, não podem ser avaliadas pelos critérios de 99,2% 

do “mercado total de bijuterias”, sob pena de apropriar- se indevidamente de um conceito 

consagrado de diferenciação, exatamente aquele que pode justificar a criação da UC. Atente-

se que as áreas circundantes são formadas por pequenas propriedades, que não possuem 

atributos ambientais e, portanto, não podem, nem em seu conjunto, formar uma área grande e 

preservada. Uma UC destinada a proteger onças e animais raros demanda uma área física 

grande, contínua e preservada, não pode ser constituída pela aglomeração de pequenas 

propriedades isoladas sem cobertura. Nesse sentido, a utilização de pequenas áreas não é 
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parâmetro de mercado. A falta de clareza ou imprecisão de uma norma não pode impedir a 

busca do valor que se esconde por trás de conceitos utilizados de forma vaga.  

Outra restrição legal à justa avaliação econômica da propriedade foi adotar a redação 

que está contida no inciso IV, do artigo 45, da Lei 9.985/2000, bem anterior ao novo Código 

Florestal e outras Leis posteriores, ao excluir da indenização as expectativas de ganhos lucros 

cessantes. Essa situação jurídica contraria os conceitos econômicos relacionados com 

empreendimentos, pois um empreendimento econômico nada mais é do que a expectativa de 

ganhos futuros, ou o fluxo de caixa futuro. Meirelles (2004), por exemplo, entende que a 

indenização prévia e justa demanda o cálculo dos Lucros Cessantes. Isso implica um 

esvaziamento completo do valor econômico de qualquer empreendimento, pois os 

investimentos são feitos para serem recuperados, no futuro, nos prazos de dois, cinco, dez, 

vinte ou mais anos. Excluindo a possibilidade de ganhos futuros, condena-se o 

empreendimento à falência, pela inexistência de fluxo de caixa. Se o Estado autoriza um 

empreendimento, que dispensa estudo ou após estudos de impacto ambiental (EIA), e ele é 

implantado, geralmente com financiamentos de bancos, após a implantação, o Estado sente-se 

no direito de desapropriar sem o pagamento do retorno consubstanciado nos ganhos e lucros 

que o empreendimento obteria, e seriam necessários para atendimento dos compromissos 

assumidos com autorização do próprio Estado. Veja-se que a Norma ABNT 14653-4 prevê 

metodologia a ser utilizada para avaliação de empreendimentos, e os empreendimentos 

demandam o cálculo dos lucros futuros que, no caso de desapropriação, cessam. Se a IN 2 

manda adotar a ABNT, não se pode limitar sua aplicação plena. Então, a restrição aos lucros 

cessantes deve obedecer às redações de Leis e entendimentos subsequentes àquele a que se 

refere e reproduz textualmente. A IN 2 poderia escrever que o cálculo obedecerá às Leis e 

Normas vigentes na data, e então a IN não precisaria ser mudada a cada vez que muda a Lei, 

que redundaria em maior eficiência no processo de normatização administrativa. 

Com isso, pode-se concluir sobre a necessidade de criação de Lei e Regulamento 

específicos e claros, que consolidem fundamentos e critérios para a valoração econômica de 

Unidades de Conservação, para fins de pagamento de indenização ou para cobrança por 

danos, que oriente a ação administrativa, evitando-se assim o recurso ao judiciário que, por 

sua vez, também necessita de Leis de ordem maior para orientar suas decisões. Admitida a 

existência de uma Lei com critérios justos e claros, que siga as recomendações da literatura 

especializada, suportadas também num Modelo robusto de valoração, divisa-se a redução de 

conflitos em relação à atribuição de valores, e do tempo e os custos da regularização. A 
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criação de UC, por sua vez, deve ser precedida de planejamento e estudos técnicos prévios, 

que incluem a valoração adequada e alocação de recursos orçamentários anteriores à criação, 

como exigido pela Lei de Orçamentos, de tal forma que a criação somente seja feita após ou 

simultaneamente com a aquisição da área. 

Em suma, se o valor econômico de destruição é composto unicamente pelo Valor de 

Uso Direto (VUD), e se o valor econômico de preservação é composto pelo Valor Econômico 

Total (VET), que por sua vez é composto pela soma do Valor de Uso Direto (VUD) + Valor 

de Uso Indireto (VUI) + Valor de Opção (VO) + Valor de Existência (VE), torna-se 

inquestionável que, matematicamente, VET > VUD. Logo o valor de preservação é superior 

ao valor de uso direto.  

2.4 RELATO HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DAS UCS DE SANTA CATARINA 

Como o estudo abordará UCs localizadas em Santa Catarina, considera-se pertinente 

abordar o histórico da sua criaçao. Assim, para entendimento do contexto e cumprir o objetivo 

específico a) "Apresentar o histórico e as características relacionadas à criação de Unidades 

de Conservação em Santa Catarina" - são aqui trazidas informações, dados e relatos sobre o 

processo de criação das Unidades de Conservação estudadas, com ênfase nos discursos dos 

diversos atores, onde ficam claras divergências de consideração da questão. Justifica-se 

algumas longas transcrições pela preciosidade dos detalhes e argumentos, porque com isso 

também se pode inferir sobre a cultura e clima do processo no momento da ocorrência, 

implicações sociopolíticas, além dos acertos e desacertos, que podem contribuir para 

eventuais melhorias futuras. O conhecimento do contexto contribuiu também para facilitar o 

entendimento do diálogo com os Proprietários e agentes do Governo quando da coleta de 

dados em campo para o Estudo de Casos que será apresentado no capítulo 5. 

O Brasil assumiu compromisso junto à Convenção para Diversidade Biológica das 

Nações Unidas de criação de Unidades de Conservação contemplando 30% do bioma 

Amazônia e 10% dos demais biomas. Portanto, em princípio, somente seriam criadas UCs nos 

biomas em que a cobertura florestal fosse inferior às metas estabelecidas. 

Em 1990 a Fundação SOS Mata Atlântica publicou um primeiro inventário em 

conjunto com o IBAMA, que apontava cobertura florestal da Mata Atlântica da ordem de 

8,8%. Em 1993 foi editado o Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica, pela fundação SOS 
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Mata Atlântica, em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais - INPE, que 

apontava cobertura florestal da ordem de 6,98%, podendo-se arredondar para 7% porque 

ainda hoje assim utilizados por alguns. Estes dados foram divulgados e utilizados como 

argumento para quase toda as políticas e ações na Mata Atlântica. No entanto, os estudos 

oficiais só foram divulgados posteriormente e apontam cobertura da ordem de 27%. 

A UNESCO, em 1991, definiu a Mata Atlântica como sendo a área litorânea do Rio 

Grande do Sul ao Ceará, ou Floresta Ombrófila Densa com área de 29 milhões de hectares, ou 

seja, 290.000 km2, na área costeira leste (SCHAFFER; PROCHNOW, 2002), onde os rios 

correm para o Oceano Atlântico, como também assim definia o mapa oficial do IBGE em 

1988, data da promulgação da Constituição Federal.  Corresponde à floresta ombrófila densa. 

A cobertura florestal e a localização da Mata Atlântica  influenciaram todas as ações futuras, 

inclusive a criação das Unidades de Conservação do Estado de Santa Catarina ora estudadas. 

2.4.1 Antecedentes da Criação das UCS de Santa Catarina 

Em 10 de fevereiro de 1993, o Presidente da República editou o Decreto 750 

(BRASIL, 1993), regulamentando a Constituição Federal, definindo Mata Atlântica como 

sendo ela em si mais os ecossistemas associados, ampliando sua área original. Incluiu neste 

bioma outros biomas, como o Bioma da Floresta de Araucária, dos Campos Gerais, Cerrado,  

e outras formações e biomas anteriormente tratados de forma isolada, e ainda proibindo o 

corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 

regeneração da Mata Atlântica. A regulamentação por Decreto de dispositivo constitucional 

pelo Presidente da República, conforme Sato (1995), seria de duvidosa constitucionalidade, 

esvaziou o conteúdo econômico, impedindo seu uso sustentável em favor da sociedade.  

A Lei 11428/2006 – Lei do Bioma Mata Atlântica (BRASIL, 2006) – também muda o 

conceito histórico e constitucional de Mata Atlântica para Bioma da Mata Atlântica, 

definindo-o como sendo composto pela Mata Atlântica e pelas demais florestas ou biomas 

próximos ou distantes, incluindo Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, 

Savana e Savana-estépica agora com cerca de 1.110.182 km2 (MMA, 2012b), ou 1.118.353 

km2, conforme Embrapa, (2009) visando a incluí-los na proteção constitucional. O Artigo 76 

do Novo Código Florestal – vetado – pretendia ampliar a proteção constitucional para todo o 
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território nacional, dividindo-o em biomas, conforme a nomenclatura constitucional. Da 

mesma forma, sob fundamento - pelo Relator - de que a cobertura florestal era inferior a 10%, 

a Lei 11428 impede o corte e supressão de florestas, esvaziando o conteúdo econômico e 

possibilidade de uso sustentável, o que poderá ser objeto de questionamentos, dado o visível 

conflito com o paradigma da Sustentabilidade especialmente traduzido Novo Código Florestal 

e Constituição e também por conflito com o artigo 11 e parágrafo único da mesma Lei. 

Alguns poucos proprietários optaram por investir na preservação das florestas para uso 

futuro, direto ou indireto, criando o valor de opção referido na literatura econômica, numa 

visão de longo prazo. O valor econômico de opção (PEARCE; MORAN, 1997) é criado, 

quando o proprietário opta por não usar o recurso no momento, diferindo-o para uso futuro. 

Ao investir na preservação, passa também a incorrer em custos de oportunidade em relação às 

opções alternativas de investimento que proporcionariam rendas. Com isso, uma área de 

floresta passa a agregar maiores valores madeireiros e não madeireiros, de nutrientes, 

biodiversidade, flora, fauna, aumentando o valor ecológico e, portanto o valor econômico 

(RONCON, 2011) que deveriam, em tese, ser superiores ao custo de oportunidade. 

Em 1992, a Portaria IBAMA N.º 37-N, de 3 de abril de 1992 (IBAMA, 1992) incluiu 

a Araucária Angustifólia (Pinheiro do Paraná) entre as espécies ameaçadas de extinção, 

embora existam discordâncias técnicas, como a de Sanquetta e Mattei (2006), sobre a ameaça 

a essa espécie, que produz sementes em excesso, servindo inclusive como alimento humano, e 

utilizada em “festas do pinhão”,  com apoio do MMA.  

Em 1996, foi editada a Portaria Interinstitucional n.º 1, de 4 de junho de 1996 (INTER, 

1996), que autorizava a exploração comercial de florestas nativas mediante planos de manejo. 

Em seu artigo 23, autorizava também o aproveitamento de árvores mortas ou caídas em 

função de causas naturais, tanto para benfeitorias nas propriedades ou posses das populações 

tradicionais, quanto para fins industriais, energéticos ou comerciais, em qualquer situação, 

bastando para isso simples requerimento do proprietário do imóvel. 

Em 2000, Ministério do Meio Ambiente adotou a Avaliação e ações prioritárias para 

conservação da Mata Atlântica sugeridas por Ongs e institutos, sob argumento de  existir 

somente 8% de cobertura florestal que preservam as características bióticas. 

Em 2001, a Resolução Conama 278, de 24/5/2001 (CONAMA, 2001) com base no 

Decreto 750, determinou a suspensão de todos os planos e licenças anteriormente concedidos 

para exploração econômica de vegetação da Mata Atlântica, pelo prazo de até dois anos, para 

realização de estudos técnicos. No entanto, já decorridos mais de 11 anos, tais estudos 
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técnicos conclusivos e definitivos (exceção ao Estado de Santa Catarina)  ainda são 

aguardados, com revisão da Portaria 278 CONAMA, numa demonstração de morosidade e 

descaso com a sustentabilidade. 

A Resolução Conama n.º 317, de 4 de dezembro de 2002 (CONAMA, 2002) 

regulamentou a Resolução n.º 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre o corte e 

exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica, atribuindo aos 

Estados a tarefa de realização de estudos técnicos. O Estado de Santa Catarina apresentou em 

abril de 2012 os resultados do inventário florístico-florestal, em que informa a existência de 

cerca de 30% de cobertura florestal no Estado (SC.IFFC, 2012). 

No ano de 2002, foram selecionadas, por um grupo de trabalho (GT Mata Atlântica) 

áreas prioritárias para conservação na Mata Atlântica, incluindo área dos Estados de Santa 

Catarina e Paraná, sob alegação de baixa cobertura florestal.  No mesmo ano de 2002 

(20/12/2002), a Portaria 508 (MMA, 2002) declara área prioritária pra conservação áreas que 

coincidem aproximadamente com as áreas do PARNA Araucária e ESEC Mata Preta, no 

Estado de Santa Catarina. Uma das justificativas para a seleção da área, contida no 

Considerando da Portaria 508 é “que os remanescentes de florestas com araucária estão 

reduzidos a menos de 1% da área original no Estado do Paraná” (on-line). A Portaria 

restringia atividades econômicas no entorno (uma faixa de dez quilômetros) das áreas, 

correspondendo, aproximadamente, oitenta mil hectares. Essas imposições foram 

acompanhadas de protestos generalizados, com alegações de que tais medidas poderiam 

inviabilizar a plantação e colheita de espécies agrícolas e reflorestamentos com espécies 

exóticas e nativas feitos anteriormente à edição das Portarias, afetando sobremaneira a 

economia da região. Em decorrência disso, foi editada a Portaria MMA 178, de 7 de abril de 

2003 (MMA, 2003), que alterara a Portarias/MMA n.º 508/2002. Concomitantemente, o 

IBAMA desencadeou uma rigorosa operação de fiscalização denominada Operação 

Araucária, na região abrangida pelas Portarias MMA de números 507 e 508/2002, com o 

intuito de coibir a exploração ilegal do ecossistema (TCU, 2006).  

Em 2003, foi criada uma força-tarefa que estudou, e recomendou a criação das UCs 

PARNA Araucária e ESEC Mata Preta, além da proposição de criação de uma Área de 

Preservação Ambiental (APA), com cerca e 420.000 ha, envolvendo oito municípios da 

região. A alegação principal foi a baixa cobertura florestal e necessidade de proteção. 

No ano de 2005, foram realizadas audiências públicas, de caráter consultivo e não 

deliberativo, em que a população local e várias entidades manifestaram-se contrárias de forma 
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quase unânime. Uma audiência inicial em Ponte Serrada foi cancelada, ante os protestos da 

sociedade e sob alegação de falta de segurança. Nova audiência foi feita. A partir das 

manifestações contrárias das populações locais e regionais, a criação da APA foi retirada do 

Projeto governamental. As audiências públicas foram marcadas por um tom autoritário, como 

também relatado por Diegues (1996) e Oliveira (2012), com forte aparato policial e sob 

protesto de vários segmentos da sociedade, como os do Governo do Estado de Santa Catarina, 

dos Prefeitos Municipais dos municípios envolvidos, de órgãos de classe, sindicatos, 

deputados, produtores rurais e da população em geral. As reclamações envolveram a falta de 

informação, ausência de estudos prévios, falta de divulgação, falta de diálogo, inexistência de 

recursos financeiros, quebra de pacto federativo, falta de informação sobre valores de 

indenização, entre outros. O apoio e participação popular é condição importante para 

implantação de uma UC, motivo pelo qual se destacam discursos. 

Em função dos protestos gerais, e para tentar suprir as falhas das audiências, o 

IBAMA criou então um Comitê Municipal para propor sugestões sobre a condução do 

processo. De modo geral, o Estado de Santa Catarina, as Prefeituras Municipais e os 

proprietários sugeriram a suspensão da criação, a vistoria física com avaliação prévia e justa 

das áreas e a realização de estudos técnicos adequados, o aguardo do término do inventário 

florístico-florestal de Santa Catarina, além de algumas sugestões de alterações de áreas 

propostas por alguns proprietários.  

O tom dos protestos de modo geral apresenta um discurso crítico em relação à política 

de criação de Unidades de Conservação, tais como do Secretário de Articulação Nacional, 

Valdir Collato (COLLATO, 2005), em junho de 2005: 

O Governo inaugurou uma nova prática: fazer reforma agrária, assentamentos 
indígenas e criação de parques ecológicos, às custas dos proprietários. A União 
desapropria terras para o MST, implanta áreas indígenas, cria parques florestais sem 
dinheiro e depois vai ver como é que fica, para que o próximo governo pague a 
conta. [...] Há 43 anos, o Governo da época criou o Parque Nacional Araucárias de 
São Joaquim, com 50.000 há, e nunca foi pago um centavo. O governo Lula criou o 
Parque Nacional da Serra do Itajaí, com 57.000 ha, não pagou nada e desestabilizou 
sócio-economicamente oito municípios, agora, propondo a criação dos parques da 
Mata Preta, da Araucária, com 25.830 ha e uma Área de Preservação Ambiental – 
APA com 419.000 ha no Oeste Catarinense (COLLATO, 2005, p. 1). 

O conflito político que se estabeleceu culminou com a convocação de autoridades do 

Ministério do Meio Ambiente, pelo Senado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e 

Meio Ambiente, e também pela Câmara dos Deputados na Comissão de Agricultura e 
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Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAMARA, 2005), onde foram realizadas 

reuniões para tratar do assunto. Destacam-se algumas falas de alguns atores relacionados com 

os aspectos sociais e econômicos discutidos na Câmara dos Deputados, em 7 de junho de 

2005.  

Valdir Colatto, Secretário-Executivo de Articulação Nacional do Estado de Santa 

Catarina, representando o Governador do Estado de SC, na Audiência da Câmara, na 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Audiência 

Pública N.º: 0764/05 DATA: 7/6/2005 (CAMARA, 2005), assim se pronunciou: 

Srs. Deputados, em todo esse processo constatamos que no Brasil se criou a prática 
de fazer políticas públicas com o dinheiro ou com o patrimônio dos proprietários. 
Fazem desapropriações para a reforma agrária, criam reservas indígenas e parques, 
mas não há dinheiro para indenizar os proprietários. Então, na verdade, o direito à 
propriedade está em discussão neste País. Ou se respeita o direito à propriedade, ou 
daqui a pouco este será um País de ninguém (CAMARA, 2005 p. 36). 

João Paulo Capobianco, Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do 

Meio Ambiente na Audiência da Câmara: Audiência da Câmara: Audiência Pública N.º: 

0764/05 DATA: 7/6/2005, afirmou: 

Mas o fato é que, quando se cria uma unidade de conservação, necessário é informar 
— exigência do Palácio, conforme informamos — de onde virá o recurso para 
iniciar o processo, e não o valor para desapropriação total das áreas: custas, 
levantamentos a serem feitos e toda uma negociação com proprietários para iniciar o 
processo. Isso é o que está previsto. Não pode haver Orçamento da União para essas 
unidades porque elas ainda não foram criadas, elas não existem. Por isso, o dinheiro 
da compensação é importante. Ele é alocado, fica reservado em nome dessas 
unidades, para que se possa iniciar o processo de desapropriação, que deverá ser 
longo. Em muitos casos, a desapropriação é indireta, e o Poder Público é obrigado 
pagar indenização (CAMARA, 2005, p. 99/100). 

Num estudo do ISA, feito em 1996, quando do planejamento do SNUC, Capobianco já 

afirmava que, se fosse feita a indenização pelos valores certos, justos, corretos, com os 

atributos da terra, ficaria inviabilizada qualquer desapropriação: 

[...] esta questão de juros compostos e da indenização sobre o que a gente chama de 
valores específicos de atributos ou recursos naturais inviabiliza qualquer 
desapropriação. De fato, os valores são inadministráveis por qualquer sistema 
público ou privado (RAMOS; CAPOBIANCO, 1996, p. 87). 
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O Deputado Ronaldo Caiado, na Audiência da Câmara. afirmou que: 

A pergunta que fica é: como alguém, de maneira responsável — a não ser que haja 
uma força estranha e externa, que não saibamos de onde vem —, é capaz de dizer 
que o Governo não tem orçamento, mas tem que desapropriar? “Não posso comprar 
o carro, mas vou tomar o carro do senhor. Não tenho dinheiro para comprar um 
avião, mas vou lhe tomar o avião. Não tenho condições de ter o apartamento, mas 
vou lhe tomar o apartamento”. É esse o exemplo que estamos dando no Brasil!? São 
60 milhões de reais para indenizar aquelas terras? Num cálculo rápido, o Deputado 
Abelardo Lupion chegou a patamares em torno de 700 milhões de reais só em 
algumas áreas do Paraná. A nossa preocupação é saber o que leva uma autoridade a 
dizer isso (CAMARA, 2005, p. 81). 

2.4.2 Fatos Posteriores da Criação das UCs de Santa Catarina 

Em 27 de setembro de 2006, o Tribunal de Contas da União realizou Auditoria e 

apreciou o processo de criação das UCs de Santa Catarina e Paraná (TCU, 2006), em que 

concluiu pela existência de falhas na criação de unidades de conservação do PARNA 

Araucárias e ESEC Mata Preta, especialmente falta de estudos técnicos e ausência de 

estimativa de custos para implantação das UCs. questionando se a simples criação contribui 

para conter a destruição da biodiversidade, enfatizando a falta de recursos orçamentários e a 

situação precária em que se encontram as Unidades de Conservação.  O Tribunal de Contas da 

União visando o aperfeiçoamento do processo, determinou as seguintes providências: 

9.1.1. constituam grupo de trabalho para, em 180 (cento e oitenta) dias, elaborar 
procedimentos a serem observados quando da realização de estudos técnicos para a 
criação de unidades de conservação, que incluam, entre outros, composição mínima 
do grupo de estudos, de forma a conter representantes de todos os setores 
diretamente afetados, garantindo, assim, participação ampla nas discussões 
antecedentes à criação da unidade de conservação, levantamento preliminar de usos 
e ocupações existentes na área antes da criação da unidade para definição coerente 
de seus limites e coibição de possíveis irregularidades quando do pagamento de 
indenização por desapropriação, e estimativas de custo para implantação da unidade, 
informando a este Tribunal o resultado dos trabalhos; 

9.1.2. ao criar unidades de conservação, realizem oitivas dos setores afetados, 
fornecendo informações adequadas e inteligíveis, inclusive com as implicações do 
ato, a fim de que a proposta de criação represente, ao máximo, um consenso entre os 
envolvidos, tornando mais factível a implantação e a gestão da unidade, conforme 
disposto nos §§ 2.°, 3.° e 4.°, do art. 22,da Lei nº 9.985/2000, c/c os arts. 4.° e 5.° do 
Decreto n.º 4.340/2002; 

9.1.3. ao criar uma unidade de conservação, elaborem projeto para implantação da 
unidade, indicando, entre outros, finalidade, objetivos e metas a serem atingidos, 
prazos, recursos financeiros, humanos e materiais existentes e necessários, bem 
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como fontes de custeio reais e potenciais, para garantir a implantação da unidade, 
fazendo com esta cumpra sua função de conservação da biodiversidade nacional 
(TCU, 2006, p. 15). 

Sem atribuir relação de causa a este emblemático Acórdão do TCU, observa-se nos 

últimos anos um aprimoramento do processo, por parte do ICMBio, embora a carência de 

recursos financeiros persista e as regras ainda não sejam claras. 

No ano de 2007 foi divulgado estudo realizado no âmbito do PROBIO e que consta no 

site oficial do MMA apontam que os Remanescentes Naturais  no bioma Mata Atlântica no 

Ano-base de 2002 são de 26,97%.  Os números reais sobre a cobertura da Mata Atlântica 

variam conforme as fontes. Guedes e Seehusen (2011) afirmam que apenas cerca de 22% da 

área original ainda estão cobertas com remanescentes de vegetação nativa, no entanto, os 

fragmentos florestais bem conservados e maiores de 100 ha, somam apenas 7,3% da cobertura 

original. Os dados do Ministério do Meio Ambiente foram divulgados somente no ano de 

2007, após a criação em larga escala de Unidades de Conservação com base em dados de 

menor cobertura. Existem suspeitas de que estes dados da real cobertura florestal de 26, 97% 

já eram do conhecimento das autoridades e teriam sido omitidos à divulgação pública, 

optando-se por divulgar os dados extra-oficiais preparados por Ongs.   

Em 8 de julho de 2008, foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados (DETAQ) (CAMARA, 2008) uma 

nova reunião, Ata n.º 1060/08, com objetivo de solicitar esclarecimentos ao Ministério do 

Meio Ambiente e apurar irregularidades na criação das UCs em SC  (CAMARA, 2008). 

Áreas bem protegidas pelo ente privado não precisam ser objeto de proteção pública, 

sob pena de onerar as finanças. Esta política é regulada pelo artigo 37 do Código Florestal e 

pelo artigo 11 e parágrafo único da Lei do Bioma Mata Atlântica. A criação de UCs sem 

necessidade foi criticada por ocasião da Audiência Publica (CAMARA, 2008) pelo seu 

Presidente, Luciano Pizzatto: 

Eu citei aqui a Lei da Mata Atlântica. Quantas vezes eu já levei ao IBAMA o art. 37, 
a do Código Florestal Brasileiro, que diz que às áreas em que têm espécies 
ameaçadas de extinção, desde que estejam sendo bem utilizadas, não se aplica o art. 
14. Não há resposta. Um silêncio absoluto! Por quê? Porque não há interesse Não 
digo que há intenção formal, mas se o grande problema, levantado pelo Dr. 
Capobianco naquela frase do ISA, é de que não dava para implantar unidades de 
conservação porque era muito caro, ele agora conseguiu o que ele queria: ele 
conseguiu desvalorizar as terras, tirando, desagregando o valor econômico das 
mesmas, ou tumultuando o seu uso. Poxa! Se isso aconteceu de maneira deliberada, 
que eu não creio e nem acuso, mas se aconteceu de maneira deliberada é um dos 



143 

maiores golpes geniais de estelionato ambientais que eu já vi até hoje e merece um 
dia ser investigado por esta Casa (CAMARA, 2008, p. 61-62). 

A existência de falhas e de falta de seguimento de procedimentos, de prestação de 

informações e necessidade de aperfeiçoamentos na condução do processo de criação das UCs 

de SC e PR foi reconhecida expressamente, na Audiência da Câmara de 2008, pela 

Procuradora Geral do IBAMA e do Instituto Chico Mendes: 

Então, há um reconhecimento da nossa parte de que precisamos aperfeiçoar 
procedimentos. E esses procedimentos precisam estar mais claros, tanto para o 
Governo quanto para os cidadãos, que não podem e não devem mais continuar a ser 
alvos ou se sentir na ignorância, ou na dificuldade de enfrentar políticas. É sabido 
que grande parte da população tem dificuldade de acessar o Poder Público, de 
conhecer essas informações, de gerenciar essas informações a seu favor. Nisso há 
um reconhecimento da nossa parte. E essas políticas têm sido aperfeiçoadas com a 
própria aprendizagem que o processo democrático nos estabelece. Disso há um 
reconhecimento. Nós estamos fazendo um esforço de aperfeiçoamento disso 
(CAMARA, 2008, p. 46). 

A disposição de não seguir nos processos de criação de SC e PR as recomendações e 

determinações do acórdão do TCU, postergando-as para o futuro, pode ser inferida da fala da 

Procuradora do IBAMA e Instituto Chico Mendes, no seu depoimento na Comissão de 

Economia e Meio Ambiente da Câmara Federal, em 08/07/ 2008, às fls. 47 e 48: 

Outra situação é aquela decisão do Tribunal de Contas da União, que por várias 
vezes foi mencionada aqui. O que foi aquela decisão do Tribunal de Contas da 
União? Foi uma declaração de que, de fato, haveria uma necessidade de 
aperfeiçoamento dos processos de criação. E há um indicativo de que, dali para a 
frente, a partir da decisão, os procedimentos de criação passem a adotar aquelas 
recomendações que o TCU estabeleceu naquela decisão. Então, não houve nenhum 
indicativo de nulidade dos procedimentos então constituídos, mas o indicativo do 
Tribunal de Contas da União de aperfeiçoamento, e aperfeiçoamentos fundamentais, 
com levantamentos fundiários mais claros, com processo de identificação 
orçamentária para indenizações, que realmente são problemas que vem sendo 
constituídos. Toda vez que se fala em conservação de biodiversidade, em criação de 
unidade de conservação que exige um domínio público, por força de lei, enfrenta-se 
essas questões de indenizações e regularizações fundiárias, num país cuja história 
fundiária é bastante complexa. De norte a sul nós temos problemas, e problemas 
muito sérios (CAMARA, 2008 p. 47-48). 

A criação destas Unidades de Conservação caracterizou-se pela reação da comunidade 

e principalmente dos proprietários das áreas, notadamente pela falta de definição de valor para 

fins de indenização e pela falta de informações claras sobre as atividades econômicas e 
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destinos das populações, inclusive do entorno. Num clima como esse, seria esperada a reação 

dos proprietários e de algumas instituições e até dos Estados da Federação. São vários os 

processos que tramitam ou tramitaram na justiça Federal no sentido de reclamar sobre a 

criação de todas as UCs de Santa Catarina e Paraná. Esse fato demonstra a desconformidade 

generalizada do Estado, dos proprietários, dos municípios e da sociedade em geral. 

 No Paraná, os proprietários ingressaram com uma ação judicial (2005.04.01.020976-

0/PR) para suspender a criação das UCs, tendo sido liminarmente suspenso o processo, mas 

revertido em decisão de instância superior. O Estado de Santa Catarina ingressou com Ação 

Judicial denominada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) número ADI 3646-7/600 de 

22 de dezembro de 2005 visando a impedir a criação das UCs Parque Nacional da Serra do 

Itajaí, Estação Ecológica Mata Preta e Parque Nacional das Araucárias, alegando, entre 

outros, quebra do Pacto Federativo. Essa ação foi julgada improcedente pelo STF. 

Os proprietários da Estação Ecológica Mata Preta e Parque Nacional das Araucárias, 

também ingressaram com ação junto ao STF, visando a impedir a criação das UCs. A ação 

julgada improcedente.  

Decorridos 5 anos da criação sem a efetiva indenização, um proprietário da ESEC 

Mata Preta ingressou com ação judicial, obtendo a declaração de caducidade do Decreto de 

criação da Esec Mata Preta em 11 de abril de 2012 na ação n. 2005.72.02.002011-2, da 

Comarca de Chapecó/SC, transcrita de forma extensa, mas que podem auxiliar no 

entendimento da questão e facilitar o acesso: 

Dessa forma, muito embora tenha a Administração adotado algumas providências no 
sentido de implementar a Estação Ecológica da Mata Preta, efetivou-se o decurso do 
prazo quinquenal iniciado na data de expedição do Decreto de criação (19/10/2005) 
sem que tenha se efetivado a desapropriação das glebas de terra localizadas em sua 
área de abrangência, de modo que se impõe o reconhecimento da caducidade do 
referido Decreto, em observância ao comando do art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/41. 

O Supremo Tribunal Federal tem assentado o entendimento, por meio de sucessivas 
decisões monocráticas, que a criação das unidades de proteção integral não se 
consuma com o 'simples' decreto de criação (MS 27622 MC / DF, Rel. Min. Cezar 
Peluso, j. em 28/10/2008 e MS 24394 / DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 
01/07/2004). 

Este entendimento emanado da Corte Suprema estabelece a coexistência de direitos 
igualmente tuteláveis como o meio ambiente e a propriedade, de modo que se deve 
realçar a natureza provisória do Decreto que declara dada área como de utilidade 
pública.  

[...]Ademais, digna de nota a manifestação externada pelo Chefe da Estação 
Ecológica da Mata Preta, ao mencionar na NOTA TÉCNICA/ESEC Mata Preta N. 
001/2011, que o atraso na execução dos atos administrativos deu-se, inclusive, pelo 
fato de o ICMBio/IBAMA ter abandonado o processo de criação e implementação 
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da Estação Ecológica da Mata Preta nos primeiros anos que se seguiram à expedição 
do Decreto de criação da ESEC em questão. 

[...] Releva frisar que a criação de um espaço ecologicamente protegido, com seu 
sucessivo abandono, caracteriza irresponsabilidade do Poder Público, cuja situação 
insustentável reclama um fim, alcançado com a desapropriação das áreas situadas 
em sua área de abrangência. 

Ressalte-se que por outro lado, o ICMBio/IBAMA tem enorme parcela de culpa 
nesta questão, já que como é bastante habitual no processo de criação e 
implementação de Unidades de Conservação, deixou-a abandonada nos anos 
iniciais, transferindo a responsabilidade para terceiros: APREMAVI. 

[...] Por derradeiro, entendo pela desnecessidade de determinar a instauração de 
inquérito civil para apuração de eventual irregularidade na aplicação das verbas e 
eventuais desvios de finalidade, no processo de criação da Estação Ecológica da 
Mata Preta, em virtude da participação do Ministério Público Federal na condição de 
custos legais no presente feito. 

 

 

 A decisão foi confirmada em segunda instância. É a seguinte a Ementa do Acórdão do 

TRF4, em decisão unânime, ao confirmar a sentença, em segundo grau em dezembro de 2012: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N.° 5000362-07.2011.404. 7202/SC 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
DA MATA PRETA. CADUCIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO-
LEI N.º 3.365/41. 

Se o poder público não promover os atos concretos destinados a efetivar a 
desapropriação de determinada área no prazo de cinco anos, ocorre a caducidade do 
ato administrativo, isto é, a perda de sua validade pelo transcurso do tempo (art. 10 
do Decreto-Lei n.º 3.365/41).  

O Estado de Santa Catarina, o Município de Ponte Serrada e o Município de Passos 

Maia ingressaram junto ao STF com Ação Civil Publica visando a impedir a criação do 

Parque Nacional das Araucárias. Também essa ação foi julgada improcedente. 

Em relação ao PARNA Araucária, foram iniciadas ações judiciais visando a: 

• anular a audiência publica sob alegação de falta de estudos técnicos 

adequados; falta de publicidade e de informações adequadas. O proprietário, 

posteriormente, desistiu dessa ação. 

• pedir de vistoria e avaliação da área. O proprietário, posteriormente, também 

desistiu dessa ação. 

• anular a criação do Conselho Gestor do Parque. Essa ação ainda tramitava na 

justiça, quando da realização desta pesquisa. 



146 

Ainda há a notícias de existência de algumas ações em relação ao PARNA Araucária, 

visando a configurar desapropriação indireta, em tramitação.  

Em 23 de maio de 2012, foi realizada uma reunião do Comitê Gestor do ICMBio, no 

Gabinete da Presidência (ICMBio, 2012), onde foi discutido, entre outros, a questão da 

regularização fundiária das Unidades de Conservação: 

Com relação ao terceiro componente - propostas de mecanismos financeiros e não 
financeiros - foi informado que os recursos do Orçamento Geral da União previstos 
no Plano Plurianual do Governo Federal (PPA) 2012-2015, no Objetivo 01WU - 
Consolidação Territorial das Unidades de Conservação Federais do Programa 
Biodiversidade e na Ação 6381 - Consolidação Territorial das Unidades de 
Conservação Federais, são insuficientes e, assim, necessitarão ser ampliados para 
possibilitar o pagamento de indenizações de propriedades e posses (ICMBio, 2012, 
p 2.). 

No dia 25 de maio de 2012, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

de Florianópolis promoveu reunião com representantes do ICMBIO, IBAMA, Promotoria, 

Juiz Federal, AGU e outras autoridades com objetivo de encontrar solução para a indenização 

aos proprietários do PARNA Araucária, dado existência de ações judiciais, destacando-se a 

exigência judicial de segurança jurídica para os proprietários. O ICMBio comprometeu-se a 

apresentar uma proposta e cronograma (CEJUSCON, 2012). 

Oliveira (2010) estudou a regularização fundiária de unidades de conservação no 

Brasil, com foco na atuação do Ministério Público Federal. Um dos pontos abordados pela 

autora, Procuradora da República para a proteção das áreas, é a necessidade de regularização 

fundiária e de planejamento prévio para a criação da UC. A autora destaca que, muitas vezes, 

as áreas são subavaliadas, gerando desigual distribuição entre os custos e benefícios da 

preservação, entre preservadores e beneficiários.  

Oliveira (2012) estudou a criação das UCs. Federais no Paraná, ocorridas em 2006 e 

aqui trazidas para comparação e similaridade. Afirma que as criações visaram atender às 

pressões internacionais e apresentação para 8ª Conferência das Partes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas, realizada em Curitiba em 2006.  

Com isso, a criação foi feita às pressas, sem planejamento, sem estudos técnicos adequados e 

com reuniões para finalidade de cumprir aspectos formais. A criação de UCs em áreas de alto 

valor econômico ,com decisões dos agentes governamentais controversos, falta de 

procedimentos claros, propostas frágeis, gerou forte oposição de proprietários e população 
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local, com desdobramentos políticos, judiciais e policiais com intensidade e truculência 

jamais vista (OLIVEIRA, 2012). 

Oliveira (2012) detalha os fatos: 

Acontece que, no ímpeto da realização das reuniões formais de consultas públicas, 
os resultados dos trabalhos de campo da Força-Tarefa não haviam sido devidamente 
sistematizados e estruturados em relatórios consistentes para embasar os processos, 
os quais sequer haviam sido oficialmente abertos pelo IBAMA ou MMA. Todos os 
processos administrativos individuais para as diferentes propostas de UCs tratadas 
foram abertos em uma única vez pelo IBAMA, na data de 06 de abril de 2005, na 
véspera da realização das reuniões de consultas públicas, após solicitação da 
Coordenação de Estudos de Representatividade Ecológica, subordinado à 
Coordenação Geral de Ecossistemas do IBAMA, através do Mem. no 
229/2005/CGECO. 
De afogadilho, então, foram produzidos relatórios sintetizados justificando a criação 
das UCs, um documento apresentando as ações realizadas pelo GT e Força-tarefa 
das Araucárias que culminaram nas propostas e anexado a cada um dos processos de 
criação das unidades, além de cópias de publicações, matérias de jornais e sítios 
eletrônicos versando sobre a exploração da Mata Atlântica, em especial da floresta 
com araucárias (OLIVEIRA, 2012, p. 35)  

• [...] Salvo um exíguo recurso de compensação ambiental ainda não 
efetivamente aplicado (cerca de R$ 200.000,00), mais nenhum 
investimento foi destinado à unidade para que se procedam os preparativos 
para a regularização fundiária e para o Plano de Manejo da UC. Os 
analistas do ICMBIO e eventuais pesquisadores e/ou visitantes são 
impedidos de adentrar a alguns setores do Parque pelos supostos 
proprietários das áreas, o que impede que ao menos atividades rotineiras de 
fiscalização sejam realizadas (OLIVEIRA, 2012, p. 67). 

Em 20 de junho de 2012, este pesquisador solicitou informações preliminares ao 

ICMBio sobre os critérios e recursos para regularização fundiária do PARNA Araucária e 

ESEC Mata Preta (PORTALDATRANSPARENCIA, 2012a), tendo recebido as seguintes 

informações: 

A complexa legislação e falta de procedimentos regulamentares de regularização 

fundiária, carência de pessoal especializado, limitados recursos financeiros dificultam a 

desapropriação de terras e indenização em UCs que, no entanto, passa a ser dinamizada a 

partir da edição da Instrução Normativa 2 do ICMBio. 

Não é possível informar dados sobre proprietários e imóveis já desapropriados ou a 

desapropriar, pois a competência passou por sucessivas instituições e os arquivos encontram-

se espalhados por todo o Brasil, ainda não digitalizados e sistematizados; por isso não é 

possível informar categoricamente qual o volume de recursos para fazer face às indenizações. 

A avaliação é feita pelo justo valor de mercado, seguindo a Norma NBR 14653 da 

ABNT, sendo que as coberturas florísticas somente são avaliadas, quando houver Plano de 

Manejo aprovado pelo órgão ambiental competente e em execução. 
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Os recursos do Tesouro Nacional e da Compensação ambiental são exíguos perante a 

demanda reprimida por muitos anos, por isso o ICMBio viabilizou o mecanismo de 

Compensação da Reserva Legal, em que proprietários que não possuam Reserva Legal podem 

compensá-la adquirindo propriedades privadas localizadas dentro de UCs, com doação ao 

ICMBio. 

Atualmente encontram-se disponíveis em conta gráfica junto à Caixa Econômica 

Federal recursos da ordem de 5,6 milhões de reais para indenização de imóveis da ESEC 

Mata Preta e PARNA das Araucárias (PORTALDATRANSPARENCIA, 2012a). 

Pela resposta do ICMBio pode-se concluir que o processo de criação das UCs objeto 

do estudo foram feitos e estão sendo conduzidos de forma desorganizada, estando fora do 

controle do órgão central do ICMBio. Conforme informa o órgão, não existem recursos 

orçamentários para pagamento das indenizações, e a sua criação foi realizada, aparentemente, 

com conhecimento prévio dessa situação. O órgão central desconhece quem são os 

proprietários e os valores de indenização, contrariando elementares princípios constitucionais 

no trato da coisa pública, como a existência de prévia dotação orçamentária. 

Em agosto de 2012, foi realizada uma reunião para conciliação entre ICMBio e 

proprietários do PARNA Araucária, patrocinada pelo Juiz da Justiça Federal de Concórdia, 

SC, na busca de uma solução negociada. Pelo acordo, alguns proprietários autorizaram o 

ICMBio vistoriar e avaliar as áreas para, com isso, propor um valor de indenização (TRF4, 

2012). Em decorrencia deste esforço do Judiciário, alguns pequenos proprietários venderam 

suas áreas no ano de 2013. 

Em 20 de março de 2013, no âmbito do processo AÇÃO ORDINÁRIA 

(PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 2009.72.12.000884-0/SC que questiona 

aspectos legais sobre a criação do Conselho Gestor do PARNA Araucária, foi proposta uma 

conciliação. A Autora, proprietária de mais de 30% da área do Parque, se manifestou 

favoravelmente à tentativa de acordo, condicionando, no entanto que ela fosse mediada pelo 

poder judiciário e fossem definidos previamente os componentes e critérios de avaliação, 

incluindo todos os atributos ambientais da área que compõem o Valor Econômico Total 

(VET), incluindo florestas, biodiversidade, lucros cessantes etc. O ICMBio, no entanto, não 

aderiu à conciliação. Foi proferido o seguinte despacho, indicativo da tendência 

jurisprudencial de primeira instância: 

• Após os trabalhos do juízo em busca de uma alternativa para solução 
efetiva do caso (a criação do Parque é de 2005 e a crise jurídica permanece 
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sem qualquer perspectiva de definição), a autora aventa a possibilidade de 
se discutir o valor de eventual desapropriação. 

• Sua postura, ainda que possa encontrar algum obstáculo por parte da 
Administração no que se refere a aspectos pontuais em termos de bens 
indenizáveis e valores, amolda-se claramente, em seu fundo, àquilo que 
pretende o Poder Público, ou seja, a desapropriação da área e a 
regularização fundiária do Parque Nacional das Araucárias. 

• É absolutamente incompreensível ao juízo que a Administração se recuse a 
caminhar neste sentido (expropriação) - ressalvada a hipótese de ter 
desistido da implantação do PARNA Araucárias (o que, de resto, não foi 
informado nos autos). 

• De fato, nada mais consentâneo ao interesse público eleito pela 
Administração (criação da unidade), que desde logo discutir o valor da 
indenização do imóvel, pagando-o, e integrando a área, como manda a lei, 
ao patrimônio público. 

• Assim, diante da manifestação da autora, a demonstrar, na ótica do juízo, 
uma possibilidade de abertura à conversão do processo em ação de 
desapropriação (o que, evidentemente, será discutido e, se o caso, 
formalizado, em momento oportuno), intime-se o ICMBio para, a despeito 
de petição anterior (fls. 450), dizer se aceita caminhar rumo à discussão do 
valor do bem expropriável, ou se recusa qualquer providência neste 
sentido, apontando (i) os motivos desta recusa (inclusive eventual opção 
política de não mais implantar o PARNA Araucárias), (ii) a autoridade 
responsável por rejeitar de plano qualquer alternativa consensual (ainda 
que em termos de acordo parcial) e (iii) como esta peremptória recusa (que 
repito, ao juízo se mostra incompreensível) pode ser pensada em termos de 
interesse público e cumprimento do que determina a lei (art. 11, § 1º, da 
Lei 9.985/00):  

• 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, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico. 

• § 1o 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. 

• Intime-se pelo prazo de 15 dias. Concórdia, 20 de março de 2013. 

Ao que tudo indica, as divergências não serão resolvidas no âmbito da conciliação, e a 

autora da ação informou ao pesquisador que pretende prosseguir judicialmente, alegando 

ainda o fato superveniente da caducidade do Decreto de criação do PARNA Araucária. 

Nos termos da Lei, somente existem Unidades de Conservação públicas com posse e 

domínio públicos (LEUZINGER, 2007), e as propriedades particulares precisam ser 

desapropriadas e indenizadas pelo preço justo; logo, devem ser feitas avaliações do valor 

econômico justo. Até esta data, as UCs objeto do estudo não foram implantadas, tornando-se 

simples “parques de papel”, uma vez que não ocorreu a desapropriação e, consequentemente, 

a transferência da posse e domínio para o Poder Público e muito menos a gestão. Como não 
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houve ainda até o momento desta tese a indenização aos proprietários, é oportuno examinar-se 

a pretensão do Estado em Pagar e a pretensão dos Proprietários em Receber o valor pela 

transferência da propriedade privada para o ente público, ou seja, o valor atribuível à Unidade 

de Conservação no momento de sua criação, frente ao Modelo Proposto. 

No início do ano de 2013 foi divulgado o resultado do Inventário florístico-florestal do 

Estado de Santa Catarina, concluído que a cobertura florestal no Estado é de  29,9%  ( ou 33% 

se considerados os fragmentos menores) . Estes valores são substancialmente divergentes 

daqueles adotados como fundamento para criação das UCs e formulação de políticas e 

legislação, de 1% ou 7%.  

No dia 7 de maio de 2013 foi assinada por Procurador da República a Portaria Nº 7, , 

publicada no Diário Oficial da União em 11 de junho de 2013  transformando o procedimento 

administrativo nº 1.33.010.000013/2011-2 em Inquérito Civil Público (ICP), colimando 

apurar, cabal e celeremente, possíveis  irregularidades na criação do Parque Nacional das 

Araucárias, bem assim subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais. 
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3 METODOLOGIA  

Neste capítulo são apresentados os aspectos epistemológicos e metodológicos 

adotados no desenvolvimento da pesquisa. No item 3.1, aborda-se o tipo de pesquisa; no item 

3.2, descreve-se o design. A revisão da literatura, criação ,validação e aplicação do Modelo 

teórico de valoração são apresentados nas seções 3.3, 3.4 e 3.5, respectivamente . 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A presente pesquisa é de natureza quali-quantitativa, aplicada. Os aspectos 

qualitativos são associados aos componentes, critérios e ao sistema de valores individuais e 

coletivos, envolvendo inclusive consulta e interpretação de leis e normas. Os aspectos 

quantitativos estão associados à identificação e quantificação de valores monetários sob o 

ponto de vista da teoria, dos proprietários e sob o ponto de vista do governo. As pesquisas 

qualitativas são mais voltadas à compreensão e interpretação dos fenômenos, contribuindo 

para a transformação social, enquanto as pesquisas quantitativas são voltadas para a descrição 

e formulação de teorias sobre relações de causa-efeito, testáveis (ALVES-MAZZOTTI, 

1998).  É de natureza aplicada, porque visa a fornecer subsídios para entendimento do valor 

que possa contribuir para tomada de decisão, visando a resolver uma questão prática 

(COLLIS; HUSSEY, 2005; CORAL, 2002; MALHOTRA, 2005), no caso, o aperfeiçoamento 

do modelo oficial do ICMBio de valoração de recursos naturais para UCs, alinhado com a 

teoria e demais normativas. Aqui, visões opostas são confrontadas, apresentando um novo 

contexto e perspectiva social (FLICK, 2004; YIN, 2005). Com isso, os conflitos entre o 

Estado e Proprietários passam a ser delimitados e pontuais, e possivelmente reduzindo as 

demandas judiciais.  

A busca de respostas para solução ou compreensão de um problema requer 

investigação sistemática e reorganização de informações, coletando-se os dados, entre outros, 

por entrevistas, que são mais associadas ao ensino superior e à pós-graduação, em função de 

sua complexidade, como no caso da presente pesquisa que requer algo grau de validade 
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(VILAÇA, 2010), que  para Flick (2004), está associada à coleta de dados confiáveis e sob a 

condição de que esses dados sejam sobre o fenômeno que se quer estudar, não mais, nem 

menos.  

3.2 DESIGN DA PESQUISA 

Para responder às questões propostas foram definidos os objetivos e, para atingi-los, 

foram estabelecidas etapas e adotadas estratégias e procedimentos. O fluxograma geral da 

pesquisa (Figura 5) foi subdividido em duas partes, uma compondo o cenário em que se 

localiza o objeto de estudo e a outra das etapas da Pesquisa. 

Figura 5 - Fluxograma geral da pesquisa 

 

Fonte: O Autor. 
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A pesquisa iniciou com a revisão teórica sobre a questão ambiental, a Valoração 

Econômica da Biodiversidade, as Unidades de Conservação no Brasil e a Valoração 

Econômica das UCs no Brasil. Incluiu a literatura e a legislação de forma separada e 

comparativa. Foram também examinados os Modelos da ABNT (para Dano e Preservação), 

do IBAMA/ICMBio para Dano, do Estado de Santa Catarina para Dano, e o Modelo ICMBio 

para Indenização. A partir das recomendações teóricas, legislação e modelos existentes, foi 

então proposto um Modelo de Valoração Econômica dos Recursos Naturais em Unidades de 

Conservação (MVUC) mais abrangente, que contemplasse o maior numero possível de 

componentes referenciados. O modelo passou por dupla avaliação: a) pré-teste feito pelo 

pesquisador, com preenchimento a partir de dados preliminares da pesquisa; b) avaliação por 

especialistas conhecedores da matéria, incluindo Advogados e Economista familiarizados 

com a valoração econômica de recursos naturais e Proprietários de áreas desapropriandas. 

Como estratégia para teste de aplicabilidade prática do Modelo foi adotado o Estudo de Caso, 

em que foram obtidas estimativas de valores do ICMBio, de um dos proprietário e procedidos 

cálculos pelo pesquisador a partir de dados primários de entrevistas com ICMBio e 

proprietários, pesquisa de mercado e dados secundários de outras pesquisas.  

Com a tabulação dos dados, ter-se-á um quadro comparativo de componentes, valores 

e critérios adotados pelo governo, pelos proprietários e pelo pesquisador. Esse quadro indicará 

principalmente as discrepâncias de componentes, critérios e valores atribuídos em função das 

expectativas e visão de cada um dos atores. Poderá ser útil para estabelecer os pontos 

controversos e, assim, auxiliar na busca de um valor comum, no nível administrativo, ou para 

estabelecer aspectos controvertidos a serem definidos em futuras normativas ou decisão 

judicial. 

Após a avaliação do modelo em um caso único de  proprietário do Parque Nacional 

das Araucárias e com base nos valores pesquisados, foram feitas projeções simplificadas dos 

valores globais das UCs examinadas, Parque Nacional das Araucárias e Estação Ecológica 

Mata Preta.  

 

Na Figura 6 são apresentadas as etapas de criação, validação e aplicação do Modelo de 

Valoração. 
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Figura 6 - Etapas do Modelo 

 

Fonte: O Autor. 

A seguir são detalhados os aspectos gerais da metodologia adotada em cada Etapa. 

3.3 ETAPA CONSTRUÇÃO DO RELATO HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DAS UCS 
FEDERAIS EM SANTA CATARINA NO ANO DE 2005 

 

Durante a pesquisa foram compiladas informações e documentos que, somados aos 

dados obtidos no referencial teórico e dados que já estavam previamente em posse do 

pesquisador, foram, em parte, utilizados na construção do relato histórico da criação das UCs 

(Objetivo específico a). O pesquisador vem acompanhando o processo de criação das UCs 
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desde o mês de maio de 2005, tendo participado de Audiências Públicas, reuniões, comissões, 

debates e atividades relacionadas com o tema. O Relato Histórico sobre a criação o das UCs é 

apresentado na seção 2.4 e foi desenvolvido de forma incremental, na medida em que 

informações ou documentos eram colhidos ao longo da revisão teórica e pesquisa de campo. 

3.4 ETAPA DE REVISÃO DA LITERATURA, LEGISLAÇÃO BÁSICA E MODELOS 
DE VALORAÇÃO ECONOMICA DE RECURSOS NATURAIS 

Esta etapa atende ao estabelecido no objetivo específico b (Quadro 11). 

        Quadro 11 - Etapa de Revisão da Literatura, Legislação básica e Modelos 

OBJETIVO ESPECÍFICO (B) ETAPA DE PESQUISA 

Evidenciar convergências e divergências das 
práticas oficiais de valoração dos Recursos 
Naturais em UCs frente ao referencial 
teórico de valoração econômica dos recursos 
naturais e legislação básica. 

Comparação dos modelos ABNT, IBAMA, MP de 
SC entre si, com a literatura, legislação básica e 
Modelo ICMBio de indenização. 

Identificação de divergências do modelo oficial do 
ICMBio frente ao referencial teórico, legislação 
básica de outros Modelos estudados. 

        Fonte: O Autor. 

A revisão teórica compreendeu duas partes. Além da sustentabilidade e suas 

dimensões, na primeira parte, apresentou-se o cenário geral onde a atividade econômica é 

desenvolvida para a produção de bens que são consumidos em excesso, gerando dessa 

maneira externalidades ambientais, tendo como consequência a deterioração dos recursos 

naturais e a degradação ambiental em geral. Isso demanda uma política pública de 

conservação da natureza visando à continuidade dos serviços ambientais. Dentre os 

mecanismos de preservação mais eficientes, tem-se a criação de UCs, que, por sua vez, 

implicam atribuição de valores econômicos para elas. Nessa fase, foi proposto um diálogo 

multidisciplinar ― da Economia com as demais ciências, visando a buscar os fundamentos de 

valor social e ambiental que podem ser incorporados pela Economia e traduzidos em valores 

monetários.  

Na segunda parte, examinaram-se a situação e o contexto da valoração econômica dos 

recursos naturais na literatura internacional e nacional e legislação nacional básica para, em 

mais profundidade, analisar os instrumentos institucionais de valoração econômica das UCs 



156 

no Brasil, especificamente, os modelos adotados para cobrança do dano ambiental (Modelos 

de dano do IBAMA adotado pelo ICMBio e Modelo do Estado de Santa Catarina), o Modelo 

de indenização do ICMBio para pagamento por ocasião das desapropriações, e o Modelo 

geral (dano e indenização) da ABNT. Foram comparados os componentes e critérios de 

valoração dos modelos oficiais entre si e também com as recomendações da literatura e 

legislação.  

3.5 ETAPAS DE CRIAÇÃO DO MODELO DE VALORAÇÃO 

Do confronto das práticas oficiais brasileiras entre si (modelo de dano versus modelo 

de indenização), e com os demais modelos, com a literatura e legislação, tem-se a 

evidenciação de convergências e divergências, que serviram de ponto de partida para a 

construção de um modelo teórico convergente com a literatura e legislação, que se denominou 

Modelo de Valoração de Unidade de Conservação (MVUC. As etapas de criação e validação 

do Modelo de Valoração  são aqui apresentadas. 

3.5.1 Contexto Epistemológico para Criação do Modelo 

Sob o aspecto epistemológico, esta pesquisa pode ser considerada como um estudo 

complexo. A partir da teoria dos sistemas e de seu revigoramento no final do século passado, 

iniciam-se estudos visando a identificar a relação das partes e do todo, especialmente em 

sistemas que envolvem multiplicidade de objetivos e processos, denominados sistemas 

complexos e que demandam abordagem também complexas e multidisciplinares ou 

transdisciplinares, aproveitando o que existe de bom em cada componente (MORIN, 2006). 

Para Morin (2006, p. 25), “os indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas 

inscritos culturalmente neles”. Um paradigma, segundo o autor, consiste na 

“promoção/seleção dos conceitos-mestres da inteligibilidade”. O autor complementa que 

“somente o paradigma complexo de implicação/distinção/conjunção permitirá tal concepção, 

mas esta ainda não está inscrita na cultura científica”. Morin (2006) ainda entende que a 

Ciência atual segue o Grande Paradigma do Ocidente, em oposição a uma visão de integração, 
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que adote em linhas gerais conceitos do Oriente. Recentemente, a partir da teoria dos 

sistemas, foi desenvolvida a teoria da Complexidade propondo que tudo é ligado por uma 

“teia da vida”. Segue em linhas gerais o paradigma do oriente, com a convivência dos 

contrários, em que o desequilíbrio gera o caos e, com isso, as mudanças. Há uma 

fragmentação cultural e diversidade, que torna o mundo complexo e, por isso, adota-se uma 

visão multiparadigmática, transdisciplinar. A Teoria da Complexidade está sendo incorporada 

tanto pelo pelos positivistas quanto pelos interpretativistas, constituindo-se um possível ponto 

de convergência, buscado nesta pesquisa.  

Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham, 

incluindo a visão de mundo e o sistema de crenças, valores, técnicas e modelos. Quanto à 

mudança de paradigmas, a emergência de novas teorias é geralmente precedida por um 

período de insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga escala de 

paradigmas e grandes alterações nos problemas e técnicas da ciência normal (KUHN, 2003, p. 

95). Se, para Kuhn (2003), os paradigmas são incomensuráveis, isso não implica que não 

possa haver uma interpretação multiparadigmática. Ora, se a pluralidade torna complexo o 

estudo das organizações pelas existências de múltiplas interpretações e se uma só perspectiva 

não fornece respostas aos questionamentos, torna-se imperiosa a necessidade de uma 

abordagem complexa, contemplando as múltiplas perspectivas, dos vários atores. 

Burrel e Morgan (1979) sugerem que os cientistas assumem visões do mundo e das 

ações humanas seguindo orientação objetivista – positivista, funcionalista, normativa, 

determinista em que o mundo é objetivo, concreto, previsível, controlável, e segue leis 

próprias ou orientação subjetivista (interpretativista), em que nada é previsível, o mundo é 

construído na interação social, e a Ciência deve visar à libertação dos indivíduos e ao seu 

bem-estar, privilegiando-se o coletivismo ao individualismo. O subjetivismo, para Morgan e 

Smircich (1980), nega a possibilidade de geração de conhecimento objetivo, visando a 

determinar relações entre fatos, uma vez que toda atividade científica é baseada em 

pressupostos ontológicos, que refletem os interesses, as crenças e valores do cientista. Para os 

autores, a ciência social não é objetiva, isenta, e os fatos sociais não são pré-definidos e 

previsíveis, mas construídos na ação social. Isso leva à indagação: Reações humanas frente às 

questões socioambientais de natureza subjetiva podem ser previstas segundo os modelos 

econômicos, objetivos, determinísticos? 

A ciência social exige métodos próprios para estudo de fenômenos humanos e sociais, 

diferente das ciências naturais, que trata com coisas, pois “As ações humanas são conduzidas 
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pelas intenções, significados e finalidades que lhe são inerentes” (ALVES-MAZZOTTI, 1998, 

p. 109), enquanto os fenômenos naturais reagem sempre da mesma forma e segundo padrões 

gerais, as pessoas agem conforme seus sentimentos individuais. Por isso, conforme Alves-

Mazzoti (1998, p. 122), “A ciência deveria tratar fenômenos macrossociais, procurando 

estabelecer leis e fazer previsões, para contribuir para o planejamento e políticas sociais mais 

eficazes”. No presente estudo, busca-se, de certa forma, contribuir para a incorporação e 

consolidação de valores ambientais nas políticas públicas e normativas, os quais decorrem de 

percepções sociais e podem ser traduzidos em valores econômicos a partir do paradigma 

socioambiental, como também sugerem Caldas (2005), Furnier e Grey (2007), Oliveira e 

Rizzo (2007) entre outros, gerando mudanças. 

Shah e Corley (2006) sugerem táticas para aumentar o rigor das pesquisas qualitativas 

e a forma de sua avaliação, defendendo ainda que há vantagens em combinar os métodos 

quantitativos e qualitativos, sobre os quais traçam alguns paralelos. Os autores partem da 

afirmativa de Mintzberg de que dados não fazem teoria, mas descrevem padrões observados, 

enquanto a teoria explica porque os padrões são observados e esperados, e é justamente isso 

que demanda alto conhecimento que o método qualitativo proporciona. Os métodos 

quantitativos partem de uma única realidade social objetiva, e prestam-se para testar teorias, 

enquanto o método qualitativo leva em conta múltiplas realidades sociais.  

A vida das organizações e da sociedade repousa sobre valores que são inspirados em 

valores econômicos, utilitaristas. “Estes valores, implícitos ou explícitos, vão definir as regras 

de ação que inspirarão os julgamentos e as condutas”. Essa ética põe em risco as relações 

humanas que não se comportam unicamente sob uma ótica econômica. De fato, se aceitarmos 

que os valores econômicos utilitaristas são a base do sistema de valor e relações na sociedade, 

ao buscarem a maximização do lucro e satisfação individual, as empresas e os indivíduos 

estarão minimizando todas as demais considerações sociais e ecológicas que não possuem 

valor econômico e que são objeto de reivindicações (CHANLAT, 1992, p. 69).  

A mudança de consideração de valor, para Lewis e Grimes (2007, p. 35) traz a 

necessidade de “desafiar premissas tidas como corretas e retratar as organizações sob novos 

enfoques”, mediante a metatriangulação ou uma análise organizacional sob um enfoque 

multiparadigmático e, com isso, ampliar o escopo da visão. Oliveira e Rizzo (2007, p. 1), em 

ensaio teórico sobre o tema socioambiental e estratégias, sugerem a necessidade de a 

administração caminhar para “mudanças não superficiais e sim paradigmáticas”, integrando as 
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perspectivas social, política, econômica, tecnológica, cultural, além da ambiental 

propriamente dita.  

No caso da questão ambiental, se as práticas de gestão e as políticas públicas estão 

conduzindo para a exaustão dos recursos naturais e poluição, abandono de áreas e desestímulo 

à preservação, a crítica deve alertar para isso, propondo reflexões que permitam reverter a 

tendência, como afirmado por Fournier e Grey (2007, p. 343), de que “estar engajado em 

estudos críticos de gestão significa dizer que existe algo errado com a gestão, enquanto prática 

e corpo de conhecimento, e que ela deve ser mudada”.  

Lazlo (2008, p. 144) refere-se à dificuldade para pessoas da área econômica 

trabalharem e desenvolverem medidas apropriadas e relevantes para mensuração dessas 

questões emergentes, pois “o valor ao stakeholder é mais complexo de medir do que o valor 

para o acionista. Ele requer a habilidade de avaliar percepções e de lidar com conteúdo de alta 

carga emocional”. Cabe aos gestores buscarem na Biologia, no Direito, na Sociologia e nas 

demais ciências os fundamentos para a incorporação da questão ambiental e de valor nas 

estratégias públicas, acompanhando a evolução do pensamento. A institucionalização de uma 

cultura de aceitação dos valores internos das organizações públicas ou privadas, em 

detrimento dos valores sociais e coletivos, inclusive ecológicos, ocorre, entre outras formas, 

pela criação de teorias organizacionais alinhadas com a ideologia (ASTLEY; VAN DER 

VEN, 2007), o que se supõe possa ser aplicado para a gestão pública, em que os interesses de 

grupos fazem-se presentes em detrimento do interesse ambiental coletivo de preservação.  

A responsabilidade da Academia de Administração com a inovação na educação dos 

gestores para a sustentabilidade vai além dos papéis profissionais e gerenciais. Os gestores, na 

área privada ou pública, necessitam incorporar uma visão sistêmica, transdisciplinar, a 

aprendizagem social e integração do conhecimento do novo sistema de crenças e valores do 

emergente paradigma socioambiental, promovendo as mudanças de forma adaptativa. O 

produto final são gerentes públicos e privados responsáveis e comprometidos com a 

sustentabilidade em todas as dimensões em que se apresenta (JACOBI; RAUFFLET; 

ARRUDA, 2011). 

Astley e Van der Ven (2007, p. 81) destacam o pluralismo teórico da literatura 

organizacional, que usa “diferentes vocabulários e lógicas sem falarem diretamente sobre eles 

entre si”, torna complexas as organizações. No entanto, as perspectivas tratam do mesmo 

problema, adotando tão somente visões diferentes, e a reconciliação entre essas diversas 

perspectivas analíticas torna-se possível mediante interpretações dialéticas, adotando para isso 
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um esquema metateórico amplo que interligue os diferentes debates. Para esses autores, tanto 

o determinismo como o voluntarismo são necessários para uma visão dinâmica das 

organizações, pois “As organizações, afinal de contas, não são fenômenos puramente 

objetivos nem puramente subjetivos”, uma vez que a estrutura é tanto causa quanto efeito das 

ações dentro e fora das organizações. 

Caldas (2005, p. 56) entende que se pode “gerar conhecimento por meio da oposição 

sistemática e proposital de perspectivas opostas”. No presente estudo, depara-se com a 

mudança de paradigma de valor dos recursos naturais, em que os atores (governo e 

proprietários) apresentam interesses e perspectivas opostas ou conflitantes, refletindo-se no 

critério de atribuição dos valores econômicos para esses recursos, demandando inclusive a 

interveniência do Poder Judiciário. 

Na próxima seção, em complemento da revisão, são apresentadas, além da 

Metodologia, reflexões teóricas sobre o valor econômico dos recursos naturais como 

fundamento para embasar a proposição de um modelo para ser utilizado no estudo empírico.  

3.5.2  Criação do Modelo 

A Etapa de construção do Modelo atende ao Objetivo específico (c) (Quadro 12): 

    Quadro 12 - Etapa de criação do Modelo de Valoração dos recursos naturais em UCs 

OBJETIVO ESPECÍFICO (C) ETAPA DE PESQUISA 

Propor um modelo alternativo de valoração dos Recursos 
Naturais de UCs, convergente com literatura econômica de 
valoração dos recursos naturais e legislação. 

Criação e Validação de um modelo para 
valoração de UCs que implique em avanço 
institucional 

    Fonte: O Autor. 

Para construir o Modelo foram, inicialmente, identificados os componentes e critérios 

preconizados pela literatura econômica sobre recursos naturais, que são influenciados por 

trabalhos de vários autores como: Pearce e Turner (1990), Pearce e Moran (1997), Costanza et 

al (1997), Moran e Bann (2000), Santos et al.(2001) e Seroa da Mota (2007), que conduzem 

ao conceito do VET: uso direto, indireto, opção e existência. A seguir procurou-se na 
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legislação brasileira dispositivos que amparavam ou contrariavam essas recomendações, com 

destaque para a Convenção para Diversidade Biológica (CDB, 1993) e para os Princípios e 

Diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade (BRASIL, 2002a). 

Foram ainda examinados os modelos oficiais da ABNT, IBAMA de dano, MP de Santa 

Catarina de dano e ICMBio de indenização (Figura 7). 

Figura 7 - Etapa teórica de criação do Modelo MVUC 

 

Fonte: O Autor. 

O critério de construção do Modelo foi incluir todos os componentes citados na 

literatura, na legislação e nos modelos examinados que conduzem à valoração dos recursos 

naturais, mesmo que contrariados por algum dispositivo legal ou prática oficial de nível 

inferior como a IN 2, do ICMBio (ICMBio, 2009), que constituem as principais divergências. 

Além dos componentes tradicionais, foram ainda introduzidos no Modelo, como inovação não 

localizada em qualquer outro modelo, itens específicos para contemplar os componentes de 

Perdas e Lucros Cessantes, Condenação Judicial ou Custos Desperdiçados ,um item para 

Outros Componentes e um item para Passivos Ambientais.  

Como principais divergências do modelo Oficial do ICMBio para indenização na 

criação de UCs frente à literatura, legislação básica e demais modelos citam-se: 

• falta de valoração de valores de uso direto não vinculados a planos de manejo 

aprovados e em execução; 

• falta de valoração dos valores da biodiversidade ou de uso indireto; 

• falta de valoração dos valores de opção e existência; 
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• falta de consideração de perdas e lucros cessantes em empreendimentos e 

atividades desenvolvidas na área exprorianda; 

• falta de consideração de outros componentes, como Passivos Ambientais, 

Custos de Implantação das Unidades de Conservação, Juros e Condenações 

Judiciais. 

• a consideração de valor de mercado do modelo oficial adotado está referida a 

áreas sem atributos ambientais, enquanto que as áreas desapropriandas 

apresentam recursos ambientais especiais. 

Como principais convergências dos modelos ABNT de dano, Ministério Público de 

Santa Catarina e IBAMA/ICMBio de dano  entre si, observa-se a valoração integral dos 

valores de uso indireto, convergentes com a literatura legislação de dano ambiental. 

A Ambiguidade do Modelo ICMBio de indenização reside na menção à adoção das 

Normas ABNT, restringindo, em suas interpretações, a parte relativa à avaliação dos Imóveis 

Rurais, terra nua e benfeitoria - reconhecidos no Modelo ABNT -  sem menção clara aos 

demais componentes, como à adoção das demais partes da norma, especialmente a Parte 6 - 

Avaliação dos Recursos Naturais e Parte 4 - Empreendimentos Econômicos. Sob o aspecto 

legal, o ICMBio desconhece os Princípios e Diretrizes para a implementação da Política 

Nacional da Biodiversidade em contexto econômico do Decreto. 4.339, de 22 de agosto de 

2002 (BRASIL, 2002a), que determina consideração dos valores de uso direto, indireto, opção 

e existência, contemplados na norma ABNT. 

Um modelo, assim entendido como uma simplificação da realidade, quando associado 

a uma pesquisa contém as informações necessárias para conhecimento e estruturação de um 

problema que permita a tomada de decisão administrativa (MALHOTRA, 2005). No presente 

estudo, busca-se identificar e tabular comparativamente num único instrumento simplificado 

os componentes, os métodos de valoração e os valores dos recursos naturais visando a 

conhecer as convergências e divergências segundo as várias óticas; por isso, opta-se pela 

denominação de Modelo. Essa denominação também é útil para ser diferenciada dos Métodos 

de valoração, termo consagrado, assim como dos Procedimentos que são utilizados para 

estruturarem-se e apresentarem-se os dados. 

Críticas são feitas à utilização de modelos econômicos simplificados (CAPRA, 2006; 

MORIN, 2006a), sem que, no entanto, invalidem a necessidade de redução de bens e serviços 

a valor monetário por ocasião da negociação no mercado. 
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Apesar da crítica à utilização de modelos como simplificação da realidade, 

especialmente de modelos econômicos, existe um momento em que se torna necessária e 

indispensável sua utilização, como no caso de precificação de um produto ou serviço para fins 

de negociação. Como o valor total é a soma dos valores dos componentes, na medida em que 

mais componentes são discriminados e considerados, mais precisa e detalhada e, portanto, 

justificada, pode ser considerada a avaliação. Preços precisam ser atribuídos aos bens 

econômicos, inclusive àqueles indispensáveis à vida.  

Mesmo os críticos mais ferrenhos à atribuição de valores econômicos aos bens 

ambientais, vivem e comportam-se no mercado econômico segundo as rígidas regras 

econômicas. Eles compram e pagam por produtos originados dos recursos naturais, como 

automóvel feito a partir de minérios, vestuário feito de produtos naturais, habitação construída 

partir de tijolos com argila extraída de APPs, madeira de florestas, alimentos cultivados em 

áreas agrícolas onde houve desmatamento, e medicamentos extraídos da flora, entre outros. A 

ética justifica isso, em nome da continuidade da vida, e, no mercado, tudo é transformado em 

valor monetário, quando se trata de compra e venda, o que também ocorre no momento da 

aquisição de uma área para fins de criação de UC. Afinal, a atribuição do real valor 

econômico aos recursos naturais constitui-se em mecanismo de internalização econômica da 

utilidade e, portanto, de defesa e preservação desses recursos contra as forças econômicas de 

destruição. Ao adquirir a propriedade, o Estado deve pagar previamente, em dinheiro, o preço 

justo, e isso implica considerar todos os componentes de valor econômico, de forma a 

ressarcir integralmente o proprietário pelas suas perdas. 

O objetivo da valoração econômica de uma área desapropriada é conhecer, 

previamente, o justo valor da integralidade do universo desapropriável, sem que, com isso, 

decorram lucros ou prejuízos para o proprietário ou para o erário público. Nesse sentido, 

quanto mais completo for o inventário dos componentes, mais probabilidade há de atribuir-se 

o justo valor. 

Seguindo-se a literatura, adota-se que o valor total dos recursos naturais da área é 

composta pela soma dos valores de uso direto, indireto, opção e existência. No entanto, numa 

desapropriação, além do valor da área com seus recursos naturais, para criação de uma 

Unidade de Conservação devem ser considerados outros valores associados a 

empreendimentos, atividades ou projetos eventualmente existentes, protegidos pelo Direito e 

que devem ser descontinuados, que implicam rompimentos que causam perdas e lucros 

cessantes, os juros e valores de condenação judicial, quando devidos. Por exemplo, podem 
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existir benfeitorias, empreendimentos econômicos, ou necessidade de relocalização de 

comunidades inteiras que implica em custos, e da mesma forma, uma demanda judicial. 

Demonstrou-se até aqui, sob uma ótica eminentemente econômica, o valor de mercado 

dos recursos naturais, que é explicado pela escassez, pela raridade, pela inimitabilidade, pela 

insubstituibilidade, por sua utilidade, pelo valor dos serviços que presta e por sua 

consideração nas normativas básicas de avaliação. A consciência e a difusão desses novos 

valores não econômicos podem ser observadas no dia a dia, na mídia, na literatura. Para 

permitir a inclusão de valores socioambientais nos critérios de valoração econômica da 

biodiversidade e, assim, incentivar a preservação, sugere-se que: 

• a valoração da biodiversidade precisa contemplar valores econômicos e não 

econômicos; 

• os valores econômicos precisam traduzir a necessidade e o desejo de 

preservação da sociedade, adotando métodos de valoração desses desejos e 

anseios mais profundos. Com isso, para a mudança, o conceito de mercado de 

consumidores de produtos retirados da natureza deve ser ampliado para incluir 

os valores atribuídos pelos “consumidores da preservação”, que são todos os 

seres vivos; 

• os valores não econômicos precisam impor limites à economia para impedir 

que, mesmo valorados acima do mercado tradicional, os recursos naturais não 

sejam destruídos acima da capacidade de regeneração dos ecossistemas. A 

sustentabilidade da mudança poderia ser atingida em longo prazo pela 

Tecnologia Social ou Capital Social, que inclui educação para a 

sustentabilidade e outros instrumentos não econômicos e, em curto prazo, pela 

intervenção do Estado; 

• a mudança de paradigma que se dá com incorporação econômica dos novos 

conceitos, necessidades, crenças e valores da sociedade para a preservação 

(TEEB, 2008) muda o mercado econômico clássico, que é voltado para a 

produção, o consumo e a destruição, para a poluição e a desvalorização, 

criando um novo mercado econômico de valores, voltado à renúncia e à 

preservação, solidário e fraterno, traduzidos pela valoração do Estoque de 

recursos naturais preservados e pela remuneração pelos seus serviços; 
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• o valor econômico das áreas preservadas deve ser superior ao valor econômico 

de uso direto, pois contempla, além destes e entre outros, os valores de uso 

indireto, opção e existência. 

A incorporação destes valores pode ser representada na Figura 8 e nos fundamentos 

que a sucedem.  

Figura 8 - O novo valor ambiental socioeconômico 

Fonte: Adaptado de TEEB (2008) 

A simples valoração econômica da biodiversidade não é suficiente para impedir sua 

destruição (PEARCE; MORAN, 1997). Então mecanismos sociais e intervenção do Estado 

são adicionalmente introduzidos, criando-se um novo paradigma de valor ambiental que 

contemple, além dos valores econômicos, os valores e anseios sociais visando à 

sustentabilidade real da vida. É nesse contexto que se encontram os critérios de valoração dos 

recursos naturais, que precisam ser incorporados nas normativas oficiais e de controle social 

para a sustentabilidade sistêmica.  

Observa-se, apesar disso, um aprimoramento incremental na qualidade das Normativas 

do ICMBio nos últimos tempos, que se supõe decorra da qualificação de sua Equipe Técnica, 

para incorporar quando necessário e em aspectos pontuais, os novos conceitos do paradigma 

ambiental, traduzindo implicitamente uma interpretação mais ampla do conjunto e, com isso, 

suprir a falta de uma norma única.  

A paradoxal e dicotômica consideração de valor econômico de recursos naturais pelo 

ICMBio/IBAMA fica evidenciada sob duas dimensões: 
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• Ao atribuir valor econômico ao recurso natural danificado e não atribuir valor 

ao recurso quando preservado (convivendo com dois Modelos de valoração 

antagônicos). 

• Ao não atribuir valor econômico ao recurso natural de propriedade privada por 

ocasião da avaliação para fins de desapropriação, mas atribuir valor econômico 

a este mesmo bem, quando ele passa para domínio e posse público.  São 

exemplos os que seguem. 

Em 15 de março de 2010, pela Portaria 15 do ICMBio, foi adotado o Manual de 

Valoração do IBAMA como norma para orientar a cobrança de madeiras em florestas 

nacionais suprimidas para fins de pesquisa e lavra mineral, que serve de parâmetro, indicando 

que as madeiras de florestas nacionais, quando em poder do Estado, mesmo em APPs, 

possuem valor econômico, que devem ser cobrados.  

Para permitir a supressão vegetal e venda de madeira de Florestas Nacionais Federais 

precisou ser editada a Instrução Normativa ICMBio n.º 09/2010, de 28 de abril de 2010, 

(ICMBio, 2010a) estabelecendo no art. 8.º que a expedição da autorização é condicionada ao 

pagamento do valor calculado da indenização em razão da floresta a ser suprimida, tomando-

se como base o seu valor atual. Ainda, a valoração econômica para fins de indenização da 

floresta suprimida será fundamentada em estudo de valoração elaborado ou aprovado pelo 

Instituto Chico Mendes, e deverá ter como base o inventário florestal ou o inventário florístico 

realizado pelo empreendedor, a ser previamente submetido à autoridade competente para a 

expedição da autorização. Pala norma, para a valoração econômica, deverão ser considerados 

tanto os produtos madeireiros quanto os não madeireiros. Aqui se consagra o Princípio do 

Valor Econômico Total dos recursos ambientais, incluindo valor de uso direto e indireto, 

opção e existência, o que remete às já padronizadas Normas ABNT  14653-6, pois para aquela 

norma, dano (cobrança ou pagamento) e preservação (pagamento ou cobrança), 

consistentemente com a literatura, apresentam a mesma dimensão econômica, sendo 

desnecessárias duas normas para o mesmo critério e conceito.  

Em 16 de setembro de 2011, para reconhecer e poder cobrar pelo valor de imagem dos 

recursos desapropriandos ou desapropriados em Unidades de Conservação, foi editada a IN 19 

do ICMBio (ICMBio 2011b), regulando a cobrança da exploração de imagem em UCs, o que 

demonstra que tem seu valor reconhecido. Esse valor, no entanto, não está contemplado entre 

os critérios claros e formais da IN 2, que avalia o recurso para fins de indenização (artigo 11, 

no seguimento), o que já demanda sua atualização.  
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A indagação central que surge é: Se o Estado reconhece o valor comercial de produtos, 

subprodutos e serviços de imagem de uma UC após desapropriada e cobra por ele, é lícito 

esse mesmo Estado negar existência e reconhecimento desse valor por ocasião da avaliação 

para fins de desapropriação?  

Com o advento do Novo Código Florestal (BRASIL, 2012), reconhecendo o pleno 

Valor Econômico Total dos recursos naturais, diretos, indiretos, de opção e existência, outras 

normas precisam ser agora editadas para regular a atuação dos gestores das Unidades de 

Conservação, incorporando a possibilidade e, mais, a responsabilidade de uma dimensão 

econômica. As UCs prestam serviços ambientais, que são valorados e pagos pelo mercado, 

como bioprospecção; serviços ecossistêmicos; redução de desmatamento (REED); 

extrativismo; pesquisas científicas; compensação de Reserva Legal e muitos outros (MMA, 

2009; BRASIL, 2012 NCC; TEEB 2008).  

A cobrança pelos serviços ambientais por parte das UCs é uma fonte de recursos para 

sua manutenção. Se o cidadão tem responsabilidade econômica, social e ambiental, por que 

não o gestor público? Não é porque o governo não paga pela desapropriação que as UCs não 

têm valor econômico, e de fato devem proporcionar retorno econômico sempre que possível e 

retorno socioambiental, sempre. Como, afinal, as áreas tinham sustentabilidade econômica, 

quando em mãos dos proprietários, e ainda foram preservadas a ponto de serem criadas as 

UCs exatamente pelo bom estado de preservação, equivalentes ao tipo de UC criada? Para 

caminhar para a autossustentabilidade (MMA, 2009), a UC não pode desperdiçar as 

oportunidades econômicas que fazem a sua sustentabilidade, especialmente quando o erário 

público está desfalcado e não consegue fornecer esses recursos, deixando-as abandonadas e 

sem poder cumprir seus objetivos. Então os gestores, para serem eficientes e atingir o objetivo 

de sustentabilidade, mantida a preservação no nível necessário, têm o dever de realizar 

monetariamente todas as possibilidades que se apresentam tal como a iniciativa privada o 

faria. O aproveitamento de recursos não madeireiros (GUERRA et al., 2009) pode constituir-

se em fonte de recursos, estimados entre US$ 1 a US$ 400 por hectare, conforme a 

diversidade ecológica e econômica da região. 

A concepção de que Unidade de Conservação de Proteção Integral pode desperdiçar 

oportunidades de geração de renda não parece válida, porque a falta de recursos tem 

contribuído com o estado em que se encontram as UCs no Brasil. O que não é valorado, não 

tem valor reconhecido e não exige responsabilidade por retorno. Se a unidade apresenta 

potencial de turismo e visitação, ele deve ser explorado e cobrado; se a madeira morre ou cai 
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por eventos da natureza, deve ser aproveitada no nível possível; se a floresta exige manejo 

técnico, deve ser manejada; se tem peixe em excesso, pode ser cobrado pela pesca; se existem 

recursos medicinais, sua pesquisa e aproveitamento devem ser cobrados e, havendo em 

abundância e sobra, devem ser vendidos; se existem espécies exóticas, devem ser eliminadas, 

mas vendidas e cobradas; se produz sementes em excesso, devem ser vendidas; se possui 

recursos não madeireiros, devem ser explorados; se possui recursos cênicos, deve ser cobrada 

pela visitação e divulgação da imagem; se tem potencial de receber doações, devem ser 

recebidas, e assim por diante. Cada recurso tem um valor econômico e, na medida em que não 

prejudica o objetivo da UC, deve ser aproveitado economicamente, até como forma de melhor 

poder cumprir seus objetivos, aperfeiçoar a fiscalização e o trato com a coisa pública, 

reduzindo o custo destes desperdícios para a sociedade.  

Estudo de Sanquetta e Mattei (2006), como exemplo, demonstra a pouca regeneração 

da araucária, pela falta de manejo, pois ela é uma espécie que exige distúrbios, em florestas 

maturas em que o dossel fechado é composto por árvores senis que não permitem entrada de 

luz. Por isso a taxa de mortalidade é alta e de regeneração é baixa, o que recomenda alguma 

forma de manejo, como aproveitamento de árvores mortas e caídas, ou o corte seletivo, 

deixando-se no solo as partes não aproveitáveis, especialmente as árvores folhosas que caem 

junto, o que pode proporcionar recursos para a UC. Dados colhidos e estimados nesta 

pesquisa indicam que somente esse item geraria, em 12 anos, numa área com quatro mil 

hectares um aproveitamento econômico de madeira de árvores mortas e caídas da ordem total 

de 103.789,556 m3, devidos especialmente a dois fortes vendavais, em 2006 (21.978 m3) e em 

2009 (estimados 74.000 m3) e o restante por causas naturais, geralmente a senilidade. 

Conforme informado pelo proprietário, levantamento parcial mais detalhado está sendo feito 

em decorrência de processos judiciais que pretende ou que move contra o ICMBio, de 

indenização financeira pela não autorização de aproveitamento dessas árvores, sob alegação 

de criação de Unidade de Conservação na área. 

Insiste-se na tese de que a valoração econômica do dano e da preservação, e a 

consequente cobrança ou pagamento são a mesma face do mesmo objeto e referem-se a ele, 

adotando os mesmos conceitos de mercado especial, podendo elas ser integradas numa única, 

equitativa, ponderando-se os aspectos sociais, econômicos e ambientais, pois o dano que um 

paga deve ser o mesmo que outro recebe, como diz o velho ditado popular “Se você quebrar, 

você paga”, inserido nas prateleiras das lojas. Mas se quem quebra paga e alguém recebe, 

pode-se então questionar: e se quem quebra é o proprietário? Isso permite concluir, a priori, 
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que a cobrança de valor econômico por dano patrimonial não pode ser feita ao proprietário, 

como parece também ser a linha de pensamento de Steigleder (2011), mas somente de 

terceiros.  

Exemplo de falta de sintonia entre as diversas áreas governamentais podem ser 

observadas na existência de critérios diferenciados de cálculo de valores. O Departamento 

Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) editou em 2011 um longo documento com 

diretrizes básicas de desapropriação (DNIT, 2011), orientando o seguimento das normas 

brasileiras de avaliação – ABNT, incluindo todos os valores e perdas causadas pelas obras, 

inclusive lucros cessantes, tomando cuidados para incluir todos eventuais prejuízos. Esse 

documento, pelo seu conteúdo, mesmo não tratando exclusivamente da biodiversidade, 

também faz referência a Norma NBR ABNT 14653-6. Recomenda que, em determinadas 

hipóteses, o valor justo da indenização corresponde ao critério do “antes e depois”. O 

documento em sua totalidade constitui-se em um incentivo no rumo a uma avaliação justa, 

adotando métodos técnicos consagrados. Ele, pela sua abrangência, poderia ser consultado 

pelos demais órgãos para fins de avaliação.  

A questão da valoração econômica dos recursos naturais no Brasil é tratada sob dois 

prismas quase opostos: de um lado, o valor ecológico, social e econômico para a sociedade é 

valorado bastante, e, de outro, para o proprietário, é valorado em pouco (WUNDER, 2005). A 

sociedade protege o meio ambiente, adotando mecanismos legais e coercitivos, punitivos, 

conforme os defendidos pela literatura nas áreas da Ecologia, Sociologia, Direito, Economia, 

exigindo dos indivíduos proprietários das áreas cuidados e restrições de bens de interesse 

público (não confundir com propriedade pública), de interesse social. No entanto, o interesse 

social pelo uso do solo agrícola demanda pela produção de alimentos, madeira, água, 

minerais, energia elétrica e outros bens e serviços; de outra parte, implicam o uso intensivo do 

solo. A sociedade necessita e demanda proteção ambiental que tende a ser quase total, criando 

limites para o uso do solo. Paradoxalmente, o uso do solo para atividades econômicas, que 

implicam a destruição da cobertura vegetal são valorados a preços de mercado e 

proporcionam renda, enquanto a preservação não tem seu valor reconhecido e não 

proporciona renda, demandando do proprietário a prestação de serviços de conservação e 

provisão de bens e serviços em favor da sociedade, sem remuneração. E há toda uma cultura 

ainda remanescente de que os Estoques de biodiversidade não tem valor econômico e que os 

serviços de preservação ambiental devem ser feitos pelo proprietário em favor da sociedade 

de forma gratuita, as expensas dele. Essa cultura é imposta por meio de Leis, decisões 
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judiciais, regulamentos e restrições ao uso da terra, como a instituição da Reserva Legal (RL), 

de áreas de Reserva de Preservação Permanente (APP), e de restrição à exploração de flora e 

fauna, ou valores aviltados de indenização no caso de restrições ou desapropriação.  

São várias as decisões judiciais até hoje proferidas que não reconheceram valor 

econômico para as áreas ambientais mais preservadas, incluindo RL, APP, fauna, flora, água e 

Florestas, somente reconhecendo o maior valor quando a área é usada diretamente em 

atividade econômica que implica em destruição. No entanto, observam-se algumas exceções 

que, com o tempo, provavelmente constituir-se-ão na jurisprudência dominante, o que se dará 

pela incorporação, nas decisões judiciárias, das modernas contribuições da economia, da 

ecologia, da sociologia e também pela mais atenta interpretação das Leis por parte dos juristas 

mais familiarizados com a questão de valor econômico da biodiversidade. Muito também 

contribuem para isso a edição de sucessivas leis reconhecendo cada vez mais os valores 

econômicos para estes componentes naturais e serviços. O valor econômico depende da 

utilidade e satisfação de necessidades, e, entre elas, está a necessidade de um ambiente 

ecologicamente equilibrado e preservado, o que confere valor à preservação e, portanto, ao 

bem preservado muitas vezes à custa de sacrifícios e investimentos privados em favor da 

coletividade.  

Durante o período em que o proprietário mantém o domínio e posse das áreas, é 

obrigado a zelar e cuidar da preservação das áreas de uso mais limitado, destinando seu 

capital e trabalho para isso, sem que maior parte das vezes tenha reconhecido o direito de ser 

remunerado pelos serviços ambientais que isso representa. No entanto, está superado o 

conceito de que as áreas de RL e APP são intocáveis. Ao contrário, há reconhecimento legal 

de que elas podem ser utilizadas de forma sustentável e que produzem bens e serviços 

necessários ao ser humano. As áreas de APP, por exemplo, produzem água, energia, turismo, 

alimentos como peixes, navegação, serviços de reservatórios, e muitos outros e são utilizadas 

na prática em larga escala. É bem verdade que, nos últimos anos, está havendo 

reconhecimento na consciência da sociedade do real valor dos serviços ambientais, a ponto de 

serem estabelecidas leis reconhecendo esse valor e também o direito de remuneração. Pode-se 

supor que esse entendimento seja consolidado em curto tempo, deixando-se de questionar o 

valor econômico da preservação e dos serviços ambientais de qualquer área, especialmente as 

áreas protegidas.  

A falta de reconhecimento de valor das áreas protegidas (inclui RL, APP, Florestas e 

biodiversidade (flora e fauna em geral)) faz-se presente por ocasião da desapropriação de 
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áreas privadas para fins de criação de obras de interesse público especialmente UCs. A 

limitação de recursos financeiros e orçamentários por parte do executivo e a visão caolha das 

normativas levam a negar valor econômico exatamente aos bens ambientais preservados pelos 

proprietários, o que constitui uma contradição insuperável. Se, para a sociedade, o valor de 

uma área reside exatamente nos recursos que estão e foram preservados pelos proprietários 

individuais, então são exatamente esses recursos que devem ser mais bem valorados. E, 

quando sob domínio do Estado, essa valoração também é necessária. 

Nesse sentido, sugere-se que todos os conceitos e aplicação da reparação integral do 

dano econômico (cobrança) são aplicáveis à reparação integral (pagamento) da preservação, 

dado que são referidos ao mesmo objeto, à mesma utilidade e, portanto, ao mesmo valor 

econômico. É simples. Quanto maior o numero de decisões a tomar e, quanto maior a 

diferença entre dois valores (preservação e dano), menor é o risco de perda por decisão errada, 

que pode ser entendida, na área ambiental, como um incentivo para descumprir a lei e praticar 

o dano. Afinal, se o benefício de manter um bem preservado aproximar-se ou superar o valor 

do ganho com o dano, ninguém correrá altos riscos de cometer dano, pois os ganhos serão 

poucos e as perdas serão totais. Na medida em que os valores se afastam, em que o preço do 

dano é alto e a valoração da preservação é baixa, a probabilidade de ganhar é maior e o risco, 

menor. E na hora da decisão econômica, a racionalidade prevalece; a estatística justifica; a 

deficiência institucional de valorar o bem preservado, incentiva. 

A Natureza somente estará preservada no momento em que o valor da preservação for 

igual ao o valor do custo de oportunidade do dano (MORAN; BANN, 2000), o que sugere a 

necessidade de um único Modelo de valoração econômica para a preservação e para o dano. 

Atualmente, o custo de realizar um empreendimento econômico numa área bem preservada 

(privada ou pública) seria muito elevado, dada à necessidade de reparação integral do valor 

econômico de toda a floresta e da biodiversidade. Simetricamente, o custo de implantar uma 

UC de proteção numa área desmatada, seria muito elevado, em vista da necessidade de criar 

uma floresta e uma biodiversidade em ótimo estado, o que demandaria décadas ou séculos de 

espera e custos altíssimos, derivando-se daqui o conceito de ”vantagem da coisa feita”, 

representado pelo valor de opção de renunciar ao uso e de investir na preservação, que cria 

valor econômico (SINISGALLI et al. 20006).  

A revisão da literatura e legislação básica permitiu identificar uma convergência de 

pensamento entre os autores sobre a importância dos recursos naturais para a sobrevivência 

das espécies, assim como os riscos associados, que demandam mecanismos de proteção para 
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os ecossistemas. A economia proporciona indicadores de que a biodiversidade somente será 

preservada, se os recursos naturais preservados também forem objeto de valoração econômica 

em valores superiores aos valores de uso direto e de destruição, ou seja, a árvore em pé deve 

valer mais do que a árvore derrubada. Observa-se ainda o esforço de alguns órgãos em adotar 

métodos mais atualizados de consideração e avaliação desses recursos, embora se observem 

até este momento critérios defasados e desatualizados, o que contraria toda a expectativa 

social. Além da Economia, o Direito tem contribuído decisivamente para a incorporação de 

valores objetivos e subjetivos de valoração da biodiversidade e, consequentemente, para sua 

A dimensão econômica da valoração dos recursos naturais no Brasil está caminhando 

celeremente ao encontro da teoria já consagrada na literatura econômica do Valor Econômico 

Total ou suas variações, que, por sua vez, apoia-se nas demandas sociais de proteção e 

preservação da ecologia visando à qualidade de vida. Boa parte da legislação básica já 

incorporou estes conceitos. No entanto, a Instrução Normativa 2 do ICMBio, de categoria 

inferior, no tocante a redação sobre a valoração, merece críticas.  

Como o modelo proposto pode melhorar a estratégia de conservação do Governo 

Federal? A valoração da biodiversidade é expectativa social, necessidade econômica 

(PEARCE, TURNER, 1990; SEROA DA MOTA, 1997), obrigação legal do Estado 

(BRASIL, 1988; CDB, 1993; BRASIL, 2002b; TCU, 2005), prática já utilizada para 

valoração integral do dano ambiental (PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002; IBAMA, 2002; 

ABNT, 2008) e indicativo de tendência de adoção para indenização (ICMBio, 2011; TCU, 

2005).  

Modelos abstraem a complexidade e dependem muito do ajustamento dos 

pressupostos com a realidade, utilizando poucas variáveis. Por isso é importante investigar a 

cadeia de causalidade. O que causa o que? passa a ser a questão e enfoque principal nesta 

abordagem (PORTER, 1999). No caso, se a falta de valoração da biodiversidade é causa de 

sua destruição (PEARCE; MORAN, 1997), então a adequada valoração cria esse valor, e 

passa a ser questão estratégica, necessária e indispensável para a preservação. Ao mesmo 

tempo, testes empíricos são vitais em modelos para comprovar sua aplicabilidade. A natureza 

da estratégia exige a adoção de testes empíricos. Além da criação de valor, objetivamente, 

para sucesso de estratégia de preservação, o Estado precisa adotar e sinalizar o mercado sobre 

o valor criado, praticando e divulgando essa circunstância de forma bem clara e objetiva. 

Incorpora-se a Teoria na prática, objetivo principal da inovação e criação de conhecimento. A 

partir do momento em que a biodiversidade preservada é valorada concretamente, cria-se um 
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referencial de mercado para estes valores, que vão se consolidando como prática usual 

constituindo-se em indutores, condutores ou “drivers” para a valoração (PORTER, 1999). 

Então, imperiosa a adoção das recomendações da literatura e da legislação maior nas práticas 

oficiais de valoração. Se o modelo até agora adotado de desvalorizar as florestas não 

funcionou, e se as florestas estão sendo consideradas importantes, torna-se evidente de se 

alterar o modelo, valorizando-se as florestas, sempre dentro das lições da Economia dos 

Recursos Naturais, incorporando-as em todos os níveis da legislação, suprindo-se eventuais 

conflitos por decisões judiciais. 

A necessidade de políticas sólidas, uniformes, consistentes recomenda caminhar rumo 

a um modelo claro, amplo e convergente e que possa minimizar os conflitos de atribuição de 

valor. Neste contexto, sugere-se que os valores da área e recursos naturais também podem ser 

traduzidos pelos valores dos componentes de uso direto ou Estoques Tangíveis; componentes 

de uso indireto ou Serviços Ambientais; componentes do valor de opção; componentes do 

valor de existência; componentes de lucros cessantes; componentes de juros e condenação 

judicial, e também outros componentes, deduzindo-se o valor dos passivos ambientais.  

3.6 ETAPA DE APLICAÇÃO DO MODELO  

O objetivo Principal desta tese é o de Avaliar , em um caso real,  a adequação de um 

Modelo proposto para Valoração dos Recursos Naturais na criação de Unidades de 

Conservação (UCF) no Brasil. Neste capítulo, é descrita a pesquisa de campo - Estudo de 

Caso - para atendimento do objetivo especifico (d) (Quadro 13) , ao mesmo tempo que os 

procedimentos metodológicos - ou Protocolo - para sua condução. 

Quadro 13 - Objetivo de avaliação da aplicabilidade do Modelo  proposto 

Objetivo Específico (d) Etapa de Pesquisa 

Testar a aplicabilidade do modelo sugerido, em 
um caso real em Santa Catarina, confrontando a 
visão do(s) Proprietário(s), do Estado e a da 
pesquisa partir dos referenciais teóricos, 
legislação e demais modelos. 

Aplicar o modelo na UC PARNA das Araucárias 
confrontando a visão de um Proprietário, do Estado e do 
Pesquisador em relação à valoração econômica para fins 
de indenização. 

Estimar o valor global das UCs PARNA das Araucárias e 
ESEC Mata Preta. 

Fonte: O Autor. 
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Como estratégia de pesquisa para melhor entendimento do problema e verificação da 

aplicabilidade prática do modelo proposto, escolheu-se fazer um estudo empírico, optando-se 

pelo Estudo de Caso. Godoy (2006, p. 121) escreve que um “estudo de caso deve estar 

centrado em uma situação ou evento particular, cuja importância vem do que ela revela sobre 

o fenômeno objeto da investigação”. No caso presente, são as intrincadas situações e relações, 

envolvendo a valoração e negociação econômica de UC por ocasião de sua criação, levando-

se em conta o contexto em que os acontecimentos desenvolvem-se, os quais, por sua vez, são 

influenciados pelo sistema de crenças e valores das pessoas. No caso de valoração para fins de 

negociação e indenização de valores, certamente que o contexto institucional influi. Por 

exemplo, a interpretação da lei e, de parte do governo, suas limitações de recursos 

orçamentários e o desejo de pagar o menor valor, seu poder de imposição e assimetria do 

conhecimento que dispõe sobre o valor ecológico e social, e de parte dos proprietários, seu 

pouco poder de negociação, seu conhecimento sobre o real valor econômico e desejo de 

receber o maior valor possível. Estudos genéricos, quantitativos, não abordam esses detalhes 

contextuais e muito menos o conflito existente. 

A Etapa de avaliação da aplicabilidade do Modelo (Figura 9) pode ser assim 

apresentada: 

Figura 9 - Etapa de avaliação da aplicabilidade do Modelo proposto - MVUC 

 

Fonte: o Autor 

 

Eisenhardt (1989) entende que estudos de caso são importantes para gerar hipóteses 

explicativas e também para criar teorias, uma vez que o estudo de caso permite conhecer uma 
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parte da realidade concreta, relacionando-a com outras teorias. A autora apresenta como 

vantagens do Estudo de Caso: mais profundidade; possível geração de novas teorias 

empiricamente validadas; possibilidade de ser testado com construtos mensuráveis, como é o 

caso de modelos de valoração. Pozzebon e Freitas (1997) indicam alguns pontos em comum 

do estudo de caso com a pesquisa-ação, dado que, nesse tipo de estudo, a intenção é 

pesquisar, enquanto na pesquisa-ação o autor participa da implementação de um sistema e, 

simultaneamente, realiza certa intervenção técnica. Para Pozzebon e Freitas (1997, p. 3), o 

pesquisador tem mente auxiliar na compreensão de um determinado problema e contribuir 

para sua solução e “em ambos os casos houve intervenção, houve participação, e a pré-

existência ou não de intenção de fazer pesquisa é fator de delicada avaliação”.  

Considerando-se o princípio da racionalidade econômica, de origem positivista, 

vislumbra-se o surgimento e o conflito no sistema de crenças e valores nessa mudança de 

paradigma – atribuir-se real valor aos recursos naturais em todas as esferas de ação. Isso 

demanda um melhor entendimento sobre o tema (ALVES-MAZZOTTI, 2008), que, sob o 

aspecto epistemológico, influenciou na condução do estudo.  

Um Estudo de Caso pode fornecer insights, trazer subsídios para novas melhorias 

sobre aplicabilidade do Modelo para ser adotado como referência em situações análogas e 

eventuais generalizações, com as cautelas devidas (ZANINI  et al., 2011) contribuindo, dessa 

forma, para a formação de um corpo teórico mais robusto que auxilie na tomada de decisões 

em todas as esferas, inclusive com a adoção do modelo. 

 

3.6.1 Unidades de Análise 

Os municípios de Ponte Serrada e Abelardo Luz estão localizados no oeste do Estado 

de Santa Catarina, uma região de alta ocupação antrópica, com terras valorizadas e uma 

cultura de proteção da propriedade. Na década de 1940, ocorreu a colonização da região de 

Ponte Serrada e Abelardo Luz, com ênfase para a agricultura, exploração madeireira, 

reflorestamentos, pecuária, cultivo de erva-mate. 

No ano de 2005 foram criadas, por Decreto, duas novas UCs na Região Sul do País, 

no Bioma Mata Atlântica, totalizando então 73 UCs neste bioma (Tabela 8): 
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Tabela 8 - Unidades de Análise 

ANO UC LOCAL DE CRIAÇÃO ÁREA TOTAL 
DA UC 

2005  PARNA Araucárias Ponte Serrada e Passos Maia /SC. 12.841,00 ha.  

2005  ESEC Mata Preta Abelardo Luz/ SC 6.563,00 ha. 

Fonte: O Autor. 

O Relato histórico da criação do Parque Nacional das Araucárias e da Estação 

Ecológica Mata Preta, os antecedentes e fatos posteriores à criação foram apresentados na 

seção 2.4. Foi dada ênfase aos discursos de alguns stakeholders que participaram do processo, 

incluindo autoridades e se considera importantes para melhor entendimento do problema. 

Para o estudo de casos foram selecionadas UCs que, embora criadas por Decreto no 

ano de 2005, ainda se encontram em processo de transição e de negociação de valores na 

esfera administrativa e/ou judicial. Foi igualmente considerada a acessibilidade e 

proximidade, optando-se pelo Estado de Santa Catarina, onde o pesquisador está 

desenvolvendo seu curso. É fator importante também o fato de o pesquisador estar 

acompanhando o processo de criação dessas UCs desde o mês de maio de 2005, tendo 

participado em vários momentos de reuniões, discussões, seminários, audiências públicas e 

oficinas visando à sua criação e efetiva consolidação. 

O estudo foi feito em dois níveis  de Unidades de Análise:  

(a) um estudo de caso individual para verificar a aplicabilidade do Modelo MVUC, 

envolvendo somente a área de um proprietário do Parque Nacional das Araucárias; 

 (b) uma estimativa de valores econômicos globais de cada uma das duas UCs, 

Parque Nacional das Araucárias e Estação Ecológica Mata Preta. 

Descreve-se abaixo cada uma das Unidades de Estudo: 

O proprietário individual  selecionado para desenvolver o teste de aplicabilidade do 

Modelo MVUC em um Estudo de Caso foi o de maior área inserida no Parque Nacional das 

Araucárias. Ele possui levantamento físico de componentes e avaliação detalhada, feito por 

equipe multidisciplinar de renomada Instituição, que dificilmente poderiam ser obtidos pelo 

pesquisador de forma isolada. Conta com equipe interna de Engenheiros Florestais, convênio 

e contato com institutos de Pesquisa e equipe de consultores externos. Justifica-se essa 

escolha pela suposição de que, sendo maior e apresentando maior complexidade, incluiria 

maior número de componentes e critérios, e essa situação contribuiria para um melhor 

entendimento do problema. Nesse contexto, seria de esperar que suas pretensões econômicas 
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incluíssem a maior parte dos componentes referenciados na literatura e na legislação. O 

levantamento e avaliação do proprietário foram feitos no ano de 2007, e não contempla 

oscilações de todos os preços até esta data. Alguns valores foram redefinidos pelo 

proprietário, de forma a representar sua estimativa de avaliação atual.  

 A área total a ser desapropriada é estimada em  4.237 ha., totalmente coberta por 

florestas nativas, exceto 70 ha de reflorestamentos de espécies exóticas, que vem sendo 

exploradas há  seis décadas. Cerca de 2.700 ha de florestas nativas estão vinculadas a três 

Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) (averbados nas Matrículas dos Imóveis) que, 

por sua vez, estão vinculados a uma indústria por intermédio de um Plano Integrado de 

Floresta-Indústria - (PIFI) permanente (com projeção inicial de trinta anos e estimativa de 2,5 

ciclos ou 75 anos para retorno ao mesmo local) todos eles examinados e aprovados pelos 

órgãos oficiais. O PIFI é  exigido pelo artigo 21 da Lei 4.771 de 15/09/65, regulado pelo 

DECRETO N.º 97.628, de 10 de abril de 1989, e vincula floresta como supridora da industria 

de forma permanente, indissociável.  Criada a Unidade de Conservação,  a unidade industrial 

de processamento e beneficiamento de madeira nativa cessou suas atividades por perder sua 

fonte de abastecimento única e, portanto, todo o parque industrial seria objeto de pedido de 

indenização, incluindo o fundo do comércio e lucros cessantes. Nesses casos, o Estado está, 

de certa forma, adquirindo uma indústria e suas florestas, com todas as implicações 

consequentes. O PMFS estava em execução até a data da criação da UC, mas limitando à 

retirada de árvores mortas e caídas e ao manejo em geral, como manutenção, plantios, 

adensamento, tratos silviculturais etc., uma vez que a supressão de árvores vivas está suspensa 

temporariamente, em função de Resolução do Conama 278. Atualmente, em função da 

criação da UC, nem as árvores mortas e caídas são retiradas, optando o proprietário por pedir 

sua indenização, também sugerida de certa forma pelas autoridades, uma vez que a UC, do 

grupo de proteção integral não admite uso direto de nenhum recurso, o que, sob aspecto 

econômico, é uma incoerência. Afinal, como poderá uma UC ser autossustentável, se não 

pode dispor nem do uso direto dos frutos?  

A recente decisão do STJ no RESP 1.122.909- SC (2009/0007550-1), fls. 534 e 535 

esclarece a questão do PIFI e PMFS ao determinar que "A formalização de qualquer das 

modalidades de Unidade de Conservação invalida as licenças ambientais anteriormente 

concedidas. Além disso, é patente, in casu, que a extração pretendida é danosa ao ecossistema 

do Parque, o que impede a concessão de novas licenças". Com isso, parece evidente que a 

criação do parque cancelou todas licenças e os PMFS ainda vigentes, o que ensejaria sua 

indenização. Essa matéria provavelmente será objeto de questionamentos e decisões judiciais.  
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É bem possível que as autoridades do ICMBio desconheçam que, sobre a área objeto 

deste estudo, existem empreendimentos econômicos de porte, pois não foram realizados pelo 

IBAMA os estudos técnicos socioeconômicos nem a vistoria nas propriedades por ocasião da 

criação do Parque, e nem posteriormente o que, certamente, indicariam todas as atividades 

econômicas que seriam afetadas. Conforme relatos, inclusive informado na Audiência Publica 

da qual o pesquisador participou, a criação foi feita nos escritórios de Brasília, a partir de 

imagens de satélite, e isso gerou uma série de problemas que serão revelados, quando da 

vistoria e demarcação física, como a existência de propriedades, atividades, divisão de 

pequenas propriedades, e confusão entre "matas nativas" e reflorestamentos, atividades no 

entorno, entre outras. Um exame prévio e detalhado in loco teria permitido excluir algumas 

áreas e incluir outras, com benefícios mútuos e teria sido suprido por estudos prévios 

adequados.  Para tornar mais ameno este estudo e relatar com fidelidade o que ocorre nos 

bastidores (presenciado pelo pesquisador) um produtor rural ironizou, dizendo que, numa 

reunião de ambientalistas em Brasília em torno de uma imagem de satélite alguém teria dito 

"Olha! aqui tem verdinho! vamos criar uma Unidade de Conservação!". 

Na pesquisa de campo foi possível constatar a existência de um parque industrial 

abandonado e deteriorado, específico para processamento de madeiras nativas objeto do PIFI 

e PMFS, que deve ser incluído na desapropriação, adotada a interpretação de Mazza (2010), 

de que se a indenização recair em imóvel de uso comercial ou industrial, a indenização deve 

cobrir todos os componentes do Fundo de Comércio, o que deve incluir, no caso, terra, 

florestas, clientela, tecnologia, instalações industriais e outros, de forma a recompor, na 

íntegra, a perda patrimonial experimentada pelo particular. 

Atualmente, as atividades do Plano de Manejo nas áreas estão limitadas às atividades 

que não importem em supressão e colheita de florestas, como cuidados da área, vigilância 

contra caça e fogo, manutenção de estradas, tratos silviculturais, plantio de espécies nativas, 

especialmente araucária, produção de relatórios, pesquisa científica e experimentos, 

pagamento de tributos sobre a área, etc.  Paralelamente ao Plano de Manejo Florestal 

Sustentável do proprietário, foi criado, pelo Governo, um Plano de Manejo da Unidade de 

Conservação. A convivência de dois planos de manejo, um de uso econômico sustentável e 

outro de proteção integral é, no mínimo, contraditório. 

O Parque Nacional das Araucárias (Figura 10) foi criado pelo Decreto s/n.º de 19 de 

outubro de 2005, do Presidente da República (PNA, 2005), e tem o objetivo de preservar os 

ambientes naturais ali existentes, com destaque para os remanescentes de Floresta Ombrófila 
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Mista, inclusive de vegetação primária, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e 

turismo ecológico (PNA, 2005).  

Figura 10 - Parque Nacional Araucárias 

Fonte: Folder para consultas públicas - MMA/IBAMA. 

Os atributos ambientais das áreas do parque são definidos em vários documentos, 

dentre os quais: 

O que se percebe claramente é que o Parque Nacional das Araucárias é uma 
verdadeira ilha de biodiversidade, onde estão protegidos importantíssimos 
remanescentes da floresta com araucárias e todas as espécies que dela fazem parte 
(PROCHNOW, 2009, p.44).  

Em Santa Catarina, o único trecho onde as características estruturais da floresta 
ombrófila mista foram mantidas é Ponte Serrada, com 7.947 hectares, 
correspondendo a 0,5% das matas naturais desse ecossistema (WIKIPEDIA, 2012). 

Em junho de 2010, foi divulgado o Plano de Manejo do Parque Nacional das 

Araucárias - PNA (PNA, 2010) cuja elaboração/execução foi confiada à ONG Associação de 
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Preservação do Meio Ambiente e da Vida (APREMAVI). O Plano de Manejo foi realizado 

sem conhecimento e vistoria in loco de parte das áreas. Até os dados sobre a exata área do 

parque ainda são confusos, pois, enquanto o Decreto de criação e o PM estimam em 12. 841 

hectares, o site oficial do ICMBio indica uma área de 14.930 hectares. O Plano aponta a 

carência dos estudos anteriores e também alguns problemas que enfrentará o gestor, 

incluindo: situação fundiária ainda não totalmente conhecida; desconhecimento exato do 

número de proprietários; existência de proprietários nos limites; desconhecimento dos limites 

da UC; ausência de indenização; recursos financeiros insuficientes; pouco pessoal; falta de 

infraestrutura (base, recepção); falta de presença do governo federal na região; deficiência dos 

órgãos ambientais estaduais e municipais; falta de comunicação entre Fundação do Meio 

Ambiente de SC - FATMA e ICMBio; falta de apoio e participação nos três poderes, situação 

institucional do ICMBio; morosidade no processo de implantação do PNA; política utilizada 

pelo MMA para criação de UCs; falta de políticas especiais de apoio ao PNA; falta de 

recursos financeiros para a gestão; uma base de gestão precária e insuficiente, que pode 

comprometer a UC no cumprimento dos seus objetivos; recursos financeiros previstos para a 

indenização do PNA insuficientes (PNA, 2010). 

Os estudos do Plano de Manejo (PM) oficial apontam os aspectos positivos e valores 

das áreas: 

Entre as forças impulsoras presentes no PNA destacam-se sua biodiversidade, tendo 
em vista que a área constitui-se num refúgio de espécies ameaçadas de extinção, 
como o papagaio-do-peito-roxo, puma, xaxim, imbuia, araucária, entre outros. 
Destaca-se ainda por apresentar áreas de transição entre a Floresta Ombrófila Mista 
e a Estepe Gramíneo- Lenhosa; por conter remanescentes de floresta primária pouco 
explorada; e por constituir-se num banco de sementes e de plantas medicinais. O 
PNA é responsável pela manutenção de diversas nascentes e corpos d’água que 
formam a Bacia Hidrográfica do Rio Chapecó, a qual abastece inúmeras cidades da 
região. O potencial das belezas cênicas e valor científico da área permitirão o 
desenvolvimento de diversos segmentos do setor turístico, como o turismo 
ornitológico, científico, de aventura e ecoturismo. A existência de caminhos e 
estradas já estabelecidas no interior da UC pode auxiliar na fiscalização, elaboração 
de roteiros turísticos e desenvolvimento de atividades de educação ambiental (PNA, 
2010, p. 178).  

A declaração de significância  (ANEXO A) constitui documento importante para o 

entendimento das funções ecossistêmicas do Parque e como justificativa técnica para sua 

criação, apresentado no Plano de Manejo. No documento foi destacada a importância das 

florestas que apresentam valor econômico, medicinal, madeirável, alimentício e, 

principalmente, ecológico (PNA, 2010). 



181 

A Estação Ecológica da Mata Preta (Figura 11) foi criada pelo Decreto s/n.º de 19 

de outubro de 2005 do Presidente da República (ESEC, 2005), e tem o objetivo de preservar 

os ecossistemas naturais existentes, com destaque para os remanescentes de Floresta 

Ombrófila Mista, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades controladas de educação ambiental. 

Figura 11 - Estação Ecológica Mata Preta 

Fonte: Folder para consultas públicas – MMA/IBAMA. 

Os atributos ambientais das áreas da Estação Ecológica são definidos em vários 

documentos, dentre os quais: 

Por conta do seu tamanho, a ESEC da Mata Preta é um importante refúgio para a 
fauna. É na verdade uma ilha onde a fauna ainda encontra ambientes minimamente 
impactados para viver e se reproduzir A ESEC da Mata Preta é responsável pela 
manutenção do equilíbrio hídrico de diversos rios e nascentes, que são afluentes do 
Rio Chapecó, principal rio que abastece o município de Abelardo Luz 
(PROCHNOW, 2009, p. 50). 
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Não consta existir Plano de Manejo para a ESEC. O Plano de Manejo, como relata 

Drumond (2009) não foi realizado devido ao impedimento de acesso às áreas por parte dos 

proprietários, tendo em vista que eles não foram indenizados. No entanto, foi elaborado um 

Plano de Ação, confiado a uma ONG. Entre os problemas enfrentados, pode-se citar aqueles 

relacionados no Plano de Ação para Conservação da ESEC Mata Preta: 

A apresentação dos objetivos do encontro gerou um descontentamento generalizado 
nos donos das áreas, que manifestaram suas opiniões e posições repetidamente. 
Todos os proprietários das terras onde se localiza a ESEC estão descontentes com o 
processo de formação da Estação Ecológica da Mata Preta desde o início. Eles 
reivindicam a indenização e regularização fundiária antes que seja dada 
continuidade a quaisquer atividades de planejamento relacionadas à ESEC. Eles se 
recusam a colaborar e participar nesse momento do processo. Em virtude das 
discussões e argumentos levantados, algumas dúvidas também surgiram nos 
representantes das comunidades. As comunidades alegaram que desde o primeiro 
momento que participaram de discussões sobre a ESEC não tiveram suas dúvidas 
esclarecidas. O principal questionamento por parte das comunidades é a respeito das 
limitações e restrições que os pequenos agricultores poderão passar por se 
encontrarem dentro da Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação (EXEC, 
2009, p. 23).  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, um fato novo, já antecipado no referencial 

teórico e referenciado no Histórico de criação, ocorreu. O Decreto de criação da Estação 

Ecológica Mata Preta foi declarado Caduco em sentença Judicial de Primeira Instância, na 

Comarca de Chapecó-SC, nos autos da ação n. 2005.72.02.002011-2, em 11 de abril de 2012 

e confirmado por unanimidade por decisão do Tribunal Federal da 4.ª Região, de Porto Alegre 

na Apelação/Reexame Necessário Nº 5000362-07.2011.404.7202/Sc, em 04 de dezembro de 

2012.  Atualmente encontra-se em fase de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

O Decreto de criação de uma UC caduca (perde validade) se a UC não for implantada 

em cinco anos. A proposta inicial de testar o Modelo nas duas unidades ficou prejudicada pela 

inexistência de ânimo tanto do Governo quanto dos Proprietários em manifestar sua 

disposição de pagar e de receber indenização por desapropriação da Unidade. Precedentes de 

julgamento na Terceira Instância (STJ), assim como atividades legislativas recentes indicam 

tendência de ser confirmada a decisão nas instâncias superiores, embora existam correntes do 

Ministério Público e Judiciário que entendem que as UCs, uma vez criadas, somente podem 

ser reduzidas mediante Lei e devem ser mantidas mesmo contrariando dispositivos legais e 

constitucionais, em favor do Meio Ambiente. Por isso, o teste de aplicabilidade detalhado do 

Modelo ficou restrito a um único proprietário  do Parque Nacional das Araucárias uma vez 

que as condições de negociação não existem para a outra unidade, com a criação suspensa. 
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No entanto, com objetivo de estimar-se o valor econômico total das UCs, foram feitas 

estimativas do Valor Econômico Total (VET) global das duas Unidades, a partir da visão do 

Pesquisador, utilizando os conceitos simplificados do MVUC e dados coletados. 

3.6.2 Coleta de dados 

Foram adotados os seguintes procedimentos de coleta de dados visando a identificar 

componentes, critérios e valores, aplicável ao Estudo de Caso individual (componentes, 

critérios e valores sob as óticas do Proprietário, Governo e Pesquisa) e que também foram 

utilizados para estimativa simplificada de valores globais das UCs: 

• entrevista semiestruturada com o Chefe do PARNA das Araucárias; 

• entrevista semiestruturada com o proprietário do PARNA das Araucárias 

selecionado para o Estudo de Caso individual de aplicabilidade do Modelo; 

• entrevista semiestruturada com proprietários das demais áreas (conforme a 

disponibilidade e aceitação), a partir dos maiores visando a identificar os 

critérios de valoração – e os valores,– adotados pelos proprietários para 

propor pedido de valor para a indenização; 

• entrevista semiestruturada com moradores do entorno, para identificar 

eventuais expectativas de indenização que possam não estar incluídas nas 

normativas oficiais; 

• aquisições: pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis locais, de 

cópias de Matriculas de imóveis já adquiridos pelo ICMBio ; 

• exames de processos judiciais relacionados com indenização na 

desapropriação de áreas para identificar componentes, critério e valores; 

• consulta à Administração Central do ICMBio utilizando o mecanismo de 

acesso à informação; 

• pesquisa de estimativas de valores de recursos naturais, a partir do 

referencial teórico e de estudos anteriores (dados secundários), com objetivo 

de estimar valores para o estudo de caso; 
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• pesquisa na Internet junto a órgãos oficiais e notícias sobre valor de terra 

nua. 

As entrevistas foram desenvolvidas no período de fevereiro a maio de 2013, seguindo-

se o roteiro previamente definido e constante do APÊNDICE C - Roteiro de entrevistas 

semiestruturadas. 

As entrevistas com o Chefe do PARNA das Araucárias e com o proprietário do 

PARNA das Araucárias serviram de base para identificação de componentes, critérios e 

valores por eles adotados para estudo do caso individual. A estimativa de valores do ICMBio 

foram obtidas, em valores genéricos, por informação do Chefe das Unidades de Conservação 

e complementados também pelas escrituras de compras feitas pelo Instituto, envolvendo área 

da ESEC Mata Preta e PARNA das Araucárias, informações dos proprietários 

"desapropriados" ou consultas em processos judiciais. 

Os demais procedimentos de coleta de dados foram aplicados visando dupla 

finalidade: Primeira, identificar valores a serem adotados pelo pesquisador para o estudo de 

caso individual e como forma de triangulação e confirmação dos valores de Governo e 

Proprietário individual. Foram examinados o PIFI ou Plano de Suprimento Florestal (PSF), o 

PMFS, o inventário e a avaliação, a contabilidade, o sistema de produção e custos, as notas 

fiscais e os pedidos de venda, entre outros.  Segunda, para fins de estimativa de valores 

globais das UCs. Nas entrevistas, procurou-se identificar os componentes, os fundamentos ou 

os critérios, e os valores atribuídos tanto pelo governo quanto pelos proprietários. Hair Jr. et 

al. (2007) escrevem que as entrevistas semiestruturadas apresentam uma maior flexibilidade, 

permitindo que sejam feitas perguntas que não estavam inicialmente previstas, e isso pode 

gerar informações inesperadas e esclarecedoras, melhorando o entendimento e, de certa 

forma, maior aprofundamento. Para estes autores, a parte não-estruturada é útil quando a 

pesquisa está relacionada com uma área relativamente inexplorada, relacionados a dados 

qualitativos que envolvem comportamento humano, auxiliando no desenvolvimento de 

estrutura conceitual para a pesquisa, que poderão auxiliar o entendimento das questões 

quantitativas, como é o caso presente. 

Os dados sobre as aquisições feitas pelo ICMBio foram obtidos junto ao Cartórios de 

Registro de Imóveis da Cidade de Abelardo Luz (Comarca da ESEC Mata Preta) e, ainda, foi 

pesquisado o cartório de Ponte Serrada (Comarca do Parque Nacional das Araucárias).  

Os dados de Processos Judiciais foram consultados junto à Justiça Federal das cidades 

de Concórdia/SC e Chapecó/SC onde tramitam processos relacionados ao Parque Nacional 
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das Araucárias. Foram examinados processos judiciais que se encontram em andamento com 

pedido de indenização e obtidos dados de componentes e valores pedidos pelos proprietários e 

dos cálculos periciais já realizados, indicando uma tendência de componentes e valores. 

Os dados foram coletados em campo no período de fevereiro a maio de 2013 e 

contemplaram os seguintes atores, locais consultados e volumes de áreas (Tabela 9). 

Tabela 9 -  Estatística de dados coletados das áreas 

 PARNA das Araucárias ESEC Mata Preta 

Proprietários 6 6 

Moradores do entorno 4  

Processos Judiciais 2 4 

Compras feitas pelo ICMBio 3 4 

Chefe PARNA Araucária 1  

Consulta ao ICMBio 1 1 

Entrevistados em ha.    7560,38 3508,64 

Total da área da UC em ha. 12.841,00 6.563,00 

Em % entrevistados/total 58,87 53,46 

Média em ha. da UC 942 351 

Desvio Padrão da média 1487 478,9 

Fonte: O Autor. 

As médias, em hectares de propriedades do Parque Nacional das Araucárias são 

superiores às da Mata Preta, assim como o Desvio Padrão que indica maior variabilidade no 

tamanho das áreas do PARNA. 

 

3.6.3 Análise e tratamento dos dados 

Nesta seção, são relatados os fundamentos e critérios para tratamento e análise dos 

dados e determinação de valores adotados na pesquisa. Com os dados colhidos em campo 

foram feitos os tratamentos e análises dos dados seguindo-se as sub-etapas:  

a) teste da aplicabilidade do Modelo em um Estudo de Caso individual, com 

estimativa de valor pelo Proprietário, pelo Governo e pelo Pesquisador; 
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b) estimativa do valor global das Unidades de Conservação. 

Para o Estudo de Caso individual, de forma comparativa, foi feita a transposição 

para o Modelo dos componentes, critérios e valores da Disposição de Pagar (DAP) do 

governo e Disposição de Receber (DRE) dos proprietários, representadas pelas estimativas de 

avaliações propostas por eles; transposição para o Modelo dos cálculos estimativos feitos pelo 

pesquisador. Com isso, ficaram evidenciadas as convergências e as divergências na aplicação 

prática, algumas das quais já antecipadas na literatura. Sob a forma quantitativa, são 

traduzidos pelo valor final atribuído pelas partes negociadoras e pelo pesquisador; sob a forma 

qualitativa, sobre os critérios, componentes e fundamentos da interpretação de cada parte. 

Desse modo, reduz-se a possibilidade de fugir ao foco do estudo, tendo como produto final o 

valor proposto e os fundamentos objetivos ou subjetivos da interpretação sob as diversas 

visões de valor. A análise de dados foi implementada por intermédio de comparação e análise 

dos resultados encontrados entre si e com os  

Para o estudo individual os dados utilizados são os específicos da área. 

Para estimar o valor total da unidade foram adotados, simplificadamente, os 

componentes e critérios propostos pelo pesquisador. A área total situada dentro dos limites do 

parque foi subdividida levando em conta seu uso produtivo atual, conforme informação dos 

proprietários: 

Para a estimativa dos valores globais das Unidades, os dados obtidos foram agregados 

por grupo de componentes. O critério foi de considerar aqueles mais recorrentes e 

representativos dos principais valores. Optou-se pela adoção de seis grupos de componentes: 

 Grupo 1 - Áreas de matas nativas com Plano de Manejo Florestal Sustentável; 

 Grupo 2 - Áreas de matas nativas sem Plano de Manejo Florestal Sustentável; 

 Grupo 3 - Áreas com reflorestamentos de espécies exóticas (pinus e eucalipto); 

 Grupo 4 - Áreas utilizadas em culturas agrossilvopastoris; 

 Grupo 5 - Áreas com Biodiversidade  ( áreas sem culturas ); 

 Grupo 6 - Terra nua. 

Para conhecer os componentes e seus volumes, inicialmente foi tabulada a ocupação 

do solo para todos os proprietários pesquisados, incluindo os dados do proprietário que foi 

utilizado para teste de aplicabilidade individual do Modelo,  a partir de suas informações ou 

informações de processos judiciais; este perfil de distribuição foi projetado para as demais 

áreas não estudadas, supondo-se que apresentam características semelhantes, pertencerem à 
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mesma unidade e serem contíguas. Desenvolveu-se um estudo de valores para cada 

componente agregado, utilizando-se de dados informados por proprietários e obtidos na 

pesquisa. Determinada a quantidade de área e o valor de cada componente, procedeu-se ao 

cálculo global de valor das UCs PARA das Araucárias e ESEC Mata Preta. 

Deve ser feita uma ressalva, entre muitas, sobre o valor da terra nua:  ao se valorar 

uma terra nua, deve-se considerar todos os custos para "desnudar" a terra. Estes custos 

incluem todos os custos para a supressão da mata,destoca, limpeza, a adubação, correção de 

solo, etc. Mas são compensados - e superados -  pelo valor da venda da madeira e dos 

produtos lenhosos. E quando existem custos ambientais tão altos, proibitivos, que impedem a 

supressão vegetal? Sinisgalli et al.(2006) já concluíram que estes custos algumas vezes 

inviabilizam o empreendimento. A adoção do método comparativo deve se utilizada com 

muitas cautelas e considerar as características das áreas comparadas. Neste conceito, terra nua 

é terra pronta para uso agrícola ou pastoril. Mas, quem possui terra nua, além do valor da 

terra, já auferiu, embolsou, o valor econômico das florestas suprimidas. Ao valor da terra nua 

deve ser adicionado o valor já realizado com a supressão das florestas. Por isso a tese 

simplista de desconsiderar o valor das florestas deve questionada, por ser incoerente com a 

consideração econômica de valor. A "terra nua" carrega consigo o valor da floresta 

(deduzidos os custos de sua supressão) e mais os valores de preparação para a utilização na 

agricultura.  E para quem adquire uma terra com florestas, alem do valor da "terra nua"  - que 

não é nua - deve adicionar o valor das florestas e biodiversidade. 
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4 PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE VALORAÇÃO DOS RECURSOS 

NATURAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (MVUC) 

Este capítulo é dedicado à proposição de um Modelo de valoração, adotando-se como 

parâmetro os referenciais da literatura e da legislação brasileira (Tratados, Constituição, Leis, 

Decretos) e Modelos já existentes, nas partes aplicáveis. O Modelo passa a representar um 

referencial teórico do autor para estudar a realidade (YIN, 2005;FLICK, 2004). Inicia-se com 

a apresentação dos componentes e critérios (seção 4.1) depois se apresenta o Modelo (seção 

4.2)  e sua validação teórica (seção 4.3). 

4.1 COMPONENTES E CRITÉRIOS 

Componentes são aqui entendidos como os recursos objeto de consideração e 

avaliação (Valores de Uso Direto, Indireto, Opção, Existência e outros), compostos por itens  

ou atributos de similaridade (como terra, floresta, biodiversidade, recursos hídricos etc.). 

Seguindo a taxonomia sugerida na literatura e também proposta pelo pesquisador, critérios 

são aqui entendidos como os métodos e formas para atribuir os valores (como custo de 

reposição, valor contingente, preços de mercado etc.). 

4.1.1 Componentes de uso direto ou Estoques Tangíveis 

Componentes de uso direto são os Estoques Tangíveis (que tem existência física e são 

perceptíveis e suscetíveis de comercialização nos mercados tradicionais, incluindo os 

minerais, vegetais e animais). Esses itens são conhecidos através de inventários físicos 

realizados na área, in loco, por equipes multidisciplinares. A cada componente físico é 

atribuído um valor monetário, a partir de mercados reais ou hipotéticos, produtos substitutos, 

custos de reposição ou outro método mais adequado. O inventário precisa levar em conta 
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todos os componentes específicos e únicos da área, conforme o estágio em que se encontra no 

momento, de forma que cada área é qualitativamente diferenciada e apresenta, portanto, 

estoque diferenciado, não podendo ser feito por métodos comparativos entre áreas diferentes, 

como parece ser a Diretriz de Compras que se examina a seguir, e serve como fundamento do 

argumento de distinção qualitativa. 

O Ministério do Planejamento emitiu em 2006 o documento “Guia de Compras 

Públicas Sustentáveis para Administração Federal” (BRASIL, 2006), permitindo inferir que, 

nas compras públicas federais a valoração ambiental deve contemplar na valoração a soma 

dos valores de uso direto, indireto, de opção e existência, e seguindo a tendência atual, o 

critério de menor custo nem sempre deve ser aplicado nas aquisições públicas. Quando se 

trata de questão de qualidade de vida e saúde pública, é o critério de qualidade ambiental deve 

prevalecer, assim expresso: 

Os critérios ambientais podem ser incluídos sem que contradigam os prejudiquem 
principios legais; assim, a melhor forma de incluir critérios ambientais no processo 
de compras ou licitações é apontar claramente as leis ou normas que orientam o 
processo de compras no setor público. As normas apontam COMO, mas permite 
escolher O QUE se compra. O critério ambiental entra justamente nessa parte do 
processo; ou seja, na definição do QUE está sendo comprado. Nesse sentido, cada 
vez que uma autoridade pública emite um pedido de compra, passando pela 
elaboração do edital até a avaliação e adjudicação do contrato, apresenta-se uma 
oportunidade para avançar na incorporação de critérios de sustentabilidade nas 
compras públicas, sem com isso implicar conflito com a legislação vigente 
(BRASIL, 2006, p. 66). 

Com isso, entre vários critérios de avaliação para as áreas de Unidades de 

Conservação, deve-se optar por aquele que mais valorize o Estoque e Serviços ambientais, 

levando em conta suas características de qualidade, raridade, utilidade, insubstituibilidade e 

sempre acima do valor de mercado convencional, como forma de proteger o meio ambiente 

contra as forças da produção. Essa política de valorização constitui-se em um incentivo aos 

demais proprietários para atuarem em favor da preservação, aumentando o seu nível. A 

atribuição de preços baixos, por sua vez, incentiva a opção de uso do solo por alternativas que 

sejam economicamente mais rentáveis, além de encarecer o erário público com as demandas 

judiciais que isso desencadeia.  
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4.1.2 Componentes de uso indireto ou Serviços Ambientais 

Componentes de uso indireto são os Serviços Ambientais, de natureza semitangíveis 

(que não tem existência física, mas geralmente são percebidos e decorrem destes sob a forma 

de serviços ambientais prestados de forma sistêmica). São identificados por equipe 

multidisciplinar, quantificados e atribuídos valores individuais de serviços futuros, 

descontados a uma taxa de desconto social. Seguem as recomendações da literatura 

econômica de recursos naturais, que está relativamente consagrada, incluindo os serviços de 

Provisão, Regulação, Culturais e Suporte, que são prestados pelos componentes tangíveis de 

forma individual ou sistêmica.  

4.1.3 Componentes do valor de opção 

A opção de preservar um recurso natural é exercida pelo proprietário num 

determinado momento, coincidente com o primeiro momento em que houve possibilidade de 

uso direto do recurso, mas foi exercida a opção de preservá-lo para uso direto futuro, ou para 

continuidade de uso indireto. Sob o aspecto econômico o exercício de opção de uso futuro 

equivale a um investimento novo, dado que, entre duas alternativas (custo de oportunidade de 

destruir versus benefício de preservar), optou-se pela preservação. Durante esse período o 

proprietário renunciou a obtenção de rendas presentes em favor de rendas futuras. Esse 

investimento em preservação de recursos naturais deve gerar rendas ao proprietário sob a 

forma de valorização do Estoque da área e recebimento pelos serviços. A valorização ocorre e 

é justificada de algumas formas, como: aumento de Estoque de natureza tangível; custo de 

oportunidade de rendas sacrificadas; valor dos serviços ambientais passados; custos 

dispendidos para conservação e melhorias. 

O aumento de Estoque de natureza tangível ocorre pela incorporação de novos 

recursos minerais (nutrientes), vegetais (crescimento vegetativo, espontâneo ou induzido) e 

animais (manutenção e reprodução), assim como agregação de valor pela sinergia entre todos 

eles. A avaliação desses valores incorporados pode ser realizada através de um inventário que 

leve em conta todos os componentes atuais. O valor dos serviços ambientais ou 
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ecossistêmicos que são prestados durante o período em que a opção existir é feito em favor da 

sociedade, em complemento ou substituição do Estado constituem um crédito do prestador de 

serviço. Eles justificam que as áreas sejam valoradas agregando valores diferenciados ao 

longo do tempo. O aumento da demanda e utilidade crescente de áreas de preservação geram 

escassez, raridade, são insubstituíveis e, portanto, também são fontes de criação de valor 

econômico. Há formação de valor pelos esforços e custos dispendidos pelo proprietário para 

cuidados da área durante todo o período da opção, que sempre são realizados com expectativa 

de recuperação futura e que também podem ser entendidos e justificados pelo valor dos 

dispêndios de manutenção de uma Unidade de Conservação. O esforço e custos dispendidos 

são diferentes para cada área e apresentam, também, resultados diferenciados que se traduzem 

em diferencial de valor ecológico e social, portanto, de valor econômico. 

O cálculo do valor de opção deve levar em conta o tempo transcorrido entre a data do 

exercício da opção e a data da avaliação de forma a remunerar o investimento e compensar as 

perdas renunciadas. Podem ser adotados critérios de custo de oportunidade; de aumento de 

utilidade marginal em função de demanda e raridade; avaliação eMergética que leve em conta 

o acúmulo de componentes energéticos do período; valor dos serviços ecossistêmicos 

prestados durante o período em que a opção vigorou, entre outros. 

4.1.4 Componentes do valor de existência 

O valor de existência é relacionado com questões éticas ou morais e parece estar 

atualmente preenchendo parte da lacuna de valores econômicos que não são internalizados na 

economia, refletindo o desejo das pessoas por proteção ambiental que ainda não foi 

concretizada, funcionando como uma consciência coletiva. Assim, muitos gostariam de ver 

uma proteção maior, e contribuem ou estariam dispostos a contribuir para que a proteção 

ambiental e um mundo melhor tornassem-se concretos. Se, de um lado, a sociedade possui 

esse desejo, quando da criação de uma Unidade de Conservação, o proprietário é privado do 

domínio e posse que exerce sobre a área, vê quebrado, rompido o vínculo histórico. 

Num processo regular de criação de uma Unidade de Conservação, o primeiro, único e 

último Direito que remanesce ao proprietário é receber a justa e prévia indenização, que, para 

ser equitativa, deve ser de igual magnitude que os direitos do Estado e Sociedade de criarem a 
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Unidade de Conservação, e de igual magnitude dos benefícios que são transferidos ao Estado 

e à Sociedade. E quais benefícios e direitos são transferidos ao Estado e à Sociedade, pelo 

proprietário? Além da transferência física da área, posse e propriedade, o proprietário também 

perde o contato que mantinha e a possibilidade de usar, tais como usar toda a propriedade, 

incluindo RL, APP, florestas etc. de forma sustentável; entrar e sair da propriedade, de 

caminhar livremente, de apreciar; controlar o acesso e circulação; colher todos os frutos da 

área; cobrar pelo uso da imagem e recursos cênicos; cobrar pelos Serviços Ambientais 

Prestados (SAP); banhar-se nos rios; emitir e negociar Certificado de Reserva Ambiental 

(CRA); utilizar a área para Compensação de Reserva Legal de outras propriedades, cobrando 

por isso; instituir Servidão Ambiental; criar RPPN; doar a área; vender a área, a preços 

negociados, em negociação livre; optar pelo uso direto ou indireto presente e optar pelo uso 

direto ou indireto futuro (Direito de Opção – exclusivo do proprietário); cobrar pela água; 

enriquecer a flora e fauna, mediante técnicas adequadas; dar a área em garantia de operações 

financeiras; desfrutar do conforto moral de ser proprietário de uma área de alto valor 

ecológico; orgulho perante si, família e sociedade de ser o proprietário da área. 

A forma de condução do processo de criação e desapropriação da área pode gerar 

desconfortos para os proprietários. Um processo participativo e democrático, ágil, equilibrado 

pode minimizar os efeitos da intervenção Estatal. No entanto, um processo longo, 

desarticulado, com falta de definições e regras claras pode gerar insegurança jurídica e social, 

com reflexos danosos. No caso das UCs de Santa Catarina, o processo estende-se por mais 

dez anos, com a restrição e suspensão das atividades produtivas nas áreas. Ainda hoje os 

proprietários não tem nenhuma perspectiva concreta de retomar as atividades ou de receber a 

prévia e justa indenização. Isso, em tese, associados aos conflitos, discussões políticas e 

judiciais, gera sofrimento e constitui um dano moral indenizável, que afeta inclusive as áreas 

do entorno e todos os demais interessados na solução do conflito. 

Quantificar o valor econômico do dano moral que sofre o proprietário privado da área, 

muitas vezes fazendo parte de sua vida e história, área mantida e preservada por gerações, é 

tarefa difícil. Há que se considerar que uma área bem preservada traz consigo aquilo que os 

economistas denominam a “vantagem da coisa feita”, ou seja, um empreendimento somente 

passa a proporcionar retorno após o decurso do prazo necessário para sua maturidade, pois a 

criação de um ecossistema demandaria anos ou séculos. Assim, uma área bem preservada já 

apresenta em si essa vantagem. Essas perdas adicionais parecem que justificariam a escolha 

de pagamento pelo maior valor dentre os calculados por diversos métodos consagrados, ou, no 
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mínimo, por um valor médio, superior ao menor valor, considerando-se que os extremos nem 

sempre traduzem o melhor. Assim, ao menos parte do valor de existência poderia ser 

ressarcido a quem contribuiu para a existência e manutenção da área, como também parece 

ser a diretriz Federal. Sob o aspecto qualitativo, uma forma de reparação ao proprietário que 

preservou poderia constituir na atribuição de um Título Honorífico de Preservador, como 

reconhecimento pela importância social que representou para a sociedade. 

4.1.5 Componentes de perdas e lucros cessantes 

Quanto aos lucros cessantes ou perdas adicionais que decorrem da desapropriação, em 

decorrência da eventual existência de empreendimentos, atividades ou projetos econômicos 

localizado na área, não se vislumbra outra opção senão a avaliação do empreendimento total, 

segundo as técnicas consagradas, entre as quais a norma ABNT NBR-14653 Parte 4 – 

Avaliação de empreendimentos, a qual adota, entre outros, o valor presente dos fluxos futuros. 

Do valor do empreendimento total devem ser subtraídos eventuais valores que possam ser 

recuperados pela retirada, relocalização do empreendimento ou de parte dele, e adicionados 

dos custos de relocalização ou reassentamentos. Diferentemente dos valores diretos e 

indiretos, pouco se pode antecipar ou generalizar sobre a ocorrência ou de empreendimentos 

dentro de áreas preservadas, que variam para cada caso. No entanto pode-se supor que 

grandes áreas com cobertura florestal são mantidas associados a algum empreendimento como 

de extração madeireira, valorização futura ou serviços ambientais. 

4.1.6 Componentes de juros e condenações judiciais ou custos desperdiçados 

Os juros moratórios, compensatórios e custas judiciais devem ser tratados conforme 

for acordado entre as partes ou decidido em juízo, e por isso seguem regras próprias. Trata-se 

de custos desperdiçados, sem proveito público, que poderiam ser evitados com um melhor 

planejamento, observância das leis e melhor gestão pública no que se refere a criação de UCs. 

A falta de um critério adequado de valoração, a oferta de preço e a negociação por parte dos 

órgãos encarregados da desapropriação geram demandas judiciais e, com isso, custos 
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adicionais para o erário público, agravando o custo de implantação da Unidade de 

Conservação. Dessa forma, retira-se recursos que poderiam ser direcionados para a gestão ou 

para a criação de novas unidades. Na medida em que o critério público de valoração for mais 

coerente com os reais valores econômicos do mercado socioambiental e seguirem 

rigorosamente as Leis, esses custos deixam de existir ou são minimizados. Uma demanda 

judicial que decorre de oferta de baixo valor para desapropriação encarece o custo da UC pela 

necessidade de longos processos judiciais, aumento da equipe jurídica, custas processuais, 

viagens, custos com perícias e avaliações, desconfortos, além de perdas intangíveis de 

prejuízo da imagem do órgão e também descrédito do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. O desprestígio da preservação possui também o efeito de induzir os 

proprietários a reduzirem o nível de preservação e cuidados, pelo risco de verem suas áreas 

desapropriadas sem o prévio e justo pagamento. 

Por outro lado, como preconiza a Teoria dos Jogos (MORGENSTERN; VON 

NEUMANN, 1947), a colaboração leva aos melhores resultados e elimina os riscos. Na 

medida em que o Estado adota métodos mais realistas e adequados de valoração para fins de 

indenização, entendam-se justos para ambas as partes, dissociados da pressão de falta de caixa 

e recursos orçamentários de curto prazo, pode auferir benefícios, e economizar recursos 

financeiros. Se fizer uma avaliação justa, pode negociar pelo valor que o proprietário está 

disposto a receber e ficar satisfeito, mesmo quando este for inferior à Disposição de Pagar 

(valor que o Estado está disposto a pagar) do Estado. Nesse caso, ambos colaboram para o 

bem-estar, e ficam satisfeitos, economizando com discussão. Na medida em que o Estado joga 

ou aposta com oferta de preço menor do que o justo e legalmente reconhecido, incorre em 

riscos e perdas adicionais em função da condenação judicial em favor do desapropriado.  

4.1.7 Outros componentes 

Na impossibilidade de enumerar todos os possíveis componentes que possam surgir 

em situações específicas e de seu enquadramento nos itens anteriores, deixa-se em aberto a 

possibilidade de incorporação de outros componentes ao Modelo, na medida em que se 

apresentam. 
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Esses componentes podem incluir, por exemplo, a estimativa de despesas realizadas 

com estudos técnicos prévios, audiências públicas, para a implantação e gestão da Unidade de 

Conservação, quando se pretende utilizar o modelo para fins de conhecimento do custo total 

de criação e implantação da UC, útil para análise custo-benefício, para a incorporação ao 

Patrimônio Público ou para fins de previsão orçamentária. Para isso, a estrutura do modelo 

pode ser útil para outras finalidades, indo além do simples cálculo do valor de indenização por 

desapropriação.  

4.1.8 Passivo Ambiental 

Um fator importante e que pode interferir na avaliação final é a eventual existência de 

Passivos Ambientais na área. O valor dos Passivos Ambientais, traduzidos monetariamente 

devem em alguns casos ser deduzidos do valor a indenizar.  Podem ser calculados adotando-

se os Modelos de Dano, como do IBAMA/ICMBio , ABNT ou modelos específicos de dano 

dos Estados. Há uma dificuldade recursiva neste caso que precisa ser melhor entendida e 

encontrada solução para seu tratamento: Ao mesmo tempo em que o Passivo Ambiental deve 

ser subtraído, caso seja integralmente recomposta a área ou feito o pagamento integral pelo 

dano, a área passaria a ser considerada como uma área integral, e, portanto, objeto de nova 

consideração de valor, como área intacta, íntegra. Neste ponto, o somatório de uma área 

degradada mais o valor integral de sua recuperação passaria a ser idêntico ao valor de uma 

área íntegra. No entanto, parece mais razoável que o Passivo Ambiental a ser deduzido 

corresponda ao valor das penalidades financeiras, e não ao valor da recomposição integral da 

área. Outro ponto que merece consideração é a reversibilidade ou não do dano, pois algumas 

áreas podem se regenerar espontaneamente com o decorrer do tempo, como no caso de 

florestas que, em menos de uma geração, se regenera. Neste caso, somente o Passivo 

Ambiental irreversível seria objeto de consideração, pois de duração transgeracional 
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4.2 O MODELO PROPOSTO - MODELO DE  VALORAÇÃO ECONÔMICA DOS 
RECURSOS NATURAIS NA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
FEDERAIS (UCF) NO BRASIL - MVUC 

O que se busca no Modelo é a tradução em valores econômicos do valor da UC ou 

área, representado por todas as parcelas individuais, que são subdivididas em componentes 

para permitir o cálculo total de forma mais detalhada e precisa, e para as múltiplas finalidades 

em que o Modelo por ser útil. Na medida em que são conhecidos mais componentes 

individuais, têm-se mais argumentos para justificar a preservação e a alocação de recursos 

(PEARCE; MORAN, 2000), e até mesmo para serem utilizados como subsídios para novos 

estudos. 

Pelo fato de o modelo comportar a valoração por diversos métodos, a adoção de um 

método implica a desconsideração de outro método alternativo para evitar duplicação de 

valores. A atribuição de um valor global para um grupo exclui a possibilidade de atribuição de 

novos valores individuais para componentes já contemplados na avaliação global. 

Considerando ainda que o pesquisador não tem influência na metodologia de cálculo adotada 

pelo Governo e pelos Proprietários, espera-se que existam diferentes formas de consideração 

pelas partes, seja nos componentes, nos critérios, nos valores, seja na forma de agregar e 

apresentar os dados, e muito menos nas decisões que são tomadas a partir dos dados tabulados 

no Modelo. 

A incorporação dos valores de uso direto, indireto, opção e existência faz-se 

indispensável em função das recomendações da literatura, e também de várias normativas e 

orientações do Governo Federal. A incorporação de Perdas e Lucros Cessantes faz-se 

necessária pela possibilidade de sua ocorrência em determinadas situações, quando existem 

empreendimentos econômicos lícitos e autorizados em andamento na área e que são 

interrompidos pela criação da UC e ainda em função de nossa legislação e jurisprudência, 

embora sujeita a questionamentos. A incorporação de juros e a condenação judicial impõem-

se, dado que se trata de uma realidade concreta que o governo não vem indenizando os 

proprietários, ofertando valores inferiores ao que os proprietários, a partir de sua interpretação 

da literatura e a legislação consideram justos e isso gera demandas judiciais, com encargos 

para o erário. 

A partir das considerações aportadas, sugere-se um Modelo de Valoração Econômica 

de Unidade de Conservação (MVUC), que contemple a integralidade dos valores econômicos 
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passíveis de serem considerados por ocasião da valoração de uma área para fins de 

planejamento, aquisição e pagamento de indenização na criação de Unidades de Conservação, 

cobrança de dano ou formulação de Políticas (Quadro 14).  

Quadro 14 - Modelo de Valoração dos Recursos Naturais em  Unidade de Conservação (MVUC) 

EXEMPLO DE 
ITENS 

EXEMPLO DE 
QUANTIFICAÇÃO 

EXEMPLO DE CRITÉRIOS DE 
VALORAÇÃO 

COMPONENTES DO USO DIRETO, OU ESTOQUES TANGÍVEIS ( VUD) 
Terra nua Medição física Valor de mercado  

Benfeitorias Inventário físico Valor de reposição 

Minerais - direitos Inventário físico Valor de mercado 

Recursos madeireiros Inventário físico Valor de mercado 

Flora Inventário físico Valor de mercado real ou de substitutos 

Animais – fauna Inventário físico Valor de mercado ou substitutos 

Nutrientes avaliação eMergética Valor de mercado ou substitutos 

Outros (discriminar)   

COMPONENTES DO USO INDIRETO, FLUXOS OU SERVIÇOS AMBIENTAIS (VUI)  
Provisão; Regulação; 
Culturais; Suporte. 

Inventário dos serviços anuais 
proporcionados pelo ecossistema 

Cálculo específico ou uso de referenciais da 
literatura. Valor presente dos fluxos futuros; 
valoração contingente 

Sequestro de carbono Ex.: Quantidade sequestrada Valor de mercado ou de substitutos 

Perda de renda 
alternativa 1 , ou 2 

Custo de oportunidade de rendas 
sacrificadas ou alternativa 2 

Custo de oportunidade, a valores atuais 

Perda de renda 
alternativa 2 ou 1 

Valor dos serviços ambientais 
passados e não remunerados 

Valor presente dos fluxos (serviços) passados 

COMPONENTES DO VALOR DE OPÇÃO ( VO)  
Investimentos na 
conservação 

Custos dispendidos para 
conservação e melhorias 

Custos a valores presentes 

COMPONENTES DO VALOR DE EXISTÊNCIA  (VE)  
Valor moral ao 
proprietário 

Alto, médio, baixo Contingente; arbitrada. Título honorífico de 
preservador. 

COMPONENTES DO VALOR DE PERDAS E LUCROS CESSANTES (PLC) 
Perdas e Lucros 
cessantes 

Valor calculado Cálculo econômico do empreendimento; 
Valor Presente Líquido - VPL. 

COMPONENTES DO VALOR DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – CUSTO S  DESPERDIÇADOS (JUD) 
Juros moratórios e/ou 
compensatórios 

Prazo e taxas definidos em acordo 
ou sentença judicial 

Cálculo financeiro  

Condenações Valor da condenação judicial Cálculo judicial 

OUTROS COMPONENTES, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS (OUT) 
(discriminar)   

PASSIVO AMBIENTAL (PA)  - A DEDUZIR 
Passivo Ambiental Específico Cálculo a partir de Modelos de dano 

Fonte: O Autor. 

Matematicamente, o valor total pode ser assim representado pela Equação (4): 
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VT = VUD+VUI+VE+VO+PLC+JUD+OUT-PA                  (4)    

 

Onde: VT: Valor Total; VUD: Valor de uso Direto; VUI: Valor de uso Indireto; VE: Valor de 

Existência; VO: Valor de Opção; PLC: Perdas e Lucros Cessantes; JUD: Juros e Condenação 

Judicial; OUT: Outros Componentes; PA: Passivo Ambiental 

Cada grupo de componentes (VUD, VUI, VE, VO, PLC, JUD, OUT, PA) é composto pela 

SOMA dos componentes individuais, obtidos pela Equação geral (5): 

 

     SOMA = Σ q(i)p(i)                        (5)                                              

   i=1, n 

 

Sendo: i=1, n, onde i representa a ordem do componente, a partir do primeiro e n representa o 

último componente; q representa a quantidade do componente i e p representa o valor unitário 

do componente i. No caso de atribuição de valor global, adota-se q=1 e p assume o valor 

global. 

Com isto, tem=se: 

VUD = Σ q(i)p(i) é o Valor de Uso Direto 

VUI = Σ q(i)p(i) é o Valor de Uso Indireto 

VO = Σ q(i)p(i) é o Valor de Opção 

VE = Σ q(i)p(i) é o Valor de Existência 

 PLC = Σ q(i)p(i)  é o Valor de Perdas e Lucros Cessantes 

JUD = Σ q(i)p(i) é o Valor de Juros e Condenações Judiciais 

OUT = Σ q(i)p(i) é o Valor de Outros Componentes  

PA = Σ q(i)p(i) é o valor do Passivo Ambiental 

O Modelo proposto MVUC apresenta a vantagem de consolidar em um único 

documento todos os componentes de valor referenciados na literatura, legislação e em outros 

modelos, que traduzem todos os possíveis custos da indenização, contemplando os valores de 

uso direto, indireto, opção, existência e mais lucros cessantes, juros e condenação judicial, 

dedução de passivos ambientais e permitindo ainda a inclusão de outros itens, imprevisíveis, 

que possam surgir no decorrer do processo de desapropriação. 

Como se demonstra no quadro comparativo (Quadro 15), o Modelo oficial do ICMBIo 

apresenta somente alguns componentes. 
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Quadro 15 - Comparativo do modelo (MVUC) e modelo oficial ICMBio 

ITENS Modelo MVUC Modelo ICMBio 
COMPONENTES DO USO DIRETO, OU ESTOQUES  
Terra nua SIM SIM 

Benfeitorias SIM SIM 

Minerais SIM NÃO 

Vegetais Recursos madeireiros SIM NÃO (1) 

Vegetais Recursos não madeireiros – flora SIM NAO 

Animais – fauna SIM NÃO 

Nutrientes SIM NAO 

Outros (discriminar)   

COMPONENTES DO USO INDIRETO, OU SERVIÇOS AMBIENTAIS  
Identificação específica dos serviços 
ambientais da área 

SIM NÃO 

Patrimônio histórico e cultural SIM NAO 

COMPONENTES DO VALOR DE OPÇÃO  
Estoques acumulados SIM NÃO 

COMPONENTES DO VALOR DE OPÇÃO  
Perda de renda custo oportunidade SIM NÃO 

Perda de renda serviços já prestados  SIM NÃO 

Investimentos na conservação SIM NÃO 

Outros (discriminar) SIM NÃO 

COMPONENTES DO VALOR DE EXISTÊNCIA  
Dano moral ao proprietário SIM NÃO 

COMPONENTES DO VALOR DE PERDAS E LUCROS CESSANTES 
Perdas SIM NÃO 

Lucros cessantes SIM NÃO 

COMPONENTES DO VALOR DOS JUROS E CONDENAÇÃO JUDICIA L – CUSTOS 
DESPERDIÇADOS 
Juros moratórios e/ou compensatórios SIM NÃO estima 

Honorários e condenações judiciais SIM NÃO estima 

OUTROS COMPONENTES, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS 
(discriminar) ex: estudos, criação e 
implantação da UC. 

SIM Não admite outros 

PASSIVO AMBIENTAL 
Passivo Ambiental SIM Não prevê 

(1) - Admite considerar os valores dos PMFS aprovados e em execução 

Fonte: O Autor. 

Observa-se que o modelo proposto (MVUC) apresenta mais componentes e 

detalhamentos de valoração, constituindo-se, assim, sob o ponto de vista da teoria de 

valoração dos recursos naturais e legislação básica (Tratados, Constituição, Lei Maiores), em 

uma melhoria em relação ao modelo oficial adotado pelo ICMBio, que contempla somente o 

valor da terra nua e benfeitorias.  
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Se considerado que a expectativa dos proprietários é de receber um valor de 

indenização justo, que compreenda a maior parte dos componentes referenciados na literatura 

e nas diversas e esparsas normativas legais, e se estes estão contemplados num documento 

único, torna-se evidente a utilidade de um modelo o mais completo possível. Se 

considerarmos também que o Estado desconhece a real extensão de seu passivo fundiário, a 

adoção de cálculo em um modelo mais completo permitirá melhor conhecer e aferir o valor de 

eventuais contingências ou passivos fundiários de cada unidade e de todo o sistema. Os 

valores também representam os valores mínimos e máximos da contingência e passivo de 

regularização fundiária. O modelo que é referencial, será testado em um unidade de estudo 

individual (proprietário do PARNA das Araucárias , visando a verificar sua capacidade de 

identificar componentes (e na medida do possível, valores) atribuídos pelo Estado e pelo 

Proprietário para fins de negociação do preço da desapropriação, como também estimativa de 

valor pelo pesquisador, a partir de referenciais da literatura.  

Muito embora tenham sido adotados cuidados metodológicos para adequação do 

Modelo às recomendações da literatura e legislação Brasileira, cuidados adicionais foram 

tomados no que se refere à possibilidade prática de sua aplicação, mediante diálogo com 

partes interessadas, que incluem proprietários, representantes de órgãos governamentais, 

advogados, engenheiros, entre outros. A questão de atribuição de valor econômico aos 

recursos naturais apresenta componentes subjetivos e multidisciplinares, que precisam ser 

considerados na validação de um modelo com fortes componentes qualitativos. 

4.3 VALIDAÇÃO TEÓRICA DO MODELO  

A validade dos aspectos qualitativos do Modelo visa a dar credibilidade, integridade, 

autenticidade à pesquisa, sob o ponto de vista do pesquisador, das partes envolvidas e dos 

leitores, o que pode ser atingido pela consulta a especialistas (CRESWELL, 2007; HAIR et 

al., 2005; KAYO; SECURATO, 1997).  

A vantagem do uso dessa técnica corresponde à de avaliação por pares, ou seja, uma 

avaliação independente, feita por especialistas na matéria, os quais emitem um juízo de valor 

quanto aos aspectos avaliados, atribuindo pontos. O número de juízes sugerido é entre três a 

cinco. Tratando-se de avaliação subjetiva, pode-se esperar variabilidade na opinião dos juízes.  

A etapa de validação teórica do Modelo proposto é apresentada na Figura 12. 
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Figura 12 - Etapa de validação do Modelo proposto 

 

 Fonte: o Autor. 

A validade do conteúdo de um instrumento de coleta de dados pode ser vista, segundo 

Collis e Hussey (2005), sob dois enfoques: a validade de face indica se os dados coletados 

traduzem o que realmente se quer estudar, enquanto a validade de construto demanda 

conhecimento das relações entre os construtos hipotéticos, para identificar fenômenos que não 

são observáveis diretamente e se presume existirem, com os fatores que explicam os 

fenômenos observáveis. Para Hair et al. (2005, p. 111), a validade de conteúdo ou validade de 

expressão “avalia subjetivamente a correspondência entre os itens individuais e o conceito por 

meio de julgamento de especialistas, pré-teste com múltiplas subpopulações ou outros meios”, 

visando a assegurar que sejam consideradas, além de questões empíricas, questões práticas e 

teóricas. Umas das formas é avaliação por juízes com cálculo do Coeficiente de Validade de 

Conteúdo (CVC). O CVC de um item, conforme Hernandez-Nieto (2002), consiste na relação 

entre a média de pontos obtida para cada item e o valor máximo do item, sendo considerados 

adequados os que apresentarem coeficiente igual ou superior a 0,8. É calculado pela fórmula 

CVC = (MPO/PM), onde MPO = Média dos Pontos Obtidos (Total de pontos / número de 

Juízes) e PM = Pontos Máximos atribuíveis por um único juiz. 

A validação do modelo procurou contemplar os principais atores diretos e interessados 

na valoração econômica dos recursos naturais: três Proprietários, todos com idade acima de 

80 anos e com 180 anos de experiência em manejo sustentável de florestas, somada; três 

Advogados, sendo dois Professores Doutores e um Praticante de Direito Ambiental, com 28 

anos de experiência somada em Direito Ambiental, um Economista, Doutor com vinte anos de 

experiência no magistério e o representante do Governo, o Chefe da Unidade de Conservação 

do Parque Nacional das Araucárias (SC), que não respondeu às questões de avaliação do 

Modelo, sem informar os motivos. Supõe-se que a negativa de resposta do representante 
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Oficial decorra de orientações superiores, pois o órgão informa que considera que algumas 

questões são consideradas "estratégicas", ou mesmo pela falta de experiência neste tipo 

interpretação.  Para esses atores, foram enviados por e-mail os questionários com o Modelo 

MVUC e explicações (Apêndice B - Validação do Modelo), e solicitado opinarem sobre 

clareza, flexibilidade, convergência com a literatura, sobre convergência com a legislação 

básica (Tratados, Constituição, Leis) e sobre a facilidade e viabilidade de aplicação prática. A 

partir das respostas dos especialistas foi elaborado o Quadro 16, tabuladas de forma 

comparativa, onde SIM indica que, na opinião do especialista, o Modelo atende ao requisito 

questionado. 

 

Quadro 16 - Etapa de validação do Modelo de Valoração por especialistas 

PROPRIETÁRIOS  ADVOGADOS ECONOMISTA  

QUESTÕES PROPOSTAS P1 P2 P3 A1 A1 A3 E1 

A redação do Modelo permite um 
claro entendimento dos 
componentes e possíveis critérios 
de valoração econômica?  

SIM SIM SIM SIM SIM T.C. SIM 

O Modelo representa a tendência 
de convergência com a teoria de 
valoração econômica dos recursos 
naturais? 

NR SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

       O Modelo contribui para a 
aplicação prática de valoração 
econômica dos recursos 
ambientais? 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

O Modelo é flexível, permitindo 
adaptação a situações específicas? 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

O Modelo representa a tendência 
de convergência com uma 
interpretação legal ampla da 
valoração dos recursos naturais no 
Brasil (uso direto, indireto, opção, 
existência), de modo especial com 
as Diretrizes do DECRETO N. 
4.339 DE 22 de Agosto de 2002, 
(especialmente item 2. XIV) que 
Institui princípios e diretrizes para 
a implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade? 

NR SIM SIM SIM SIM SIM NR 

Experiência na área - anos 60 60 60 10 10 8 20 
NR = Não respondeu    TC= Tem condicionantes. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Até o encerramento dos trabalhos de campo, o representante do Governo ainda não 

havia respondido especificamente ao questionário de avaliação do Modelo. No entanto, a 
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posição do ICMBio, de não responder, não invalida o Modelo proposto, ao contrário, reforça 

a existência de divergências e ambiguidades das práticas oficiais frente o referencial teórico e 

legislação. Dada a existência de uma normativa administrativa, a Instrução Normativa 2 do 

Icmbio (ICMBIO, 2009) pode-se adotar o contido na instrução para inferir sobre as respostas, 

uma vez que a ação administrativa está a ela vinculada. A existência de divergência da prática 

oficial frente à teoria é fonte geradora de conflitos, mas compatível (FLICK, 2004) com 

estudos complexos que conduzam a uma solução, por evidenciarem as visões opostas. 

Em resposta a consulta via Portal da Transparência o ICMBio informa que a 

indenização compreende tão somente o valor da terra nua e benfeitorias e que a cobertura 

florestal somente é indenizada quando existir Plano de Manejo aprovado e em execução. Com 

isto, pode-se inferir que o ICMBio pode não concordar com a inclusão de alguns componentes 

e critérios do Modelo proposto, fato este que corrobora a necessidade de aperfeiçoamentos 

rumo à convergência com a legislação e literatura. Pode também contribuir para isto a 

vinculação funcional às normas administrativas dos órgãos, que dificultam considerações e 

avaliações pessoais. Como argumento adicional, esta posição do ICMBio poderá ser 

verificada quando da aplicação prática.  

Observa-se a tendência de convergência entre Proprietários, Advogados e Economista 

enquanto o Governo mantém uma posição de indefinição. Supõe-se que a posição do governo 

deva-se à necessidade de as autoridades governamentais seguirem as diretrizes 

administrativas, especialmente a Instrução Normativa 2, do ICMBio, que impede a 

consideração de valor econômico para os itens componentes da biodiversidade e dos recursos 

naturais, para fins de pagamento de desapropriação. 

As divergências teóricas estão relacionadas com a posição do Governo em não 

considerar na valoração econômica exatamente os atributos ambientais que justificam a 

criação das UCs, ou seja, os componentes de recursos naturais e biodiversidade. Entende-se 

que esse posicionamento não invalida o modelo, pois trata-se de um posicionamento 

financeiro e limitação orçamentária de recursos e de normativas administrativas que, em tese, 

contrariam todo o ordenamento jurídico maior (Convenção da Biodiversidade, Constituição 

Federal, Diretrizes sobre biodiversidade etc.) e que, portanto, são passíveis de alteração nos 

próximos anos, convergindo com a Teoria Econômica de Valoração dos Recursos Naturais e 

legislação maior e tambem pela Jurisprudência dos Tribunais. 
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Observa-se também (Quadro 17) que dois respondentes (um proprietário e um 

economista) ainda não têm opinião formada, quando se trata de correlacionar a legislação com 

a literatura, um proprietário não tem opinião sobre convergência com literatura. 

Quadro 17 - Nível de concordância dos respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

No geral, as respostas dos especialistas às questões formuladas  indicam  convergência 

do Modelo proposto com a legislação e literatura, com o seguinte nível de aprovação: SIM 

(trinta respostas); NÃO (uma resposta); TEM CONDICIONANTES (uma resposta); NÃO 

RESPONDEU (três respostas). Sugere-se que essas respostas são indicativas de que o Modelo 

pode ser apropriadamente utilizado como representativo do atual estágio da literatura 

econômica de valoração de recursos naturais e da legislação brasileira, com Coeficiente de 

Validade de Conteúdo (CVC) de 0,9 na metodologia proposta por Hernandez-Nieto (2002), 

que considera adequado, se apresentar nível superior a 0,8. 

Como procedimento preliminar para verificar a funcionalidade do Modelo, procedeu-

se um pré-teste. O pré-teste consistiu no preenchimento do formulário por parte do 

pesquisador, utilizando dados parciais obtidos na pesquisa. Essa simulação indicou a 

necessidade de alterarem-se aspectos formais de apresentação visando a ajustar a tabulação e 

incluir a consideração conjunta dos serviços ambientais, uma vez que a consideração isolada, 

por componente, não se mostrou viável para o estudo de caso, por demandar avaliação por 

equipe multidisciplinar, sendo optado por trabalhar com dados secundários consolidados.  

NÍVEL DE CONCORDÂNCIA RESPOSTAS 

Sim 30 

Não 1 

Tem Condicionantes 1 

Não Respondeu 3 
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5 ESTUDO DE CASO : RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MODELO MVUC 

Este capítulo contem os resultados da pesquisa de campo visando testar a 

aplicabilidade do Modelo proposto em um caso prático e real. 

5.1 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas realizadas para coleta de dados sobre a percepção de valor do 

representante do Governo e do Proprietário são relatadas, complementadas por entrevistas 

com moradores do entorno. 

5.1.1 Entrevista semiestruturada com o chefe do Parque Nacional das Araucárias 

Foram feitas duas visitas à sede do ICMBio em Palmas-PR, no início de 2013. O 

Chefe informou que os processos de negociação administrativa estão em andamento, tendo 

sido realizadas algumas aquisições de áreas da UC ESEC Mata Preta, estando outras em fase 

adiantada. Informou ainda que não pode dar detalhes das negociações, por questões 

estratégicas, mas que o órgão, por seus departamentos, procede à avaliação da terra nua e das 

benfeitorias, das florestas com Plano de Manejo aprovado e em execução e faz oferta de 

compra. A terra nua, segundo afirma, está sendo avaliada por valores entre R$7.000,00 a 

R$10.000,00 por hectare, e as benfeitorias seguem metodologia própria do Instituto.  

As respostas do Chefe da UC podem ser entendidas como de cautela, sem enfrentar 

diretamente a questão. A situação constrangedora do exercício de um cargo em que há 

necessidade da avaliar e adquirir áreas pelo preço justo, quando há falta de recursos humanos 

e financeiros e necessidade de seguimento de diretrizes superiores do órgão permite entender 

a cautela. Mesmo convivendo no local e conhecendo ou devendo conhecer o mercado local de 



206 

terra nua, parece que o Chefe da Unidade deve ater-se às orientações superiores, que, como 

visto nas respostas ao questionamento via portal da transparência, tendem a ser evasivas e sem 

a transparência que seria esperada na condução das ações públicas. O dever de informar, 

frize-se, decorre de normas legais e constitucionais claras.  

Como resultado das entrevistas e questionamentos ao governo, tem-se uma posição de 

relativa indefinição: (a) o Chefe da UC deve seguir orientações superiores, especialmente 

quanto ao "sigilo ou confidencialidade", informando valores estimativos; (b) a Administração 

Central do ICMBio informa inexistirem recursos orçamentários, e, ao mesmo tempo, evita 

tomar uma posição clara e transparente em relação aos valores de indenização. Assim, ante a 

falta de clareza do processo, os valores de oferta de indenização do ICMBio precisam ser 

inferidos pelo Pesquisador a partir da interpretação subjetiva dos discursos institucionais, da 

interpretação da norma administrativa reguladora da indenização, a Instrução Normativa 2 do 

ICMBio (ICMBIO, 2009) e , principalmente a partir de algumas aquisições concretas já 

efetuadas de pequenas áreas, que são inexpressivas no contexto. Na busca de maiores dados, 

foi feita consulta à Administração Central do ICMBio, utilizando-se do mecanismo 

institucional de Acesso à Informação. 

5.1.2 Entrevista semiestruturada com os proprietários 

A criação de Unidades de Conservação e a aquisição compulsória pelo Estado, usando 

o poder imperial da Lei é um ato forte, violento, que tira do particular a propriedade que ele, 

por muitos e muitos anos, conservou, cuidou, preservou e com a qual mantém vínculos 

afetivos fortes, que pretenderia fossem por toda a vida. Por isso, muitas vezes, ele não está 

preparado para ter uma noção do real valor econômico da área com que possui vínculo 

sentimental, e não quer vendê-la. Ele não venderia a propriedade, em condições normais, 

estando ela, portanto, FORA DO MERCADO. A partir dessa consideração inicial, pode-se 

compreender que as áreas informadas pelos proprietários são estimativas, pois todos alegam 

desconhecer até as exatas localizações das UCs, que não foram demarcadas fisicamente. Os 

valores também são estimativos, porque as áreas não estão à venda, não estão no mercado, e a 

noção de valor econômico de venda fica parcialmente prejudicada e também enviesada pelo 

nível de conhecimento que cada proprietário possui sobre componentes indenizáveis.  
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A entrevista com o proprietário do PARNA das Araucárias foi conduzida por etapas 

visando obtenção de dados para teste de aplicabilidade do Modelo e inclui visitação física da 

área e aos escritórios. As estimativas foram feitas pelo proprietário utilizando seus estudos 

anteriores e atualizações. Ele informa que não recebeu nenhuma oferta oficial de indenização 

de valores - decorridos já 8 anos -  mas está aberto a negociação desde que mediada pelo 

poder público, como afirma ter solicitado em Juízo, sem resposta. Informa que pretende 

receber os valores integrais pela área e pelas perdas intercorrentes, inclusive indenização de 

perdas pela paralisação da atividade de uma indústria, uma vez que as florestas 

desapropriandas estão a ela vinculados por um Plano Integrado de Floresta-Indústria - PIFI e 

Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovados. Estas licenças, em 

tese, foram canceladas em vista da imposição de regime de proteção integral que decorre da 

criação da UC, juntamente com todas as demais licenças ou autorizações de operação. 

Informa possuir duas ações judiciais, uma visando indenização parcial pelo cancelamento de 

autorizações de retirada de árvores mortas e caídas já reconhecidas por sentença judicial 

transitada em julgado e outra visando anulação de criação do Conselho Consultivo da UC. 

Pede ainda a caducidade do Decreto de criação, decorridos cinco anos sem indenização.  

No tocante aos valores, o proprietário apresentou inventários de componentes com 

estimativas de valores, permitiu acesso à contabilidade e sistema de produção e custos e 

diálogos com a equipe técnica.  Não acredita que o ICMBio disponha ou venha no futuro a ter 

recursos para pagamento da desapropriação. Como linha geral entende que a indenização, se 

vier a ocorrer, deveria permitir a recomposição de seu patrimônio. Os volumes e valores 

informados e pesquisados foram transcritos para o formulário de entrevista, com seus 

fundamentos os quais foram complementados por cálculos do pesquisador. 

 O proprietário manifesta desconforto com a criação da UC e paralisação das 

atividades, uma vez que, alem de deixar de auferir renda com a floresta - atividade que 

desenvolve há mais de sete décadas - ainda tem de suportar todos os custos com preservação 

da área, sem remuneração, o fechamento e deterioração irreversível do parque industrial, que 

pretender ver indenizados. Uma das conseqüências da criação da UCs foi o fechamento da 

unidade industrial e com isto a perda de clientes e rompimento de contratos nacionais e 

internacionais, com perdas tangíveis e intangíveis, como o Fundo de Comércio,construído por 

décadas. Destaca existirem na área cerca de 10 a 15 mil árvores mortas por causa natural e 

caídas em função de vendavais recentes, cuja retirada foi negada em função da criação da UC, 

que exige proteção integral e está solicitando indenização em separado destes valores, na 



208 

ordem estimativa de R$120 milhões, dado o alto valor (US$ 800, a US$1.400,00 por m3) no 

mercado nacional e internacional. Afirma que a floresta comporta manejo sustentável privado, 

utilizando como argumento o fato de que, mesmo após décadas de manejo sustentável, a 

floresta vem mantendo as características e aumentando, a ponto de torná-la "a maior e mais 

bem preservada floresta de araucárias do mundo". A dependência da floresta para a 

sustentabilidade da indústria levou a empresa a buscar e desenvolver tecnologias de manejo 

que permitiram o aumento do volume madeireiro, entre eles o adensamento ou 

enriquecimento da floresta mediante plantios de espécies nativas em clareiras ou áreas com 

menor densidade. Entende ser construtor da floresta e que o enriquecimento da floresta 

contribuiu para manutenção de sua integridade e crescimento.  Entre as áreas desapropriandas 

existem reflorestamentos de espécies nativas, exóticas, e também consorciadas. Destacou a 

desilusão com a negativa  de autorização para realização de pesquisa científica na área, em 

convênio com renomada Universidade, que geram perdas futuras de difícil mensuração. 

Entende que está sendo punido por ter preservado, porque em décadas anteriores  havia 

recebido autorização para corte raso da floresta, tendo optado pelo uso sustentável. O 

proprietário não autorizou até esta data a entrada de agentes do governo na propriedade, 

alegando que trata-se de área sob seu domínio e posse, de uso privado, sustentável. Durante a 

pesquisa houve necessidade de alterar o roteiro, incluindo anotações sobre o uso do solo e 

volume madeireiro das áreas: matas nativas com e sem Plano de Manejo; reflorestamentos; 

agricultura; recursos não madeireiros.  

O proprietário informou da existência de recursos não-madeireiros, que incluem erva-

mate, sementes de araucária (pinhão), xaxim, nó de pinho, apresentando estudos técnicos que 

subsidiaram os cálculos da pesquisa. Informa ainda a existência de receita com aluguel de 

áreas para fins de pecuária, que, pela insignificância de valor no contexto, não foi considerada 

nesta pesquisa. Informou que existem na área espécies com propriedades medicinais, muitas 

delas utilizadas pela população local. 

Alem do proprietário individual utilizado para avaliação do Modelo, foram 

entrevistados outros proprietários. De modo geral, os demais proprietários também informam 

viver em uma situação de angústia em função da demora de definição tanto sobre a efetiva 

criação das Unidades, esgotado o prazo legal de cinco anos, quanto em relação aos 

componentes, valores e disponibilidade de recursos para indenização. Temem pelo confisco 

de seu patrimônio, sem possibilidade de repô-lo por outro com idênticos atributos e valor 

econômico. Relatam o clima de insegurança em relação à área, que não pode ser utilizada, 
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gerando com isso despesas para cuidar e perdas pelo não uso. Na fase inicial, foram adotadas 

algumas medidas judiciais visando a anular a criação das Unidades por falta de publicidade, 

estudos técnicos e informações que, no entanto, não foram acolhidas nos Tribunais. Os 

proprietários alegam que estão privados do uso e gozo pleno de suas propriedades há quase 

oito anos, o que certamente gera desconforto e perdas econômicas substanciais. 

Alguns proprietários da Estação Ecológica Mata Preta acreditam que a Unidade não 

será criada, haja vista que o Decreto de sua criação foi considerado caduco pela Justiça 

Federal de Primeira Instância (Comarca de Chapecó-SC) e confirmada, por unanimidade, pelo 

Tribunal Regional Federal da Quarta Região (Porto Alegre-RS), (Processo N.º 5000362-

07.2011.404.7202/SC) agora em fase de apelação pelo ICMBio/IBAMA. No precedente do 

Parque Nacional de Ilha Grande, mesmo caducado o Decreto, declarado em sentença de 

primeiro e segundo grau, o Superior Tribunal de Justiça - STJ manteve a criação. Essa 

situação de ilegalidades e inconstitucionalidades em favor do meio ambiente em detrimento 

de aspectos sociais e econômicos locais tem sido apontada e criticada por muitos juristas, 

entre eles Luzinger (2011).  

Alguns proprietários informam que se sentem constrangidos pelas autoridades 

ambientais, inclusive com aplicação de multas ambientais. Boa parte deles não está 

autorizando que técnicos do ICMBio ou pesquisadores entrem nas propriedades. Foram vários 

os proprietários que lançaram questões próximas a "se o governo pretende criar Unidade de 

Conservação, porque existe floresta e biodiversidade, e se é isto que valoriza a área e justifica 

a criação, por que isto seria excluído do valor indenizável?"  

Das entrevistas pôde-se concluir que, quanto à pretensão de indenização dos recursos 

naturais das áreas, a posição dos proprietários não é uniforme e pode-se sugerir uma 

classificação provisória das estratégias adotadas  considerando pequenos, médios e grandes 

proprietários: 

• Pequenos proprietários, com menos informação e recursos para manterem-se sem 

as terras, sem condições ou motivação para contratar advogados e enfrentar uma 

longa demanda judicial, sufocados, tendem a aceitar a primeira proposta de 

negociação, mesmo por valores inferiores ao que consideram o justo valor da 

propriedade; somente possuem terra nua, sem manterem Reserva Legal (ou 

mantendo a mínima), alguns sem observar a APP e, portanto, apresentam um 

Passivo Ambiental. 
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• Médios proprietários, que possuem cobertura florestal, RL acima do mínimo legal 

e respeitam APPs, com mais informação e condição de manterem-se e contratarem 

advogados. Eles pretendem receber o valor da terra nua, benfeitorias e mais o valor 

dos recursos madeireiros que existem sobre as áreas, nativas (araucária, imbuia 

canela etc.) ou plantadas, como pinus e eucalipto, contemplando todos os valores 

de uso direto. 

• Grandes proprietários, dedicados à exploração econômica da floresta com Planos 

de Manejo aprovados, que contam com mais informação, assessorados por 

advogados e outros profissionais, pretendem receber o Valor Econômico Total 

(VET) (referido na literatura e legislação) que aufeririam em condições de uso 

normal da propriedade, incluindo valor da terra nua, benfeitorias, recursos 

madeireiros e também um valor cuja descrição e nomenclatura varia conforme o 

entrevistado, mas que traduziria o valor de conservação dos anos passados e 

potencial atual de prestação de serviços ambientais que se traduz pelo estoque de 

biodiversidade existente. Alguns proprietários são ligados ao ramo madeireiro, 

possuem Plano Integrado de Floresta-Indústria (PIFI) ou Plano de Suprimento 

Florestal (PSF) e Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) examinados e 

aprovados pelas autoridades. Em relação a esse item, pretendem receber como 

indenização o valor da madeira já beneficiada, igual ao que obteriam pelo uso 

direto do recurso natural. Nesse grupo incluem-se alguns proprietários que 

desenvolveram atividades de plantio e adensamento de florestas ou 

reflorestamentos. O adensamento (ou enriquecimento da floresta) consiste em 

plantar aleatoriamente em áreas menos densas ou clareiras, geralmente sob a forma 

de semeadura, sementes de espécies nativas, de modo especial araucária. Eles 

consideram-se, de certa forma, como construtores da floresta. Houve caso de um 

proprietário que informa ter colocado sua área na Bolsa Verde do Rio de Janeiro 

(BVRIO) para fins de cobrança por serviços ambientais. 



211 

5.1.3 Entrevista Semiestruturada com Moradores do Entorno 

Para identificar a expectativa de indenização, foram entrevistados três moradores (que 

se denominará,, a partir da primeira letra do sobrenome real, MORADOR G, MORADOR S e 

MORADOR P, visando manter a privacidade) do entorno do Parque Nacional das Araucárias 

(até quinhentos metros dos limites do pretendido Parque) e um proprietário que possui área 

tanto dentro do Parque quanto no entorno (MORADOR C). São proprietários de pequenas 

áreas. Eles relatam de forma quase unânime que estão tendo prejuízos financeiros e 

enfrentando dificuldades em função das continuadas e crescentes restrições para desenvolver 

suas atividades de subsistência. Alguns informam que têm recebido visitas do pessoal do 

ICMBio e ouviram relatos de vizinhos, orientando-os para suspenderem atividades, incluindo 

especialmente plantio de soja transgênica e criação de porcos. Relatam que vivem com medo, 

inseguros sobre o seu futuro e sua renda para sobrevivência. Não foram contatados, quando da 

tentativa de criação do Parque. Receberam determinação oral do Chefe do Parque para deixar 

de plantar soja transgênica e criar porcos. Alguns tiveram suas áreas vistoriadas com coleta de 

amostras de soja para identificação da transgenia. Ao plantar soja convencional, eles têm sua 

renda diminuída, pois, como dizem, a produtividade é menor do que a da soja transgênica. 

Alguns proprietários relatam que estão sendo "incomodados" pelas autoridades em 

relação à necessidade de fazer nova Reserva Legal para suas propriedades, pois a criação do 

Parque das Araucárias teria, em princípio, atingido uma área que se constitui em Reserva 

Legal comum, em condomínio de assentamento de "Sem Terra". Eles alegam que não 

entendem isso, e gostariam de ser mais informados.  

MORADOR G relata que, em seus 18 ha de plantio em área arrendada do entorno, na 

safra de 2013, colheu quatrocentas sacas de soja a menos do que na safra passada, o que 

reduziu sua renda em cerca de R$ 24.000,00 reais. Vive com esposa tão somente do plantio de 

soja e de milho, em sistema de rotação. Curiosamente, sua propriedade ostenta um portal com 

o nome de "Recanto da Natureza". Esse proprietário poderia ser utilizado como um caso 

emblemático do drama que vivem as pessoas atingidas por atos do poder público sem um 

prévio estudo dos impactos econômicos e sociais, que permitiram conhecer previamente a 

situação, e propor uma compensação imediata. Ele nem sequer cogitou de pedir compensação 

pelas perdas que vem experimentando, suportam ele e sua esposa parte desse "preço oculto" 

da criação da UC. 
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MORADOR S vive no entorno no assentamento Zumbi dos Palmares, com sua esposa 

e três filhos, numa área de 17 ha. Obtém o sustento familiar com plantio de milho, feijão, soja, 

criação de porcos, galinhas, açude de peixes, aveia e pasto para o gado. Possui seis vacas das 

quais tira leite e vende. Tem renda familiar da ordem de R$1.200,00 por mês. Recentemente, 

foi proibido pelo Chefe do Parque de criar porcos, que usava para alimento e eventualmente 

venda. Com isso reduziu sua renda e aumentou a necessidade de comprar carne. "Ibama e 

fatma estão incomodando. Proíbem tudo. Abaixo do entorno não pode fazer nada. Vieram 

com GPS e até a casa fica no entorno. Vai ter logo mais não mexer em nada e não falam em 

indenizar". Pensa que vai ter de vender a área e ir para outro lugar. Em sua avaliação a área 

vale R$ 350.000,00, ou R$ 20.000,00 por hectare. "Tem mais dois vizinhos na mesma 

situação. Recebeu uma multa por derrubar três pinheiros que estavam isolados no meio da 

lavoura". 

MORADOR P possui 32,2 ha ou 13 alqueires, como herança de família. "É terra de 

várzea, beira de rio, 90% de lavoura, superboa". Sua área faz divisa com o rio Chapecozinho 

duas divisas de água, 1.000 metros de divisa de água – APP. Valem, seus 13 alqueires, 1.500 

sacas de soja por alqueire, ou R$ 90.000,00 por alqueire. Ao todo, pensa que vale 

R$1.270.000,00. Não quer vender. Por R$ 1.000.000,00 não aceitaria, pois teria dificuldade 

de comprar uma área igual. Dos 32,3 hectares, vinte hectares são usados na produção de 

lavoura (milho e soja). Foi proibido de cultivar soja transgênica, e isto lhe traz muitos 

prejuízos, pois a produtividades da soja convencional é menor. Possui gado e produz leite, 

vende em média cinco mil litros por mês, a R$0,80 por litro, dando R$ 4.000,00. Planta 

grama, pastagens, e cultiva soja, feijão e milho. Na última safra, colheu 1.300 sacas de milho, 

ao preço médio de R$ 20,00 por saca, o que daria R$ 26.000,00. Reclama que "ninguém foi 

falar com o proprietário", e ele não sabe o que fazer, não foi orientado sobre quanto tem de 

respeitar, não lhe foi dito nada. 

Foi também entrevistado um pequeno proprietário que possui parte de sua propriedade 

dentro do parque, e parte, fora. MORADOR C possui vinte hectares, parte dentro do parque e 

parte no entorno. Ele não quer vender. Na área, ganha em média R$ 3.000.00 por ano de 

arrendamento de soja por seis hectares, correspondendo a R$ 500,00 por hectare anuais. Tem 

vinte cabeças de gado, planta soja, quatro hectares de Reserva Legal com florestas, planta 

erva-mate, canela, imbuia nova... era terra devassada; planta também eucalipto e pinus. Colhe 

erva-mate cada dois ou três anos e ganha R$ 1.200,00. De gado, tem 15 cabeças vendidas por 

ano, as quais lhe rendem R$ 15.000,00. De eucalipto e pinus, tem três hectares, com quatro 
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mil árvores de eucalipto com 12 anos. Sente-se ameaçado em sua segurança econômica. 

Recentemente, foi proibido de plantar soja transgênica, perdendo parte da renda com isso. 

Caso proibida a criação de gado, plantio de eucalipto e pinus, perderá toda a renda. O 

proprietário informa que não recebeu nenhuma oferta de compra ou desapropriação de suas 

áreas. Foi consultado sobre sua disposição em autorizar as autoridades entrarem em sua área, 

para fins de vistoria e avaliação, tendo negado esta permissão, por considerar que está 

esgotado o prazo para tal procedimento, que, inclusive, deveria ter sido feito antes da criação 

da Unidade de Conservação. 

Pode-se inferir que os moradores do entorno, com pequenas propriedades são talvez os 

mais direta e duramente afetados pela criação da UC e pelas restrições impostas. Eles 

experimentam perdas significativas de renda, e sentem-se mais diretamente ameaçados; não 

tendo a quem recorrer, ficam à mercê dos fatos.  

5.2 RESULTADO DO LEVANTAMENTO ADICIONAL DE VALORES 

 Alem das entrevistas, foram realizadas pesquisas adicionais visando identificar 

e confirmar os componentes e valores dos recursos e também como subsídios para os cálculos 

da pesquisa. 

 

5.2.1 Pesquisa de aquisições já realizadas 

A informação da existência de negociações em andamento indicou a necessidade de 

consulta aos cartórios de Registro de Imóveis das Unidades. Nos Cartórios foram obtidas 

cópias das Matrículas de imóveis com aquisições do ICMBio, para a ESEC Mata Preta e 

PARNA das Araucárias, citados pela primeira letra do sobrenome, como indicado na Tabela 

10. 
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Tabela 10 - Aquisições de áreas na ESEC Mata Preta e PARNA das Araucárias 

VENDEDOR HA VALOR R$ DATA MATRÍCULA 

ESEC MATA PRETA 

Proprietário D 9,00 135.900,00 26/09/2012 8.863 

Proprietário A 10,00 168.175,00 26/09/2012 8.865 

Proprietário S 25,61 633.080,76 5/06/2012 5.527 

Proprietário S 43,03 1.063.386,55 5/06/2012 6.719 

PARNA DAS ARAUCÁRIAS 

Proprietário O 26,62 175.214,00 3/5/2013 52393 

Proprietário M 12,1 95.398,00 09/05/2013 4401 

Proprietário L 36,30 561.824,00 17/06/2013 1586 4565  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Identifica-se nas aquisições que se tratam de pequenas propriedades, sem expressão no 

contexto da UC, para as quais foram pagos valores entre R$6.582,04 e R$ 24.720,06 por ha, 

incluindo as benfeitorias. Esses valores são inferiores aos preços de mercado de terra nua na 

região que são da ordem de R$ 40.000,00 por ha para terras de primeira ou R$35.000,00 para 

áreas mistas. Além disso, não foram atribuídos valores aos recursos naturais que justificam a 

criação da UC. 

Destaca-se criticamente que as aquisições foram feitas após a caducidade do decreto 

de criação e os da ESEC Mata Preta foram feitas, quando o Decreto de criação da UC já havia 

sido decretado caduco por sentença judicial de primeira instância (em 11 de abril de 2012). 

Assim, os autorizadores das compras e os compradores tornam-se , em tese, pessoalmente 

responsáveis por isso, correndo os riscos. O pagamento pelas aquisições foi feito por 

empresas geradoras de energia elétrica, como compensação ambiental dos empreendimentos. 

Para entender um pouco mais a negociação de compra e venda, foi entrevistado um 

dos proprietários constantes da Tabela 10, que aqui não se nomina, visando a identificar sua 

percepção de valor, motivações e condução da negociação. O proprietário informa que aceitou 

a oferta do ICMBio, mesmo sendo inferior ao valor real de mercado. Sua área possuía 60% de 

lavoura e 40% de mata nativa. Ele pensa que não conseguirá comprar outra área igual pelo 

valor que recebeu; aceitou a oferta, motivado principalmente pelo fato de ter sido criada uma 

Unidade de conservação, que tirou o valor econômico da área, pois ninguém queria comprar, 

somente um único comprador, ou seja, o Governo; a área passou a não ter liquidez, ficando 

com seu patrimônio engessado; o Banco do Brasil não aceitou a área em garantia de 

operações, considerando seu valor de garantia como ZERO. Entende que o valor das 
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benfeitorias foi avaliado de forma mais adequada e generosa que o valor da terra, esta 

subavaliada. Informa que o valor da terra nua na região tem valor da ordem de R$30.000,00 

por ha, ou 1.700 sacas de soja por alqueire, mas ele aceitou receber valor inferior pelos 

motivos citados. 

Surgiu neste momento a questão: se alguns proprietários estão negociando por valores 

inferiores ao mercado, esses valores podem ser projetados para todas as demais áreas da 

Unidade? A resposta parece ser não. Um dos motivos pode ser o relatado por Chiara (2012) 

de que áreas acima de cem alqueires são difíceis de serem colocadas à venda na região. Os 

proprietários menores possuem menos poder de barganha, são mais sensíveis às pressões e 

não dispõem de recursos financeiros para enfrentarem a situação e restrições de uso da terra, 

como redução da produtividade e gastos judiciais, entre outros. Boa parte dos proprietários 

possuem áreas maiores, e não têm interesse em vender, ao contrário, estão lutando para 

impedir a criação alegando, entre outros, a caducidade do Decreto de criação das Unidades. O 

fato de poderem recorrer à justiça visando a obter um preço justo e recuperar as perdas, 

podendo esperar pelo tempo da demanda, contribui para a sustentação de suas demandas. 

5.2.2 Pesquisa em processos judiciais 

Tramitam nas comarcas da Justiça Federal  de Concórdia/SC ações judiciais: 

• quatro ações de indenização por desapropriação indireta; 

• uma anulação da criação do Conselho Gestor do PARNA Araucárias, com pedido 

de declaração de Caducidade superveniente. 

As ações de indenização por desapropriação indireta foram propostas por quatro 

proprietários, com cerca de setecentos hectares ao todo. Os proprietários basicamente pedem 

indenização do valor da terra nua, benfeitorias e valor das madeiras contidos em PMFS. Foi 

realizada perícia técnica, apresentado laudo original e complementar. Numa das áreas típicas, 

com 173 ha., o proprietário pede indenização, excluindo das áreas de Reserva Legal e APP e 

madeiras fora do PMFS. Os valores avaliados pelo Perito Judicial são  apresentados na Tabela 

11. 
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Tabela 11 - Valores Calculados em Perícia Judicial. 

ITEM QUANTIDADE PREÇO VALOR TOTAL 

Terra nua 139 ha R$ 8.000,00/ha 1.396.000,00 

Benfeitorias    247.000,00 

Madeira com PMFS - em toros 
- diversas espécies 

8.951 m2 R$ 220,00 /m3 

R$150,00/m3 

1.460.000,00 

Total Geral    3.103.000,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Ambas as partes contestaram os valores calculados pelo Perito, e formularam quesitos 

complementares. Feita audiência para conciliação, não houve consenso. Embora se tratando 

de PMFS, foi considerado somente o valor de toros posto na fábrica. Não foram calculados os 

valores de venda da madeira serrada, deduzidos os custos, que poderiam determinar valores 

maiores, uma vez que a perda do industrial é a perda final do produto industrializado e não 

somente da matéria-prima. A exclusão das áreas de APP e RL, florestas fora do PMFS, e dos 

valores de uso indireto e opção, bem como das perdas de lucros com a industrialização de 

madeiras objeto de PMFS podem sugerir existir defasagem entre o pedido frente à legislação 

e literatura econômica de valoração de recursos naturais, demonstrando que os modernos 

conceitos ainda não estão bem claros nem sequer para os juristas ou proprietários.  

A ação de anulação de criação do Conselho Consultivo do Parque visa a impedir a 

criação desse Conselho, sob alegação de que não pode existir Parque Público em área de 

posse e domínio privados. Informa o autor, supletivamente, o evento de Caducidade do 

Decreto de criação do Parque ( cinco anos sem desapropriação ) ocorrida durante o processo. 

As ações estão conclusas para sentença, aguardando os Memoriais finais. Enquanto 

quatro proprietários querem a criação do parque com indenização (ou alternativamente o 

retorno à situação anterior), outro quer a paralisação do processo. Num esforço de conciliação 

que culmine com o atendimento do interesse público de efetivamente implantar a UC 

(proteção do meio ambiente) e, ao mesmo tempo, assegurar aos proprietários uma prévia e 

justa indenização (proteção à propriedade), o Juiz Federal está buscando uma solução 

conciliada para a criação das UCs. Assim, intimou as partes para, naquela que parece ser a 

derradeira tentativa, manifestarem-se. Todas as autoras, inclusive aquela que pedia a 

suspensão da criação, já responderam, informando que concordam, sim, com uma solução 

negociada, desde que mediada pelo Poder Judiciário e que o ICMBio se manifeste 

expressamente sobre os componentes e critérios de valoração, comprovando ainda dispor de 
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recursos suficientes e verbas orçamentárias autorizadas. Havendo consenso quanto aos 

componentes e critérios, propõem então que sejam feitos os cálculos por Perito Oficial. 

Nessa fase, em abril de 2013, pelo Juiz de todas as cinco causas, foi intimado o 

ICMBio para que informe (a) se realmente pretende criar e implantar as UCs e, neste caso, 

qual a oferta de valor para indenização a cada proprietário e disponibilidade de recursos 

orçamentários; (b) se quer desistir da implantação da UC, e, nesse caso que seja informado o 

responsável pela decisão. O Juiz aponta, noutro documento, para a falta de empenho da 

administração em efetivar as desapropriações e para a existência (inclusive) de uma denúncia 

criminal relacionada a esta questão. 

Foi também examinado processo judicial que tramita na Justiça Federal da comarca de 

Chapecó/SC visando obter indenização por negativa de autorização de retirada e 

aproveitamento de árvores mortas e caídas em propriedade do PARNA, sob alegação de que o 

regime de proteção integral não admite uso direto de recursos da área. Neste processo, que 

parece emblemático, foram procedidos cálculos detalhados pelo Perito Judicial, que são 

apresentados com mais detalhe no tópico 5.3.2.  

5.2.3 Consulta à Administração Central do ICMBio 

Como procedimento preliminar da pesquisa, o pesquisador já havia obtido resposta do 

ICMBio por intermédio do Portaldatransparencia, em 20 de junho de 2012, que foi relatada 

em detalhes na seção do Histórico -  Fatos posteriores da criação das UCs de Santa Catarina, 

onde o Instituto informa que desconhece os proprietários, inexistem recursos orçamentários 

para as desapropriações e implantação das Unidades, contando apenas com Fundo de 

Compensação de empreendimentos e com o mecanismo da Compensação de Reserva Legal. 

A Constituição Federal, no entanto, determina que o pagamento deve ser prévio e justo, em 

dinheiro (BRASIL, 1998a), não admitida outra forma (LEUZINGER, 2007). Sem recursos e 

com o prazo decorrido, caduco o decreto de criação, passam a ter sentido prático os protestos 

da população e das autoridades locais quanto à falta de estudos técnicos e recursos para a 

criação dessas Unidades. 

No sentido de complementar as informações, o pesquisador encaminhou diretamente 

ao órgão central do ICMBio um pedido, constante do Apêndice C, utilizando-se da Lei de 
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Acesso à Informação (transparência) . Na primeira resposta, o órgão central também não 

respondeu às questões propostas, alegando tratar-se de questões estratégicas, de competência 

da Presidência. Foi, então, feito recurso à Presidência, solicitando que a autoridade 

competente fosse instada a responder. Novamente o ICMBio não respondeu objetivamente às 

questões sobre componentes, critérios e valores constantes do Apêndice C.  Foi então feito 

recurso à Controladoria Geral da União, obtendo-se as seguintes respostas do ICMBio: 

Não são realizadas análises custo-benefício para criação de UCs por nao representar 

rebatimento concreto na economia clássica; não pode definir categoricamente qual o volume 

de recursos necessários para regularização fundiária das UCs no Brasil; não foram efetuadas 

avaliações de valores de indenização das UCs de Santa Catarina, pois estas são feitas 

conforme a demanda; a indenização é feita pelo valor da terra nua e benfeitorias, nos termos 

da IN 2/2009 do ICMBio; integram o valor da terra nua as matas nativas e qualquer outro tipo 

de vegetação; Planos de Manejo florestais e outras atividades são avaliadas quando de acordo 

com autorização de autoridade competente e em execução; não possui estimativa de 

indenização de proprietários do entorno das UCs.; a previsão orçamentária para atendimento 

de despesas e gestão e contratos nas UCs de SC é de R$24.022,08 anuais, sem incluir custos 

com contratos nacionais; não possui recursos orçamentários para pagamento de indenização 

das UCs de SC, contando somente com recursos de compensação ambiental; questionado 

sobre se os valores de biodiversidade e recursos naturais são indenizáveis, não respondeu, 

reportando-se que segue diretrizes da legislação.  

Feito novo recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), , onde 

se questiona se é aplicável a Parte 6 da norma ABNT 14653, que atribui valor econômico à 

biodiversidade. Foi indeferido o acesso à informação. 

5.2.4 Pesquisa de Passivo Ambiental 

Para o estudo de caso individual foram consultados documentos e obtidas informações 

com Advogados, constatando-se a existência de contingências de autuações ambientais sobre 

a área, ainda em processo de discussão, sendo adotada a melhor estimativa dos Advogados 

para o caso de as autuações prosperarem.  
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5.3 ESTIMATIVAS DE VALORES ECONÔMICOS 

Como fase preparatória para transposição do modelo, há necessidade de escolher o 

critério ou método de valoração mais adequado e estimar as quantidades e valores unitários 

dos componente segundo o que propõe cada critério ou método. Para quantificação e 

determinação dos valores individuais de itens para o Estudo de Caso individual de 

aplicabilidade do Modelo foram adotados os seguintes dados, fundamentos, critérios e 

estimativas de valor. 

5.3.1 Estimativa do valor da terra nua 

A maior parte das áreas que compõem as UCs estudadas não estão à venda no 

mercado, e caracterizam-se por serem diferenciadas em função de seus atributos ambientais 

especiais, como recursos madeireiros de alto valor econômico que as tornaram candidatas ao 

Regime de Proteção Integral. Para fins deste estudo, são feitas estimativas de valor de terra 

nua a partir da disposição de pagar e receber do mercado. Evitou-se obtenção de dados 

históricos de transações passadas registradas nos cartórios, uma vez que se supõe que os 

valores fiscais nem sempre traduzem o real valor econômico da área ou até da transação, 

exceção às aquisições do ICMBio. Nos últimos anos, os valores de terra nua e terra para 

agricultura têm aumentado significativamente, como relatam os informantes e a mídia, 

baseados principalmente na cotação dos produtos agrícolas, como soja, feijão e milho, uma 

vez que o valor da terra tem relação direta com a renda que proporciona (CHIARA, 2012).  

Na fase inicial, buscaram-se dados de pesquisas oficiais para valores de terra nua. 

Foram localizadas as seguintes referências a valores: ocorreu uma expressiva valorização nos 

últimos anos, no valor das terras em Abelardo Luz e Ponte Serrada, com acréscimo de cerca 

de 420% da terra de primeira, até 2008 “provavelmente pelo tipo de terra mais valorizado, 

apresentando um preço de R$25.069 por hectare”, preço para terras desmatadas, enquanto o 

valor é de R$ 20.000,00 para Ponte Serrada (SC) (RODRIGUES, 2009, p. 88). 

Em Guarapuava, no Paraná, próximo às UCs, no ano de 2012 ocorreu um expressivo 

aumento, de cerca de 70%, motivadas pelo avanço do plantio da soja. O preço médio 

praticado em algumas transações foi de quase R$50.000,00 por hectare. Em Ribeirão Preto, 
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não existem ofertas de áreas com mais de cem alqueires (CHIARA, 2012; RODRIGUES, 

2009). 

Em entrevistas com vários proprietários na região de Abelardo Luz/SC e Ponte 

Serrada/SC, eles informam que o preço da terra é ditado pelo valor da soja, variando de 1.500 

a 2.000 sacas de soja por alqueire (2,42 ha.), o que, ao preço médio de R$ 60,00 por saca, 

praticado na safra vendida em 2013, corresponde a R$ 90.000,00 a R$ 120.000,00 por 

alqueire, ou R$ 37.190,00 a R$ 49.586,00 por ha. Essa prática, uniforme, tem sido observada 

pelo pesquisador em outros estados, como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Bahia, com pequenas variações. 

O aluguel de terras para cultura também segue mesma metodologia, na ordem de 25 a 

trinta sacas por alqueire. O proprietário C do PARNA das Araucárias informou arrendar por 

nove sacas por ha/ano, que foi adotada para o custo de oportunidade da terra. A média geral 

da quantidade de sacas praticada nas regiões do Rio Grande do Sul é de oito sacas (60kg) de 

soja por ha/ano, com um desvio padrão de 1,25, que dá de 6,75 a 9,25 sacas (PAVAN; 

ALVES; SOUZA, 2010).  

Ao preço de R$ 60,00 por saca, o aluguel anual seria da ordem de R$ 1.500,00 a 

R$1.800,00 por alqueire, ou R$ 619,00 a R$ 743,00 por ha/ano, próximos do valor de 

R$500,00 relatado pelo produtor MORADOR C, do PARNA Araucária. A uma taxa de juros 

de 1,33% ao ano (correspondendo a uma taxa de 100% em duas gerações, ou 66 anos), 

teríamos um valor de R$ 30.991,00 a R$ 37.190,00 por ha, bem próximo dos valores de 

R$30.000,00; R$ 35.000,00 e R$ 40.000,00 por ha, informados por vários proprietários. 

Admitida uma produtividade de sessenta sacas por ha e uma rentabilidade final de 50%, o 

custo do investimento retornaria em num prazo médio de vinte anos. Para efeitos deste estudo, 

consideramos os valores de R$ 30.000,00 por ha para terras de segunda e de R$40.000,00 por 

ha para terras de primeira, e de R$ 35.000,00 para áreas mistas, o que é compatível com as 

demais referências.  

5.3.2 Estimativa do valor de florestas nativas  

O problema consiste na valoração econômica de ativos ecológicos ou ambientais, 

representados por árvores em propriedade privada sobre a qual foram criadas UCs. O valor da 
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perda econômica é indenizado ao proprietário pelo impedimento de utilização econômica e 

sustentável de suas florestas e recursos vinculados ou não a um Plano Integrado de Floresta-

Indústria (PIFI) ou PSF sob regime de Plano de Manejo Florestal Sustentável, que tem força 

de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O marco e motivação maior é a decretação de 

utilidade pública de suas áreas – com simultânea criação de UC, quando foi imposto o regime 

de área pública de proteção integral, sem uso econômico, sob a forma de Unidade de Proteção 

Integral denominados Parque Nacional ou Estação Ecológica. Para áreas que possuem PMFS, 

as receitas e custos são considerados pela madeira final, beneficiada, industrializada, 

deduzidas dos custos. Para aqueles que não possuem plano de manejo, os valores são 

considerados como de madeira em toras, preço líquido posto na serraria. 

O objetivo é apresentar critérios de avaliação e, ao mesmo, trazer aporte teórico-

metodológico e empírico para reflexões sobre a valoração dos ativos biológicos. Ênfase é 

dada aos recursos biológicos das florestas preservadas, que não são comercializáveis 

diretamente, por decisão estratégica ou por limitações da legislação, mas que possuem valor 

econômico, e podem gerar rendas. Os fundamentos e resultados são aplicáveis também para 

amplas finalidades, tais como conhecimento do custo de oportunidade, Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA), cálculos de negociação, indenização ou cobrança por danos 

ambientais ou para atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 29 da Comissão de 

Pronunciamentos Contábeis sobre avaliação de ativos biológicos. 

O Pronunciamento Técnico CPC 29 (inspirado no IAS 41), com a Norma NBC T 

19.29 trata da avaliação e contabilização do Ativo Biológico e Produto Agrícola pelo justo 

valor, que envolve matéria complexa. Os International Financial Reporting Standards (IFRS) 

e as novas normas contábeis brasileiras, os CPCs (emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis), são o padrão contábil aplicável para as demonstrações financeiras de companhias 

de capital aberto. O sumário do Pronunciamento Técnico CPC 29 do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis assim interpreta: 

O ativo biológico refere-se a um animal ou a uma planta, vivos, que produz um 
produto que possa ser comercializado. A transformação biológica compreende o 
processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causa mudança 
qualitativa e quantitativa no ativo biológico. 

O valor justo compreende o montante pelo qual um ativo pode ser negociado entre 
partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a 
ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que 
caracterizem uma transação compulsória. Exige a existência de mercado ativo para 
esse ativo biológico ou produto agrícola, ou mercado ativo de bens similares.  
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Para a comissão, se passar a haver mercado e condição de avaliação ao valor justo 

menos despesas de venda para um ativo biológico que vinha sendo avaliado ao custo, esse 

valor justo líquido deve passar a ser utilizado desse momento em diante. A partir de qualquer 

utilização do produto em processo de transformação, passam a serem tratados pelo 

Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, ou outro mais apropriado. Conforme o 

pronunciamento, existem exigências quanto à divulgação do ativo biológico e do produto 

agrícola, das variações de seus valores, da conciliação entre saldos iniciais e finais, de 

restrições à sua livre manipulação, dos métodos e premissas utilizados na determinação do 

valor justo, de ônus e compromissos vinculados a tais ativos, de riscos climáticos, de 

subvenções governamentais e outros.  

O valor de um bem está associado à sua capacidade futura de geração de renda, que 

pode ser inferida pelo valor do Estoque atual e projeção dos produtos e serviços ambientais 

que presta ou que podem ser auferidos, considerando-se o aspecto da Geração de Renda e 

fluxo de caixa total durante o ciclo de vida. O Estoque de alguns ativos biológicos é perecível, 

exaurível ou consumido integralmente, como minérios. No entanto, alguns ativos biológicos 

são de longa duração e dificilmente perecíveis, como as florestas naturais preservadas ou 

sustentáveis, que aumentam com o passar do tempo, dada a regeneração natural ou induzida 

que geram o crescimento vegetativo. São ativos que, em princípio, não se depreciam, mas 

somente se exaurem e renovam continuamente pelo processo de Manejo Sustentável. Alguns 

ativos, na medida em que se tornam mais escassos, aumentam seu valor e o valor dos 

serviços. Isso requer cuidados adicionais para um adequado tratamento contábil. Com isso, 

são diferentes os tratamentos contábeis que precisam ser dispensados conforme a natureza do 

ativo e de seu ciclo de vida útil e produtiva. 

Mesmo ativos biológicos que não encontram mercado de venda direto, como florestas 

destinadas à Preservação Permanente, Reserva Legal, áreas com rica biodiversidade, tendem, 

cada vez mais, a gerar rendas econômicas e financeiras a partir da prestação de serviços 

ambientais, que tendem a ser remunerados pelo mecanismo de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), ou via emissão de Certificados negociáveis, o que demanda da 

contabilidade um esforço adicional para adequada valoração desses ativos frente aos 

Pronunciamentos do CPC. Trata-se de um mercado indireto, de “recorrência”. 

A metodologia de avaliação do valor de uso direto adotada neste caso é a 

recomendada pela Norma NBR 14653-4, que indica os padrões para avaliação de 

empreendimentos. No caso presente, busca-se, conforme a Norma, o “cálculo do valor 
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presente da venda das diversas partes ou componentes do empreendimento”. O critério de 

avaliação é Método de Renda, pelo valor presente líquido de realização (consagrado na 

técnica), uma vez que se trata de uma parte de um todo maior. O valor líquido de realização 

corresponde ao valor de Venda deduzido todos os Custos ou Despesas para a realização e 

concretização da venda. Para fins de cálculo de indenização, como no caso sob estudo, os 

custos não devem contemplar alguns internos ou próprios, meramente mutações qualitativas 

de patrimônio, como a matéria-prima de floresta própria, que também são indenizáveis, não 

devendo ser deduzidas do valor final. 

Para determinação das quantidades físicas, foram adotados três procedimentos: para os 

proprietários que possuíam planos de manejo, foi adotado o quantitativo constante do plano; 

para os que possuíam inventário florestal, foi adotado o volume apontado no inventário; para 

as demais áreas, foi adotada a média das áreas próximas que possuíam Planos de Manejo ou 

inventário. 

Trata-se de espécies nativas de alto valor comercial e de baixo custo de produção 

(ciclo de produção de menos de uma hora para serrar) e comercialização e tributário (pois 

maior parte destinada ao mercado externo). Para determinação de volume de produtos e 

subprodutos foram adotados os cálculos de balanço de massa e padrões conversão de toras 

para madeira, especialmente da Portaria 74n do IBAMA, de 11 de julho de 1994 (70% de 

conversão de toras para madeira), e dados históricos obtidos no sistema de produção de uma 

empresa do ramo. Os preços e custos foram obtidos pelos dados disponíveis da 

comercialização (notas fiscais) os custos industriais foram obtidos a partir da contabilidade de 

empresa do ramo. Para o valor de venda de toras e madeira beneficiada de florestas nativas, 

foram adotados os preços praticados pelas indústrias madeireiras para compra e venda de 

madeiras nobres, como araucária, imbuia ou assemelhados, a partir de notas fiscais e cotações 

de mercado. Além disso, foram obtidos, e aqui utilizados, os valores dados Periciais em 

processos judiciais em que IBMA/ICMBio são partes rés, envolvendo o Parque Nacional das 

Araucárias em relação à indenização de madeira em pé e beneficiada. 

Deve-se destacar que os volumes da madeira nativa ou plantada encontradas nas duas 

Unidades de Conservação sob análise devem ser utilizados com cautela para projeção 

específica em outras áreas, uma vez que se tratam de áreas especiais, quase sem ação 

antrópica e sem exploração anteriores significativas, verdadeiras "matas pretas" na linguagem 

ambiental. Para a estimativa de valor, dividiu-se em Volume e Valores de madeira. 
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a) Volumes de madeira 

O rendimento de Madeira serrada do desdobramento de toras de araucária (coníferas) 

em pé (Tabela 12)  foi considerado aquele utilizado por Perito Judicial nos cálculos em 

processos que tramitam nas Comarcas de Chapecó/SC relacionados ao Parque Nacional das 

Araucárias, que se baseou na  Instrução Normativa 71-N/1994 Ibama para madeira serrada e 

em dados técnicos para os demais itens. 

Tabela 12 - Rendimento no desdobramento da araucária angustifólia 

TIPO RESULTANTE RENDIMENTO 
Madeira Serrada – araucária 70% 
Aproveitamento – painéis e ripas 11% 
Serragem 4% 
Cavaco, lenha e casca 15% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para árvores folhosas, os aproveitamentos de madeira serrada variam em torno de 50% 

(IN 112/2006) e de 40% (IN 187/2008). Foi adotado o critério de 50%. 

Os volumes de madeira foram considerados em dois grupos: 

Para o estudo de caso individual, os volumes da madeira são os constantes Plano de 

Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Suprimento Florestal (PSF) ou PIFI, planos 

aprovados pelas autoridades há mais de dez anos, atualizados até a data da pesquisa, sendo 

esperado que a projeção volumétrica apresente alguma variação, bem como variações nos 

volumes por espécie. Para as áreas sem plano de manejo aprovado foi feita uma projeção dos 

volumes apontados no plano, justificada pela homogeneidade da áreas. Esta separação se 

justifica uma vez que poderá haver discussão quanto ao critério de avaliação, pois as áreas 

objeto de PMFS foram avaliadas pelo valor final beneficiado líquido enquanto que as demais, 

pelo valor da madeira em pé, por conservadorismo. Os cálculos foram procedidos em 

planilhas utilizando o software Excell. 

Para a projeção dos volumes globais das UCs foram consideradas todas as áreas das 

UCs com PMFSe os valores médios de madeira por hectare assim obtidos foram projetados 

para as demais áreas. 

O cálculo para determinação das médias foi o seguinte: 
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Hectares com planos de manejo 7.195 ha 

m3 de madeira nos planos de manejo 1.861.875 m3 

m3 de madeira por hectare  258,77 m3 

b) Valores de madeira 

Os valores aplicáveis para valoração da madeira e custos foram obtidos no Processo n. 

5000547-45.2011.404.7202 - Ação Ordinária que tramita na Vara Federal de Chapecó/SC, 

que trata de indenização de recursos madeireiros de proprietário do PARNA Araucárias: 

Madeira em pé – Nos Laudos Periciais, a Araucária angustifolia (Bertol.) Kuntze (ou 

pinheiro do Paraná) em toras está sendo avaliada por Perito Judicial, a partir de notas fiscais 

de venda em R$375,00 por metro cúbico em pé, e descontando-se custo de extração e 

transporte importa em valor líquido de R$ 325,00 por m3, posto na serraria. 

Madeira industrializada – Para as árvores de araucárias de áreas com Plano de 

Manejo Florestal Sustentável, em que o proprietário retira e beneficia o produto, o preço final 

médio de venda foi adotado aquele estimado nos cálculos periciais em R$2.268,00 para 

madeira serrada classe I e II ; R$1.284,62 para painéis; Cavaco; R$58,00 por tonelada; 

Serragem: R$10,00 por tonelada. Para demais classificações foi reduzido pelo pesquisador em 

10% do valor de exportação para cada degrau de classe superior a II. 

Os custos para serragem e beneficiamento estão sendo descontados para se atingir o 

valor final justo ou o valor de realização, ou de indenização: 

Madeira serrada..........................R$54,54 por m3 a partir de planilha de custos; 

Confecção de painéis.................RS498,93 por m3 a partir de planilha de custos. 

Além disso, calculam-se custos comerciais da ordem de 1%, incluindo transporte, 

câmbio, despachos etc., especialmente por tratar-se de vendas diretas, para clientes 

tradicionais, geralmente sem pagamento de comissão. 

Os valores foram considerados na Perícia a partir de Notas Fiscais de comercialização 

dos produtos, correspondendo ao preço de mercado usual. A principal madeira é da espécie 

araucária angustifólia e das, folhosas, canela (ocotea porosa).  Um resumo dos valores 

considerados na aplicação do MVUC pode ser observado na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Preços e Custos de madeira 

Item R$1,00 
VALOR da madeira nativa em pé por m3  375,00 
CUSTO de Extração 50,00 
Valor da Madeira em toras, posto serraria 325,00 
Valor da Madeira serrada - exportação m3 2.268,00  
Valor da Madeira Serrada de III 1360,80 
Valor da Madeira Serrada de IV 1134,20 
Valor da Madeira Serrada V 907,20 
CUSTO de Serragem por m3 54,54  
Valor da madeira beneficiada m3 1.284,62 
CUSTO de Beneficiamento         498,93  
Valor da Lenha m3 25,00 
Valor de Cavaco m3 43,57 
Despesa Comercial 1% para toros 3,75  
Impostos conforme a destinação a determinar 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Para estimativas dos valores globais das UCs, os dados foram calculados para a área 

de um hectare, resultando nos seguintes valores: 

M3 de madeira por hectare  258,77 m3 

Valor da madeira por hectare de área sem PMFS R$84.100,00 

Valor da madeira por hectare de área com PMFS  284.170,00 

5.3.3 Estimativa de valor de reflorestamentos de pinus e eucalipto 

A estimativa foi feita a partir de consulta a Engenheiros Florestais, à literatura, além 

da experiência própria do pesquisador na área. Considera-se o módulo de 1 ha. Quanto ao 

volume, Pavan, Alvez e Souza (2010) estimam em 1023,50m3 de produtividade por hectare, 

aqui adotados, arredondados para 1.000 m3. 

Os preços de madeira de pinus e eucalipto serradas têm sido tradicionalmente 

comercializados na ordem de US$350,00 a US$400,00 por m3. No final do ano de 2012, 

ocorreu uma acentuada baixa nos preços finais, situando-se na ordem de R$400,00 por m3. 

Foram feitas consultas de preços na Internet, confirmando esses valores.  

O custo de extração adotado foi de R$50,00 por m3 e de serragem, R$54,54, dando um 

preço líquido, serrado, de R$295,46 por m3. Com um aproveitamento médio de 45%, o valor 
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líquido é de R$147,73 por m3. Com considerada uma taxa financeira composta de 6% ao ano 

(juros reais do mercado financeiro) para o ciclo operacional restante de dez anos, tem-se um 

fator de 1,7908, que traduz um Valor Presente de R$82,49 por m3 ou R$82.490,00 por ha 

(1000 m3 x 82,49). Esse valor será utilizado para valoração das espécies exóticas objeto da 

indenização.  

Para este estudo, são adotados os preços líquidos de R$82.490,00 por ha de pinus ou 

eucalipto plantado. Se considerar-se que o valor econômico das terras mistas na região é da 

ordem de R$35.000,00, parece razoável e justificativa para a consideração. Pavan, Alves e 

Souza (2010) reforçam essa consideração, quando reportam que a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) para eucalipto é da ordem de 23,88% ao ano. Neste estudo, não foram identificados os 

exatos estágios das plantações, em sua maior parte com mais de dez anos, dado que a criação 

das UCs data de 2005, o que poderia gerar valores um pouco diferentes. Não se busca a 

precisão individual, mas a idéia geral de grandeza. 

5.3.4 Estimativa de valores de biodiversidade 

Santos et al. (2001) calcularam em U$ 762,40 ha/ano o valor dos serviços ambientais 

da Estação Ecológia Jataí, o que, a uma taxa de R$ 2,00 por U$ daria R$ 1.524,80 por ha/ano. 

Esse valor pode ainda hoje ser adotado, dada a sua relação com a cotação do dolar, moeda 

internacional de troca para commodities, como seriam os serviços ambientais, o que 

representa um valor de Estoque de R$ 100.636,80 a uma taxa de 1,5151...% que corresponde 

a uma taxa simples de 100% durante duas gerações de 33 anos (100 / 66 = 1,5151...), 

seguindo a recomendação de que os cálculos ambientais devem contemplar mais de uma 

geração. Roncon (2011) estima o valor dos serviços ambientais de uma floresta da Mata 

Atlântica em regeneração inicial (no primeiro ano) em R $2.181,91/ha. A uma taxa de 

1,5151...% representa um valor de Estoque de R$ 144.006,00. Um esclarecimento adicional é 

aqui feito em relação à "taxa" de remuneração, pois há confusão em seu uso. A taxa adotada 

visa primeiramente a traduzir o período em que o bem gera rendas e produz serviços e que, 

portanto, constitui o período em que o capital deve ser recuperado, com remuneração. 

Equivale de certa forma à taxa de depreciação dos bens que perdem função e valor com o 

decorrer do tempo, como uma máquina (dez anos que gera taxa de 10%), um imóvel (25 anos 

que gera taxa de 4%), um software (três anos que gera taxa de 33,3%), e assim por diante. Os 
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bens ambientais, no entanto, não se depreciam, sendo razoável estimar sua vida útil em cem, 

duzentos anos. A questão ambiental envolve consideração transgeracional. Não seria razoável, 

entretanto, atribuir antecipadamente ao preservador atual um período eterno, dado que todos 

morrem, devendo-se também permitir que as futuras gerações aufiram a renda. Sugere-se aqui 

que o período razoável de consideração seria de 66 anos (que gera taxa transgeracional de 

1,51...% simples), ou próximo a duas gerações. Em apoio a essa posição, foi constatado na 

pesquisa, em três dos casos examinados, existência de quatro gerações, estando uma com 

idade próxima de noventa anos, outra com cinquenta/sessenta, outra com vinte/trinta e alguns 

ainda sem filhos ou com filhos de um a dez anos. Trata-se de áreas conservadas por várias 

gerações, uma verdadeira antecipação no tempo do conceito de legado transgeracional, hoje 

tão presente e invocado. Além disso, o termo gerações futuras é utilizado no plural, indicando 

que se refere a mais de uma geração. 

O valor do serviço ambiental, no entanto, não pode ser inferior ao valor do Estoque de 

biodiversidade, ou seja, do valor das florestas e da biodiversidade existente, identificada e 

valorada. Por convicção e para efeitos deste estudo, adota-se para a biodiversidade o valor de 

R$ 100.636,80 por ha/ano estimado por Santos et al. (2001) para a Mata Atlântica, o que se 

aproxima do valor de um hectare de floresta típica da região estudada, a partir dos inventários 

florestais dos Planos de Manejo. Esse valor justifica-se pelo fato de que se a floresta é 

valorada pelo seu valor econômico real e, se ela é adquirida por esse valor e mantida intacta 

visando à prestação de serviços ambientais, é consequência lógica que o valor dos serviços 

ambientais supera o da floresta ao longo dos tempos, e ela ainda se mantém intacta. A 

floresta, ao contrário de outros bens perecíveis e depreciáveis, não se deprecia com o decorrer 

do tempo. Ela gera rendas e, ao mesmo tempo, mantém o valor do Estoque ou Capital. Se o 

proprietário mantiver a floresta intacta, cobrando pelos serviços ambientais, ao final de duas 

gerações, por exemplo, deverá possuir a floresta intacta e ainda disporá da remuneração pelos 

serviços prestados durante o período, de R$100.636,80. Admitindo que um investimento deva 

retornar durante o período de duas gerações, então o valor dos serviços ambientais deve 

equivaler ao valor da floresta. A adoção deste critério contribui também para consolidar o 

entendimento sobre o valor econômico da biodiversidade, podendo ser adotada, com boa 

segurança, em negociações ou em decisões judiciais. Ao final do ciclo do investimento, o 

valor pago pela "biodiversidade" ou serviço ambiental (uso indireto) terá sido recuperado e 

mantido ainda intacto ou maior o valor de uso direto (estoque, que não se deprecia), por isso a 

consideração de valor do recurso natural inclui o uso direto e indireto, somados. Uma 
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remuneração de 1,5151...% ao ano pode ser considerada baixa frente aos parâmetros de 

mercado financeiro. 

A rigor, esse valor proposto deveria ser maior, pois, além das árvores 

comercializáveis, a biodiversidade é composta pelas demais espécies florestais como 

(medicamentos, por exemplo) ou sem valor comercial (sub-bosque em geral) e dever-se ia 

considerar a fauna, que exerce importante função ambiental, os recursos hídricos, cenários, 

polinização etc., muitas vezes não individualizados. 

A biodiversidade é calculada sobre todas as áreas que possuem mata, inclusive 

exóticas, uma vez também que estas últimas são eficientes em sequestro de carbono e 

regulação climática, entre outros. No caso, é calculado sobre o total da área, excluído áreas de 

cultura, sem cobertura vegetal. Inclui áreas de Reserva Legal e APPs, em decorrência. 

5.3.5 Estimativa dos valores de opção 

De forma semelhante ao valor da biodiversidade, considera-se que os proprietários 

exerceram a opção de renúncia ao uso econômico da área, incidindo em custos econômicos de 

oportunidade durante um período transgeracional, ou seja, de 66 anos, equivalente ao valor 

dos serviços ambientais deste período de R$100.636,80, correspondendo a uma taxa de 

remuneração simples de 1,5151..% ao ano, considerada baixa pelo pesquisador. Para os 

cálculos, opta-se pelo custo de oportunidade de serviços ambientais, sabendo-se que existem 

as alternativas de custo de oportunidade também em outras atividades, como agricultura. No 

entanto, a opção pela preservação exige consideração compatível com a opção estratégica de 

manutenção de recursos naturais para uso direto ou indireto futuro, que conduz o pesquisador 

a considerar essa forma de avaliação. No caso específico estudado, fica evidente a renúncia do 

proprietário, que inclusive possuía autorização governamental para corte raso da floresta 

optando por não o realizar, criando o valor de opção consagrado na literatura. 

Esta proposição, embora não encontre apoio na literatura tradicional, pretende firmar 

um melhor entendimento sobre o valor de opção ou renúncia de uso da terra e biodiversidade 

em favor da preservação. Na medida em que os proprietários vêem reconhecido este valor, 

serão incentivados a preservar e renunciar ao uso imediato.  A literatura clássica considera o 

custo de oportunidade de uso da terra em outras atividades. Se o valor do serviço 
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ecossistêmico deve ser superior ao de uso alternativo, encontra-se suporte para esta 

consideração. 

5.3.6 Estimativa de valores de benfeitorias 

Para os valores de benfeitorias foram adotados aqueles informados pelo proprietário. 

Para as estimativas globais não se considerou este componente, pela dificuldade de 

estimativas dos proprietários e também para homogeneizar os dados de propriedades 

diferentes. 

5.3.7 Estimativa do Valor de existência 

Para o valor de existência, por tratar-se de valor de difícil mensuração e envolver 

dimensão ética, optou-se por não atribuição de valor econômico neste estudo, recomendando 

a atribuição de um Titulo Honorífico de Preservador, reconhecendo com isto a importância e 

esforço individual em prol da humanidade. Ao mesmo tempo considera-se que parte da 

retribuição econômica pela preservação está contida no Valor de Opção, que na visão do 

pesquisador corresponde ao custo de oportunidade em relação ao passado. 

5.3.8 Estimativa de Passivos Ambientais 

Para determinação dos Passivos Ambientais foram consultados processos e obtida 

avaliação dos Advogados sobre o valor máximo da contingência, informada como da ordem 

de R$1 milhão e aqui considerada por este valor. 
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5.4 AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO MVUC 

Esta seção trata dos resultados da aplicação do Modelo (MVUC) proposto e contempla 

a tabulação, apresentação e discussão e atende ao objetivo específico d)  

A avaliação de aplicabilidade do Modelo constitui o esforço de campo, que 

envolveu consulta a um Proprietário e ICMBio visando identificar suas disposições de receber 

e pagar pela área desaproprianda e também a estimativa de valores pelo pesquisador.  

A transcrição para o Modelo dos componentes, dos critérios e dos valores das 

estimativas de avaliações foi procedida sem dificuldades, e todos os itens identificados 

encontraram abrigo entre os componentes do Modelo. Alguns componentes do Modelo não 

foram preenchidos por não serem aplicáveis ao caso, e outros foram identificados, mas 

somente avaliados qualitativamente (Xy), por necessitar de equipe multidisciplinar para sua 

quantificação, o que foge ao objetivo do momento. A avaliação qualitativa segue 

recomendação como de Santos et al (2001) para assim proceder e identificar componentes que 

poderão ser futuramente avaliados. Alguns valores tiveram de ser arbitrados pelo pesquisador, 

no entanto não interferem na ordem de grandeza geral. 

Alguns componentes do Modelo proposto não são aqui apresentados por não terem 

sido identificados ou  não foram objeto de consideração ou avaliação específica. Cita-se como 

exemplo o fato de não ter sido valorado o serviço ambiental prestado pela polinização de 

insetos em áreas externas à UCs, uma vez que nem o proprietário nem o governo 

consideraram este item e também pela dificuldade de sua quantificação neste trabalho 

individual. A polinização de áreas internas, por sua vez, se considera que está contribuindo 

para a manutenção das características da área que foram objeto de valoração. 

Tanto o Governo como o Proprietário não informaram valores de Perdas e Lucros 

Cessantes, Juros e condenação Judicial e Passivos Ambientais. É compreensível este 

posicionamento conservador, uma vez que estas parcelas, não reconhecidas pelo ICMBio, 

estão sujeitas a decisão judicial representando expectativa de valor pelo proprietário. O valor 

de Perdas e Lucros Cessantes foi obtido a partir de valores de cálculos periciais em processo 

judicial em fase adiantada, onde a autora demanda por indenização de árvores mortas e caídas 

cuja autorização de retirada foi negada em função da criação da UC. Os advogados do autor 

avaliam como muito provável uma decisão favorável para esta demanda.Neste ponto é 

importante mencionar que os órgãos públicos, por força de normativas, precisam informar em 

seus relatórios de prestação de contas, as contingências que possuem em relação a demandas 



232 

contra o Estado por parte dos cidadãos ou organizações. Identifica-se aqui uma possível 

aplicação de uso prático para o Modelo. No concreto, a informação oficia deveria contemplar 

no mínimo a diferença entre o valor ofertado e a expectativa ou demanda do proprietário. 

Os dados foram transpostos para o Modelo MVUC, com os resultados (Tabela 14): 

 Tabela 14 - Aplicação  do Modelo de Valoração dos Recursos Naturais em UCs - MVUC 

Itens Quantificação Critério Propr.  
R$Mil 

Gov. 
R$Mil 

Pesquisa 
R$Mil 

USO DIRETO, OU ESTOQUES TANGÍVEIS 1.661.934 83.123 1.521.992 
Terra nua 4.429,17 hectares Mercado  80.000 53.148 147.000 
Benfeitorias  
Estradas 
Cercas 
Pontes 

19.854,24 m 
26 km 
28 km 

  3  

Custo reposição   27.795 
0 
0 
0 

27.795 
1.800 
  280 
  100 

 27.795 
1.800 
  280 
  100 

Minerais   0 0 0 
Floresta 
Nativa 

 1.000.053 m3 
605.564 m3   
 99.290 m3 
53.976 m3 

Araucárias PMFS - merc. 
Araucárias sem PMFS 
Folhosas PMFS - mercado 
Folhosas sem PMFS 
Avaliação proprietário 

 
 
 
 

1.500.000 

* 
0 
* 
0 
 

 967.829  
 196.808 
 62.321 
  16.924 

Floresta 
Plantada 

projeção volumétrica 
88,93 ha 

preços mercado   
  949 

 
0 

 
 37.945 

Erva-mate 
Xaxim 
Nó de pinho 
Pinhão 

3.583.705 kg/ano 
 18.028 un. 

1.787.057un. 
 81.063 kg/ano 

R$0,42/kg = 1.505x33 a. 
22,00 por unidade 
1,00 por unidade 
 R$0,50 por kg 33 anos 

 49.670 
  396 

  1.787 
  1.337 

0 
0 
0 
0 

 49.670 
  396 

  1.787 
  1.337 

Fauna  Custo de pesquisas 0 0   10.000 
Nutrientes   Avaliação qualitativa   Xy 

USO INDIRETO, FLUXOS OU SERVIÇOS AMBIENTAIS 107.676 0 437.481 
Provisão;Regul
ação;Cultural e 
suporte. 

4.237,83 ha 
U$762,40/ha/a/ Santos et al. 
(Jataí) 6% .  Pesquisa 1,51%  
 

107.676 0 426.481 

Recursos 
Cênicos 
Hídricos 

 
Cachoeiras, mata 

PCH - licença  

 
Arbitrados pelo pesquisador 

    
 1.000 

 10.000 
OPÇÃO 52.852 0 426.481 
Perda de renda 
1  

4237h*9*60*0,7  
Renda aluguel soja 70% 
área uma geração  

 52.852 0 0 

Perda de renda 
2  

U$762,40 /ha/ano x 
4237 ha  

66 anos de serviços 
(transgeracional).  

0 0 
 

426.481 

Investimentos   Custos a valores presentes     

EXISTÊNCIA  0 0 0 
Valor moral ao 
proprietário 

Alto, médio, baixo Contingente; arbitrada.. 
Título de Preservador. 

 
Título  

 
0 

Xy 
Titulo 

PERDAS E LUCROS CESSANTES 0 0  123.927 
Indenização árvores mortas e caídas; 
Fundo de comércio; zeladoria. 

Cálculos Periciais processo 
em andamento. 98389 m3 

0 
 

0 
 

123.927 
Xy 

JUROS/CONDENAÇÃO JUD.: CUSTOS DESPERDIÇADOS 0 0 120.000 
Juros  sentença judicial Cálculo financeiro  0 0   10.000 
Honorários  Judicial arbitrado pelo pesquisador 0 0 110.000 



233 

PASSIVO AMBIENTAL  Opinião de advogados   -1.000 
TOTAIS 1.822.462  83.123 2.628.881 

Xy = Itens identificados somente com Avaliação qualitativa.   * Admite considerar 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os valores encontrados na pesquisa podem ser assim representados na fórmula geral já 

enunciada no item 3.3 

 

VT = VUD+VUI+VE+VO+PLC+JUD+OUT                 (4) 

VT (Proprietário) = R$1.822.462 mil 

VT(Governo) =            R$83.123 mil  

VT(Pesquisa) =       R$2.628.881 mil 

 

O inventário e avaliação  pelo pesquisador conduziram a valores mais elevados do que 

aqueles obtidos tanto pelo proprietário quanto pela provável oferta do órgão oficial. Isto se 

deve à existência de mais componentes e em função de critérios de avaliação mais apurados 

ou atualizados. Apresenta-se comparativamente os grupos de componentes e valores (Tabela 

15) 

Tabela 15 - Síntese comparativa de valores 

COMPONENTES Proprietário  Governo Pesquisa 
Uso direto, ou estoques tangíveis 1.661.934 83.123 1.521.992 
Uso indireto, fluxos ou serviços ambientais 107.676 0 437.481 

Opção 52.852 0 426.481 
Existência 0 0 0 
Perdas e lucros cessantes 0 0 123.927 
Juros/condenação jud.: custos desperdiçados 0 0 120.000 
Passivo ambiental     -1.000 

TOTAIS 1.822.462 83.123 2.628.881 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Como antecipado no referencial teórico, o ICMBio, não atribui valor econômico aos 

recursos e atributos ambientais raros e valiosos que justificaram a criação da UC e imposição 

do regime de proteção integral ( valores de uso indireto, opção, existência), desconhecendo 

com isto os conceitos propostos pela literatura e também incorporados na legislação básica 

brasileira, na interpretação do pesquisador. No entanto, o proprietário pretende ver 

indenizados estes valores, que provavelmente procurará ver reconhecidos em Juízo, 

estabelecendo-se com isto um elevado e moroso contencioso. A diferença entre o valor do 
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cálculo do proprietário e da pesquisa decorrem dos fatos: a) para o cálculo dos valores de uso 

indireto, o proprietário informa estimativa feita no ano de 2007, utilizando uma taxa de juros 

de 6% ao ano, enquanto na pesquisa se adotou valores atualizados e uma taxa de juros 

transgeracional de 1,51% ou 66 anos sem desconto e b) para os valores de opção, o 

proprietário informou o custo de oportunidade de rendas perdidas com o cultivo de soja pelo 

período de 33 anos, enquanto que na pesquisa se adotou valor idêntico ao dos serviços 

ambientais, considerando uma taxa de juros transgeracional de retorno de investimento de 

1,51% para 66 anos, sem desconto. 

No que se refere aos valores de uso direto, únicos valores parcialmente reconhecidos 

pelo ICMBio, concentra-se as análises. A oferta considerada pelo ICMBio refere-se tão 

somente ao valor da terra nua e benfeitorias, a teor da IN 2. 

O valor calculado da oferta provável do ICMBio foi de R$83.123.000,00 para 

4.429,17 ha e benfeitorias ou um valor médio de R$19.790,00 por ha, bem próximo dos 

valores negociados com os pequenos proprietários da ESEC Mata Preta (Tabela 16), quando 

foi considerado somente o valor da terra nua e das benfeitorias. Caso a oferta do ICMBio 

fosse efetivamente o valor de R$83.123 mil, esse valor estaria, ainda assim, inferior ao valor 

da terra nua e das benfeitorias estimado pelos proprietários, de R$107.795,00, 

desconsiderando-se todos os demais componentes. Fica evidente que, tanto no caso das 

aquisições já feitas quanto no caso estudado, está sendo pago ou ofertado valor inferior ao 

valor da terra nua, na ordem de R$35.000,00 para terras mistas e de R$40.000,00 para terras 

de primeira qualidade estimados na pesquisa ou pretendidos inicialmente pelo proprietário. 

Tabela 16 - Compras efetuadas pelo ICMBio comparadas com estimativas do MVUC 

Proprietário hectares 

Estimativa VET 
utilizando MVUC 

R$1,00 
VALOR PAGO 

R$1,00 

Pago 
por ha 
1.000 

Pago 

%/VET 

ESTAÇÃO  ECOLÓGICA MATA PRETA 
Proprietário D 9,00  4.442.000  135.900  15,10  3,05 

Proprietário A 10,00  3.254.000  168.175  16,82  4,17 

Proprietário S 68,64  10.425.000  1.696.466  24,71  16,27 

PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS 
Proprietário O 26,62 **931.700 175.214 6,58 18,80 

Proprietário M 12,1 **423.500 95.398 7,88 22,52 

Proprietário L 36,30 6.801.000 561.824 15,47 8,26 

ESTIMATIVA DE VALOR ECONOMICO  (VET) PELO MVUC - Ca so individual PARNA 
MVUC - Caso 4.429,17  2.628.881.000 83.123,000 19,79**  3,19 



235 

ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DO VALOR TOTAL DAS UNIDADES  - MVUC 
PARNA Araucária Global 12.841 5.348.059.000  416.48  

ESEC Mata Preta Global 6.563 2.791.175.000  425,28  
* Estimativa somente valor da Terra Nua  ** Oferta provável (Terra Nua e benfeitorias). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 16 são analisadas três aquisições feitas a proprietários da ESEC Mata Preta 

e três aquisições feitas a proprietários do PARNA das Araucárias, comparativamente ao valor 

da possível OFERTA para aquisição da área do PARNA das Araucárias e estimativas dos 

valores totais das UCs. Ressalva-se que o valor pago ao Proprietário S inclui benfeitorias de 

alto valor, não sendo, portanto, comparável com as demais, que não apresentam esse item de 

forma tão expressiva. A diferença entre valores fica evidente, quando somados os atributos 

ambientais que justificam a criação da Unidade de Conservação: Florestas e Biodiversidade. 

Nas propriedades da Mata Preta foram pagos entre 3,05% a 16,27% do VET, e a oferta no 

PARNA Araucária foi estimada em 3,19%, substancialmente inferior aos valores sugeridos na 

literatura  numa interpretação mais ampla da legislação maior (excluída a IN2 do ICMBio, 

que é altamente restritiva e, ao que parece, ilegal e inconstitucional). Pode-se inferir que a 

utilização do MVUC contribui para evidenciar a distorção entre os valores ofertados ou pagos 

pelo ICMBio frente aos valores que a literatura (incorporados na legislação básica) considera 

justos. 

Como procedimento de triangulação, compara-se os valores da terra nua calculados 

pela pesquisa com os valores efetivamente pagos pelo ICMBio nas aquisições da ESEC Mata 

Preta e PARNA das Araucária pelo valor da terra nua e benfeitorias (Tabela 17). 

Tabela 17 - Comparativo do valor da terra nua MVUC e compras reais 

 HECTARES 
AVALIADO 

PESQUISA R$ 
OFERTA OU 

PAGO R$ 
% OFERTA 
ou  PAGA 

MVUC PARNA 4.429,17  147.000.000 83.123.000 56,54 

Proprietário D 9 360.000 135.900 37,75 

Proprietário A 10  
   

400.000  168.175 42.04 

Proprietário O 26,62 931.700,00 175.214,00 18,81 

Proprietário M 12,1 423.500,00 95.398,00 22,53 

Proprietário L 36,30 1.270.500,00 561.824,00 44,22 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pode-se inferir que a prática do ICMBio de ofertar/adquirir tende a ser sistemática e 

quase uniforme: ao atribuir o valor para a terra nua, o ICMBio subvaloriza o valor das áreas 

frente aos preços praticados e informados pelo mercado. No caso, os valores de compras do 

ICMBio oscila entre 18,81% a 56,54% do valor da terra nua calculados , desconsiderando 

todos os demais atributos. Mas as benfeitorias sempre existem sob forma de estradas, acessos, 

cercas, etc. A atribuição e pagamento de valores inferiores aos valores reais constitui, segundo 

a literatura (PEARCE; MORAN, 1997) um desserviço à preservação, e contraria as Diretrizes 

Brasileiras de avaliação econômica de biodiversidade do Decreto 4.339/2002 (BRASIL, 

2002a) que exige consideração dos valores de uso direto, indireto, opção e existência.  

A conclusão, em relações às compras efetuadas, como identificado no referencial 

teórico, é de que o ICMBio, na prática, vem pagando valores inferiores aos estimados no 

mercado local de terra nua e  benfeitorias, e não vem atribuindo valor econômico à 

biodiversidade, nem de uso direto nem de uso indireto, opção e existência, contrariando toda a 

literatura econômica (BROUNER et al. (1997); WOODWARD; WUI (2000); GEN (2004); 

BRANDER et al. (2006); GHERMANDI et al. (2010); SALEM; MERCER (2012); SEROA 

DA MOTA, 2007, 2011; RONCON, 2011, entre outros) e a uma interpretação favorável da 

legislação básica (BRASIL, 2002a; LEUZINGER, 2007). 

É na consideração dos recursos madeireiros (Tabela 18) que se vislumbra o maior 

conflito entre proprietário e ICMBio para cálculo de valores de indenização. 

Tabela 18 - Comparativo de valores de Recursos madeireiros 

ITENS QUANTIFICAÇÃO CRITÉRIO PROPR. GOV. PESQUISA 
Madeira 
Nativa 

 1.000.053 m3 
605.564 m3   
 99.290 m3 
53.976 m3 

Araucárias c/ PMFS - mercado 
Araucárias sem PMFS toras 
Folhosas c/ PMFS - mercado 
Folhosas sem PMFS toras 
Avaliação total proprietário 

 
 
 
 

1.500.000 

0 
0 
0 
0 

 967.829  
 196.808 
 62.321 
  16.924 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Enquanto o proprietário estima para os recursos vegetais madeireiros um valor global 

de R$1.500 milhões e a Pesquisa um valor de R$1.243 milhões, existe dúvida sobre o valor 

que o ICMBio pretende pagar. O órgão,consultado pelo pesquisador, limita-se a informar que 

são indenizáveis os valores de recursos madeireiros vinculados a PMFS aprovados e em 

execução. Informa ainda desconhecer o conteúdo das propriedades, por não ter visto vistoria e 

avaliação para a sua criação, nem até este momento.  Ocorre que o proprietário possui PMFS 

aprovado, vinculado a um Plano Integrado de Floresta-Indústria - PIFI, mas a criação da UC, 

por sua vez, conforme decidiu o STJ (STJ, 2012)  cancelou todas as licenças anteriormente 
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concedidas, impedindo a concessão de novas. O ICMBio vem defendendo em Juízo (em 

decorrência desta decisão) que as florestas não são indenizáveis, nem mesmo em relação às 

árvores mortas e caídas constantes de Planos de Manejo e que, se indenizáveis, limitam-se 

àquelas anteriores à criação da UC. Em processo por desapropriação indireta que tramita na 

Comarca de Concórdia/SC ainda pendente de decisão, três proprietários demandam por 

pagamento do valor dos recursos madeireiros existentes sobre a área, tendo sido atribuído 

pelo Perito Judicial os valores de mercado. 

Alem das florestas vinculadas a PMFS e Plano Integrado de Floresta-Indústria (PIFI) , 

a área apresenta ainda recursos florestais não vinculados, existentes tanto nas áreas gerais 

como nas áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, que pretende ter indenizados, 

sob fundamento que elas possuem valor econômico,  representam estoques de biodiversidade 

e prestam serviços ambientais, reconhecidos pelo Novo Código Florestal (BRASIL, 2012). 

A interpretação literal da Instrução Normativa 2 do ICMBIO, por sua falta de clareza, 

indica que as florestas e biodiversidade não seriam objeto de indenização, compondo o valor 

da terra nua. No entanto, o órgão informou a este pesquisador  que as florestas que são objeto 

de Plano de Manejo aprovado e em execução compõem o universo indenizável 

(PORTALDATRANSPARENCIA, 2012a.). Esta consideração parece compatível com o 

dever de indenizar pela existência de direito adquirido e pelo fato de, a partir desta 

autorização, ter o proprietário planejado suas atividades e construído parque industrial 

específico. No caso, pode-se interpretar que está sendo indenizada a perda que o estado 

provoca ao proprietário privado ao cancelar o Plano de Manejo de exploração sustentável sob 

o fundamento de criação de Unidade de Conservação e sua substituição por outro Plano de 

Manejo, de proteção integral. 

Não se vislumbra, na normativa ou nas informações do ICMBio que ele tenha intenção 

de indenizar a cobertura florestal que não esteja contemplada em Planos de Manejo. Esta 

parcela passa a representar valor controverso total, a ser definido em juízo. A provável oferta 

do ICMBio, considerando o valor dos recursos madeireiros constantes de Planos de Manejo 

aprovados e em andamento, seria (Tabela 19): 

Tabela 19 - Comparativo de valores de Recursos madeireiros com Planos de Manejo 

ITENS QUANTIFICAÇ
ÃO CRITÉRIO 

PROPRIE 
TÁRIO   

GOVERNO PESQUISA 

Madeiras 
Nativas 

 1.000.053 m3 
605.564 m3   
 99.290 m3 

Araucárias c/ PMFS - mercado 
Araucárias sem PMFS toras 
Folhosas c/ PMFS - mercado 

 
 
 

967.829  
0 

62.321 

 967.829  
 196.808 
 62.321 
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53.976 m3 Folhosas sem PMFS toras 
Avaliação total proprietário 

 
1.500.000 

0   16.924 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Neste cenário se teria a posição geral da (Tabela 20), que se torna necessária em face 

da interpretação mais ampla da IN 2 pelo próprio Instituto, ao considerar que Planos de 

Manejo com cobertura vegetal devem ser indenizados, mesmo que não previstos inicialmente 

na normativo e, talvez, por abrigar direito adquirido e descontinuação de empreendimento em 

andamento. Esta parece ser a mais provável posição e oferta. 

Tabela 20 - Estimativa da provável oferta do ICMBio considerando Planos de Manejo 

Itens Quantificação Critério Propr. 
R$Mil 

Gov. 
R$Mil 

Pesquisa 
R$Mil 

USO DIRETO, OU ESTOQUES TANGÍVEIS 1.661.934 1.113.273 1.521.992 
Terra nua 4.429,17 hectares Mercado  80.000 53.148 147.000 
Benfeitorias  
Estradas 
Cercas 
Pontes 

19.854,24 m 
26 km 
28 km 

  3  

Custo reposição   27.795 
0 
0 
0 

27.795 
1.800 
  280 
  100 

 27.795 
1.800 
  280 
  100 

Madeira 
Nativa 

 1.000.053 m3 
605.564 m3   
 99.290 m3 
53.976 m3 

Araucárias PMFS - merc. 
Araucárias sem PMFS 
Folhosas PMFS 
Folhosas sem PMFS 
Avaliação proprietário 

 
 
 
 

1.500.000 

967.829 
            0 
  62.321 
            0 

 

 967.829  
 196.808 
 62.321 
  16.924 

Madeira 
Plantada 

Projeção 88,93 ha preços mercado   949 0  37.945 

Erva-mate 
Xaxim 
Nó de pinho 
Pinhão 

3.583.705 kg/ano 
 18.028 un. 

1.787.057un. 
 81.063 kg/ano 

R$0,42/kg = 1.505x33 a. 
22,00 por unidade 
1,00 por unidade 
 R$0,50 por kg 33 anos 

 49.670 
  396 

  1.787 
  1.337 

0 
0 
0 
0 

 49.670 
  396 

  1.787 
  1.337 

Fauna  Custo de pesquisas 0 0   10.000 
Nutrientes   Avaliação qualitativa   Xy 

USO INDIRETO, FLUXOS OU SERVIÇOS AMBIENTAIS 107.676 0 437.481 

Provisão;Regul
ação;Cultural e 
suporte. 

4.237,83 ha 

U$762,40/ha/a/ Santos et 
al. (Jataí) Pesquisa 
1,51%  
Proprietário: 6% a.a  

107.676 0 426.481 

Rec. Cênicos 
Rec. Hídricos 

Cachoeiras, mata 
PCH - licença  

Arbitrados pelo 
pesquisador 

   1.000 
 10.000 

OPÇÃO 52.852 0 426.481 
Perda de renda 
1  ou  

4237h*9*60*0,7  
Renda aluguel soja 70% 
área uma geração  

 52.852 0 0 

Perda de renda 
2  

U$762,40 /ha/ano x 
4237 ha  

66 anos de serviços 
(transgeracional).  

0 0 
 

426.481 

EXISTÊNCIA  0 0 0 
Valor moral ao 
proprietário 

Alto, médio, baixo Contingente; arbitrada.. 
Título de Preservador. 

 
Título  

 
0 

Xy 
Titulo 

PERDAS E LUCROS CESSANTES 0 0  123.927 
Indenização árvores mortas e caídas; 
Fundo de comércio; zeladoria. 

Processos judiciais  0 
 

0 
 

123.927 
Xy 
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JUROS/CONDENAÇÃO JUD.: CUSTOS DESPERDIÇADOS 0 0 120.000 
Juros  sentença judicial Cálculo financeiro  0 0   10.000 
Honorários  Judicial arbitrado p/  pesquisador 0 0 110.000 
PASSIVO AMBIENTAL  Opinião de advogados   -1.000 

TOTAIS 1.822.462  1.113.273 2.628.881 
Xy = Itens identificados somente com Avaliação qualitativa.   * Admite considerar 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Embora mantendo a oferta do valor da terra nua, teria o Estado a obrigação de 

indenizar as perdas decorrentes do cancelamento do Plano de Manejo, em valor equivalente 

ao valor realizável líquido.  Aqui se calcula este valor da provável oferta do ICMBio, caso ele 

opte por indenizar efetivamente o valor da cobertura florestal constante de Planos de Manejo. 

Estes valores poderiam talvez ser melhor classificados, no Modelo proposto, como Perdas e 

Lucros Cessantes por cancelamento de autorização anteriormente concedida. No entanto, par 

manter a uniformidade das considerações e para melhor entendimento se opta por manter no 

item específico de recursos de uso direto, que é a origem do valor. 

A partir desta posição, se teria :  VT (Proprietário): R$1.822.462 mil ; VT(Governo):           

R$83.123 mil ;  VT(Pesquisa) :R$2.628.881 mil. 

A falta de regras claras e compatíveis com a literatura e legislação poderia ser suprida 

por uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que permitisse criação de Políticas, 

Programas e Projetos e Procedimentos consistentes, integrados com o sistema orçamentário, 

omissão que torna a criação das UCs atos isolados de alguns poucos, sem efetiva consolidação 

e gestão. Uma verdadeira fábrica de "parques de papel", que traz insegurança jurídica, 

ambiental, social e econômica para áreas privadas bem preservadas. Alternativamente, sem 

recursos para indenizar, poderia manter a propriedade privada, remunerando pelos serviços 

prestados, como permite o parágrafo único do artigo 37 da Lei do Bioma Mata Atlântica 

(BRASIL, 2012), no caso de aplicação compulsória, dada a impossibilidade alternativa. 

A política oficial de falta de atribuição de valores econômicos à preservação segue em 

rumo contrário a toda a literatura e tendência de legislação e jurisprudência, e gera incentivo à 

destruição (PEARCE; TURNER, 1990; PEARCE; MORAN, 1997; SEROA DA MOTTA, 

1998, 2007; BOCKSTAEL et al. 2000; BRASIL, 2002a; LANDEL-MILLS; PORRAS, 2002; 

WUNDER, 2005; FREEMAN III, 2006; MENDONÇA; SEROA DA MOTTA, 2007; 

LEONCE, 2008; SANDER, 2009; CLINE, 2009). 

Em resumo, cumprindo o objetivo principal  desta Tese, a aplicação de um modelo 

amplo como o MVUC se mostra adequado para valoração econômica e permite identificar 

componentes e valores de recursos naturais na criação de Unidades de Conservação . Permite 

identificar aqueles que são e que não são considerados pela Administração Pública ou que são 
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considerados por valores inferiores ou superiores àqueles preconizados pela literatura 

econômica de valoração dos recursos naturais e incorporados na legislação básica pátria.  

5.5 ESTIMATIVA DO VALOR ECONÔMICO TOTAL (VET)  DAS UCS 

Como contribuição adicional desta pesquisa, disponíveis dados gerais sobre 

componentes e quantidades das áreas indenizáveis, faz-se uma estimativa global do valor das 

UCs selecionadas, adotando-se os critérios propostos pelo Modelo testado. Utilizou-se uma 

estimativa de cálculo para as áreas de proprietários entrevistados e projetaram-se esses valores 

para o total da área da UC. Aqui foram considerados os volumes, em hectare, dos usos de solo 

para Uso Direto informados pelos proprietários (terra, madeira) e de Uso Indireto ou valor 

econômico dos Recursos Ambientais que justificam a criação da Unidade de Conservação, 

atribuído sob o nome genérico de biodiversidade. Foi ainda estimado o valor de Opção 

representado pela renúncia de rendas passadas. O objetivo é fornecer uma idéia geral e 

aproximada do que seria o valor das UCs, típicas do bioma da Floresta de Araucárias, 

considerando-se a literatura e a legislação. Não se pretende que os valores globais possam ser 

utilizados em casos específicos ou em outras regiões, pois os volumes de madeira são 

decorrentes de inventários específicos da área das propriedades consultadas e das UCs, e 

constam de Planos de Manejo das áreas que os possuem. Ainda, como uso do solo foi 

considerado aquele informado pelos proprietários. Mesmo as projeções para outras áreas, aqui 

feitas para fins estimativos, também não se pretende serem precisas, pela variabilidade que 

pode ocorrer. Pode-se observar, por exemplo, que algumas áreas já tiveram seus recursos 

madeireiros extraídos e outras foram convertidas para uso agrosilvopastoril. 

As estimativas feitas para o Parque Nacional das Araucárias e para a Estação 

Ecológica Mata Preta, foram feitos segundo os métodos preconizados na seção 6.3 e os aqui 

descritos, resultando os valores que seguem. 
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5.5.1 Estimativa do valor Global do Parque Nacional das Araucárias 

A composição de uso do solo para os proprietários pesquisados e projetados para a 

totalidade do Parque Nacional das Araucárias são apresentados na Tabela 21. 

 

    Tabela 21 -  PARNA Araucárias - Estimativa do uso do solo total  

 USO DAS ÁREAS DENTRO DA UC (EM HECTARES)  
 Mata Nativa PMFS Cultura Matas Plantadas TOTAL 
Analisadas 2713 4063 306 460 7542 
Projetadas 1906 2855 215 323 5299 
Totais 4619 6918 521 783 12841 
Uso em % 35,98 53,88 4,05 6,09 100,00 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observa-se que somente 4,057% da área não apresenta alguma forma de cobertura 

vegetal, enquanto a cobertura vegetal de florestas nativas é da ordem de 89,84% ( 35,98% + 

53,88%) . As projeções de uso do solo, no que se refere à cobertura de floretas nativas, 

informadas pelos proprietários e projetadas pelo pesquisador (89,84%), são compatíveis com 

os dados apresentados no Plano de Manejo (PNA, 2010) da UC (90,86%).  

O valor das áreas de cultura agropastoris é considerado tão somente quando da 

avaliação da terra nua, uma vez não apresentam nem recursos madeireiros (uso direto) nem 

biodiversidade (uso indireto). O valor de opção dessas áreas já foi recebido pelos proprietários 

no passado sob forma de renda de exploração do Estoque inicial dos recursos madeireiros e 

pelas rendas auferidas com as culturas agropastoris. O valor futuro é representado pelas 

rendas futuras que a área proporcionará. Portanto, parece razoável que, neste caso, somente o 

valor da terra efetivamente nua seja pago, considerando-se que o fato de já estar desmatado 

também implica em atribuição de valor. 

A partir dos dados das áreas, foram procedidas estimativas de valores econômicos de 

uso direto dos recursos madeireiros, adotando os valores para mata com cobertura e sem 

PMFS, matas com PMFS e Florestas plantadas com Pinus/Eucalipto, no pressuposto de que 

estes valores são uniformes para todas as propriedades.  

Para estimativa do valor de uso indireto ou biodiversidade ou de recursos prestadores 

de serviços ambientais foi considerada somente a área com cobertura florestal, ou seja, a área 
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total (12.841 ha), deduzida da área de culturas (521 ha), ou terra nua, totalizando 12.320 ha, 

ao preço unitário 100.636,80 de mil por ha, montando em R$1.239.845 mil.  

O valor de opção foi calculado para as áreas com cobertura florestal, 12.320 ha ao 

preço unitário 100.636,80 por ha, montando em R$1.239.845 mil, valor idêntico ao da 

biodiversidade, pelos fundamentos já expostos e que corresponde ao custo econômico de 

oportunidade já incorrido, à semelhança das rendas auferidas com as área de terra 

efetivamente nua e usadas em culturas agropastoris. 

Para o valor da terra nua foi considerada a área total da UC, de 12.841 ha, ao preço 

unitário de R$35 mil, montando em R$449.435 mil, considerado valor de terras mistas. 

Aqui o pesquisador depara-se com uma situação concreta que já havia sido antecipada 

na literatura: Qual valor atribuir às áreas utilizadas em culturas agropastoris, uma vez que se 

trata de terra nua no estrito sentido, embora preparadas para o cultivo imediato? A opção foi 

considerá-las como valor de terra nua, sem outros atributos de uso direto ou indireto. Desse 

modo, fica evidente que a uma área sem qualquer atributo ambiental não se pode atribuir 

valores ambientais específicos. Para que a área possa apresentar atributos ambientais deve-se 

esperar por um período de uma ou duas gerações para que ocorra a regeneração espontânea de 

biodiversidade. Mas a biodiversidade futura, em todo ciclo, descontada a taxas 

intergeracionais levaria a um valor presente tendendo a zero. 

Para os valores de PMFS foram adotados cálculos individuais de cada propriedade que 

os possuem, projetando para as demais no pressuposto de uniformidade. As benfeitorias não 

foram avaliadas por falta de dados de todas as áreas, e também por apresentaram 

características individuais específicas em cada imóvel. O valor da terra nua do PARNA foi 

considerado como misto (R$35.000,00 por ha), por apresentar áreas planas próprias para 

culturas agropecuárias, e também terras dobradas, montanhosas, enquanto o da Mata Preta foi 

considerado de primeira. 

Os valores médios obtidos nas áreas avaliadas foram projetados para as demais áreas 

(Tabela 22), no pressuposto de que, no geral, guardem idênticas características. No entanto, 

admite-se a hipótese de alguma variabilidade. 

   Tabela 22 - Estimativa de Valor Econômico total – VET do PARNA das Araucárias 

COMPONENTE CRITÉRIO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR R$ 1.000 
Terra nua Mercado 12.841 ha  35.000  449.435 
Mata sem PMFS Mercado 4.619 ha  84.100  388.457 
Mata com PMFS Mercado 6.918 ha 284.170 1.965.888 
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Pinus/eucalipto Mercado  783 ha  82.490   64.589 
Biodiversidade/PSA Contingente 12.320 ha 100.636 1.239.845 
Opção Indireto 12.320 ha 100.636 1.239.845 
Existência Título    
TOTAL GERAL    5.348.059 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O Valor Econômico Total (VET) do PARNA das Araucárias é estimado em 

R$5.348.059.000,00 para 12.841 ha ou R$416.483,00 por ha, sem benfeitorias. No PARNA, o 

valor da terra nua representa somente 8,4% do valor final. O componente mais valoroso é o 

valor das madeiras contempladas em Planos de Manejo (36,76%) e não contempladas em 

Planos de Manejo (7,26%), e reflorestamentos com exóticas (1,21%) correspondendo, juntas, 

a 45,23% do valor total da área. Terra nua e florestas representam, juntas, cerca de 53,63% do 

Valor Econômico Total (VET) da UC. Essa constatação é compatível com a Teoria 

Econômica de que o Valor de Uso Indireto agrega valor ao valor de uso direto do recurso 

natural, praticamente dobrando o seu valor. Isso tem muito sentido, pois, se a floresta é o 

Recurso e o Serviço Ambiental é o Produto, é o fluxo de rendas dos serviços o maior 

indicativo de valor presente. A renda futura deve recuperar o investimento durante o ciclo de 

vida do empreendimento e ainda proporcionar uma remuneração. No caso presente, sugeriu-se 

uma remuneração real da ordem de 1,5151% ao ano, que corresponde a uma taxa social 

intergeracional, bem inferior à praticada no mercado financeiro tradicional. É por isso que ao 

valor de uso direto deve-se somar também o valor de uso indireto. Alia-se ainda o fato de que 

o valor do Recurso não se deprecia ao longo dos tempos, mantendo e até aumentando seu 

valor. Ao final do ciclo transgeracional, o proprietário disporá de todos os valores dos 

serviços prestados e ainda manterá intacto (ou, provavelmente maior) o valor de seu Capital 

ou Recurso. A lógica dos investimentos em recursos naturais renováveis ou autorregeneráveis 

é totalmente diferente da lógica tradicional de aplicação de recursos em bens depreciáveis, 

deterioráveis ou que se tornam obsoletos com o decorrer do tempo, como máquinas e prédios 

e até de minerais não renováveis: ao final do ciclo, estes não apresentam valor residual, pois 

depreciam-se ou exaurem-se com o decorrer do tempo, enquanto as florestas e a 

biodiversidade apresentam condição de resiliência de autorregeneração. É por esse motivo 

que devem ser somados os valores de Uso Direto (do Recurso) e de Uso Indireto (renda ou 

fluxo de serviços) e ainda o Valor de Opção (custo de oportunidade ou rendas passadas 

renunciadas) e existência para as florestas ou biodiversidade. 
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Em alternativa à atribuição de valor de uso indireto considerando o período 

transgeracional de 66 anos, admite-se a hipótese de utilizar o período de 33 anos, para uma 

geração, quando os valores de Uso Indireto e Opção seriam de R$50.318,00 por hectare, 

próximos do valor do custo de oportunidade da terra nua, de R$52.852,00 , que encontra 

amparo no mercado tradicional corrente de terra nua e, portanto, mais próxima da prática 

atual de mercado para terras sem atributos ambientais.  No entanto, uma área com atributos 

ambientais especiais não pode ser comparada com terra nua, porque deixa de representar o 

valor de recursos valiosos. 

5.5.2 Estimativa do Valor Global da Estação Ecológica Mata Preta 

A composição de uso do solo para os proprietários analisados e projetados é a 

constante da Tabela 23. 

      Tabela 23 - ESEC Mata Preta - Estimativa do uso do solo total  

 USO DAS ÁREAS DENTRO DA UC (EM HECTARES) - EM 1.000 
 MATA PMFS CULTURAS PINUS/EU TOTAL 
Analisadas 1008 2000 172 328 3.508 
Projetadas 878 1742 150 286 3.055 
Totais 1886 3742 322 614 6563 
Uso em % 28,73 57,01 4,90 9,35 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As áreas com culturas representam 4,9% (4,05%, no PARNA Araucárias), os 

reflorestamentos 9,35% (6,09%, no PARNA) e as matas nativas 87,75% (89,84%, no 

PARNA), podendo-se concluir que a cobertura e uso do solo apresentam características 

semelhantes. Os componentes, critérios e valores adotados, à exceção da terra nua 

(R$40.000,00 por ha., por ser considerada de primeira) são os mesmos utilizados para a 

estimativa do PARNA das Araucárias. Pode-se com isto estimar o valor total (Tabela 24). 

  Tabela 24 - Estimativa de Valor Econômico total - VET da ESEC Mata Preta  

COMPONENTE CRITÉRIO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR R$ 1.000 
Terra nua Mercado 6.563 ha  40.000  262.520 
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Mata sem PMFS Mercado 1.886 ha  84.100  158.599 
Mata com PMFS Mercado 3.472 ha 284.170 1.063.288 
Pinus/eucalipto Mercado  614 ha  82.490   50.620 
Biodiversidade/PSA Contingente 6.241 ha 100.636  628.074 
Opção Contingente 6.241 ha 100.636  628.074 
Existência Titulo    
TOTAL GERAL    2.791.175 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O Valor Econômico Total (VET) da ESEC Mata Preta é estimado em 

R$2.791.175.000,00 ou R$425.289,00 por ha. Na ESEC Mata Preta, o valor da terra nua 

representa somente 9,41% % do valor final (contra 8,4% do PARNA das Araucárias). O 

componente mais valoroso é o valor das madeiras contempladas em Planos de Manejo 

(38.09%) e não contempladas em Planos de Manejo (7,3%), correspondendo, juntas, a 62,4 % 

do valor total da área. É compreensível este número considerado que se trata de florestas 

nativas de alto valor econômico. A preservação, segundo a teoria, aumenta o valor de opção 

para uso futuro, direto ou indireto. Como as florestas tornam-se cada vez mais raras, tornam-

se cada vez mais valiosas, tanto em termos econômicos, como também passam a competir 

com o valor ambiental. 

5.5.3 Considerações sobre as estimativas globais de valores das UCs. 

As estimativas globais não contemplam os valores isolados da fauna, dos recursos 

cênicos, hídricos e de benfeitorias, que demandariam estudos complexos e multidisciplinares, 

que foge do âmbito de uma pesquisa desta natureza.  

O Valor Econômico Total (VET) estimado das duas UCs é de R$8.139.234.000,00 e 

deste, somente os valores econômico da biodiversidade e de opção (R$3.735.839.000,00) não 

estão inseridos no mercado convencional de trocas, compra e venda, devendo-se recorrer a 

dados secundários e ao mercado de Serviços Ambientais, que está se tornando cada vez mais 

ativo e desenvolvido. Todos os demais valores (de terra, matas nativas em tora, madeira 

nativa beneficiada, pinus ou eucalipto) encontram suporte no mercado usual, encontrando-se 

ofertas de compra e venda nas bases avaliadas, por valores próximos a estes na região 

analisada, e foram obtidos a partir de fontes confiáveis, confirmadas mediante consultas a 

especialistas, moradores da região, processos judiciais, notas fiscais, contabilidade, sites 
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especializados e, ainda, pelo conhecimento das técnicas e práticas do ramo pelo pesquisador, 

há cerca de 40 anos. 

Esses números globais dão uma idéia inicial de grandeza do valor econômico das 

Unidades de Conservação estudadas, baseados na literatura econômica e legislação básica. A 

amostra contemplou mais de 50% das áreas de cada unidade, e presume-se possam ser 

apropriadamente projetadas para as demais áreas não examinadas dentro das UCs em função 

da semelhança apresentada e atestada pelas autoridades, ao selecionarem e incluírem como 

áreas homogêneas e de igual importância ecológica. 

O valor da terra nua, a preços de mercado, representa uma pequena parcela, da ordem 

de 9% do valor econômico das unidades de conservação pesquisadas. A UC é criada não em 

função da terra nua, mas, sim, em função dos recursos e atributos ambientais representados 

pelas florestas, recursos e biodiversidade existentes, razão única e, portanto, justificativa para 

criação da Unidade. A terra nua é um simples continente dos recursos da biodiversidade, 

estes, sim, os verdadeiros portadores de valor. Por uma que se espera seja anomalia 

temporária, o ICMBio, originalmente na Instrução Normativa 2 (ICMBIO, 2009), não atribuiu 

valor econômico aos recursos naturais que justificam a criação da UC. Esses valores foram 

sendo incorporados a partir da Cartilha de Regularização Fundiária de Unidades de 

Conservação Federais (ICMBio, 2011) e no documento Laudo de Vistoria e Avaliação de 

Imóveis Rurais (ICMBio, 2001a), quando fazem referência genérica e ambígua à Norma 

ABNT NBR 14653. 

Os valores de uso indireto e opção adotados são compatíveis com os demais cálculos 

de valores relatados, como os de Santos et al. (2000), de US$762,40 por ha/ano de serviços 

ambientais; Roncon (2011) de R$ 182.711,30 do estoque para florestas com 75 anos  e por 

Brack (2011) de R$9.400,00 de serviços ambientais anuais por ha. São inferiores aos valores 

propostos por Costanza et al. (1997).  

5.6 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DO MVUC 

Muito embora tenham sido adotados cuidados e procedimentos metodológicos para 

identificar componentes, critérios e valores sob a ótica dos proprietários, do governo e do 

pesquisador, a pesquisa foi realizada em período de conflitos administrativos e judiciais entre 

proprietários e governo. Portanto, a atribuição de valores por eles pode estar enviesada por 
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estratégias para obter um maior valor por parte dos proprietários e de pagar um menor valor 

por parte do governo. Alguns valores foram estimados ou arbitrados, seguindo suposições ou 

critérios ainda não consagrados na literatura e, portanto, podem não representar as práticas 

comprovadas. A falta de clareza e transparência nas informações do ICMBio, por alegadas 

questões estratégicas, torna mais frágeis os dados entendidos como sua disposição de pagar. A 

valoração econômica de recursos naturais demanda equipes multidisciplinares para 

identificação de componentes, critérios e valores, e, por isso, alguns componentes, critérios e 

valores podem estar influenciados pela visão individual dos estimadores de valor.  

Uma pesquisa como esta, que envolve aspectos qualitativos multidisciplinares pode 

estar influenciada pelo viés e sistema de crenças e valores do pesquisador, que incluem: 

• novidade do tema "indenização na criação de UCs" sob o enfoque do novo 

paradigma; 

• decisões judiciais conflitantes, com poucas decisões norteadas pelo novo 

paradigma de valores dos recursos naturais; 

• carência de doutrina jurídica de interpretação das considerações econômicas a 

partir do novo paradigma; 

• a dificuldade natural de ponderar valores sistêmicos, num contexto de 

complexidade; 

• a característica de o pesquisador possuir formação mais voltada aos aspectos 

econômicos e, portanto, tendendo a incorporar as contribuições recentes da 

literatura da área, de maior valoração, às vezes de lenta incorporação às práticas 

efetivas; 

• adoção de vertente da teoria crítica que implica em questionar e propor alterações 

no sistema vigente; 

• a dificuldade de entender e correlacionar estratégias de grupos de interesse 

internacionais e nacionais e projetar e avaliar os efeitos futuros das políticas 

públicas; 

O Modelo (MVUC) não foi validado pelo ICMBio, que é parte interessada direta, 

embora, em relação a valores, ele tenha fornecido dados estimativos da intenção de 

pagamento, supridos também pelos documentos de compra obtidos em cartório de Registro de 

Imóveis e por dados colhidos em processos judiciais.  Considerando-se que a tendência da 

prática oficial é de não valorar a biodiversidade e recursos naturais, tem-se o Modelo se torna 
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útil para identificar as divergências neste sentido. A validação do Modelo por parte de 

proprietários também pode estar enviesada por sua expectativa de recebimento de maior valor. 

A principal dificuldade encontrada pelo pesquisador foi trabalhar com graus 

diferenciados de entendimento e consideração de valor econômico atribuível aos recursos 

naturais, que se opera em três campos distintos, havendo defasagem entre eles e em sua 

interpretação pelos atores envolvidos: 

• os conceitos da literatura, onde está consagrado o conceito de Valor 

Econômico Total - VET, incluindo valores de uso direto, indireto, opção e 

existência. 

• os conceitos incorporados na legislação básica de forma gradual, reconhecendo 

o direito à propriedade e valores integrais, mas referenciando de forma tímida 

o Valor Econômico Total - VET. 

•  as práticas oficiais, consubstanciadas na IN 2 do ICMBio e suas 

interpretações, mantendo uma posição de desconsideração e ambiguidade 

quanto à adoção dos componentes e critérios de valoração pelo Valor 

Econômico Total- VET. 

A ambiguidade das práticas fica evidenciada quando se convive com dois critérios 

oficiais para valoração, o critério de valoração do dano, que é integral, incorporado na 

legislação e segue a literatura e o critério de indenização, que hesita em aceitar o cálculo da 

indenização do recurso preservado pelo valor integral de forma clara e transparente.  

A defasagem das práticas oficiais frente à legislação básica ainda não foi suprida por 

decisões judiciais que tratem de indenização por desapropriação, tornando menos robusto 

qualquer posicionamento. 

Ainda, pode ser considerada a dificuldade de resposta pelo órgão governamental e 

pelos proprietários em função da amplitude, detalhamento e complexidade das questões 

apresentadas, considerando que podem desconhecer e/ou não dispor dos dados no momento. 

Finalmente, a dificuldade de se proceder a uma identificação completa de todos os 

componentes de recursos naturais por uma única pessoa, uma vez que esta tarefa demanda por 

equipe multidisciplinar. Com isto, houve necessidade de recurso a fonte secundárias e, em 

alguns casos, arbitramento de valor para fins deste estudo. 
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5.7 CONCLUSÕES  SOBRE A APLICABILIDADE DO MVUC 

Como sempre destacado, o objetivo de um estudo desta natureza é fornecer subsídios 

para um entendimento amplo do problema, sob o ponto de vista dos proprietários, do governo e 

da comunidade como um todo e não a precisão numérica absoluta dos cálculos. 

Embora exista consenso entre os autores econômicos que tratam de valoração de 

recursos naturais, a incorporação desses critérios de avaliação em nossa legislação vem 

seguindo uma posição dicotômica: (a) para a cobrança, pelo Estado, de dano ambiental, são 

considerados os valores integrais  de uso direto, indireto, opção e existência, ponderados ainda e 

ao que parece apropriadamente, por um fator social; (b) para a indenização, pelo Estado, por 

ocasião das desapropriações, a Instrução Normativa 2 do ICMBio exclui a valoração dos 

atributos ambientais que justificam a criação da UC citados . Neste sentido, a normativa inferior 

contraria tanto a literatura quanto a Constituição e Legislação maior, básica. 

Observa-se que na aplicação prática, o Governo sub-avalia as áreas tanto em termos de 

valor de mercado, como ao não atribuir valor econômico à biodiversidade que justifica a criação 

e manutenção da UCs. Esta prática contraria a literatura e interpretação legal favorável, gerando 

insegurança jurídica, social e econômica e pode comprometer a proteção ambiental. Alguns 

entrevistados reportam constrangimentos e pressões que sofrem  ou percebem e que os levam a 

vender seus imóveis em condições desfavoráveis, de modo que não podem recompor a perda 

patrimonial integral. 

Em conclusão, atendendo ao Objetivo Geral da Pesquisa, tem-se que o Modelo 

sugerido é aplicável, evidenciando de forma satisfatória os componentes, critérios e valores de 

Recursos Naturais em UCs sob diversas óticas para fins de criação de UCs, com maior 

propriedade, quando comparado com a Instrução Normativa 2 do ICMBio ou outros modelos 

que não contemplem a totalidade dos valores de uso Direto, Indireto, Opção, Existência e, mais, 

as Perdas e Danos causados às atividades, Juros e Condenações Judiciais, Outros componentes 

e Passivos ambientais. Apresenta flexibilidade para incorporação de outros valores, e pode ser 

utilizado também para outras finalidades, como por ex.:  para avaliar o Passivo fundiário 

(contingências judiciais) das UCs; para avaliar seu VET para fins de incorporação de valores na 

Contabilidade Pública; para cálculo de dano; para conhecimento de valor por qualquer 

proprietário; para análises de custo-benefício para justificar a criação e a manutenção de UCs; 

para estimativa do valor econômico total de todo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são tecidas considerações adicionais do pesquisador sobre o conceito de 

valor e mercado para recursos naturais, sobre o atendimento aos objetivos da pesquisa, sua 

contribuição e recomendações para trabalhos futuros. 

6.1 REVISITANDO O CONCEITO DE VALOR DE MERCADO PARA RECURSOS 
NATURAIS 

A emergência do paradigma ambiental e a necessidade de evitar impactos ambientais 

que comprometam a função e equilíbrio dos ecossistemas tem motivado a busca de soluções, 

entre elas a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, como a criação de 

Unidades de Conservação. A atribuição de valor econômico para as externalidades ambientais 

no sistema de preços é tema relativamente recente. Em relação às externalidades negativas 

observa-se um esforço mundial para sua redução e reparação integral do dano, dentro do 

contexto de responsabilidade social dos entes econômicos. No entanto, em relação às 

externalidades positivas, embora a literatura tenha evoluído celeremente, existem dificuldades 

práticas de sua incorporação no mercado de preços, especialmente pela falta de definição do 

direito de propriedade e responsabilidade pelo pagamento. As Unidades de Conservação 

cumprem um importante papel dentro do sistema de proteção ambiental, preservando áreas 

que, por suas características ímpares, representam valioso estoque de biodiversidade e, 

portanto, valor ambiental, social e econômico.  

A valoração dos recursos naturais é plena de paradoxos e contradições. 

O maior paradoxo que se observa nas práticas oficiais é que não são valorados 

economicamente os recursos naturais existentes nas áreas e que são utilizados para 

justificativa da criação das UCs e para posterior cobrança por serviços, ou seja, o que tem alto 

valor ambiental a ponto de justificar a criação de uma Unidade de Conservação... não tem 

qualquer valor econômico para o criador da UC! Caminhando em sentido totalmente 
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contrário, o dano ambiental praticado contra os recursos naturais em UCs ou fora delas é 

valorado de forma integral, ou seja, a árvore derrubada tem alto valor, enquanto a árvore em 

pé não tem valor econômico algum para o proprietário. Isto  precisa mudar!. 

O QUE FORMA VALOR ECONÔMICO? E para uma UC? O valor econômico é 

criado pelas decisões estratégicas e pelas atividades (PORTER, 1999). A decisão estratégica 

de renunciar ao uso direto imediato e preservar para uso futuro, direto ou indireto, cria valor 

que, em tese, deve ser maior do que o valor da renda que seria obtida pelo uso imediato direto. 

É o valor de renúncia, o valor do custo de oportunidade, ou seja, o VALOR DE OPÇÃO para 

uso futuro. Quem renuncia para uso futuro, ao mesmo tempo desenvolve atividades visando a 

aumentar o valor econômico do bem preservado. Numa floresta, as atividades incluem os 

cuidados, os tratos silviculturais, o adensamento da floresta, a preservação da fauna e flora, os 

cuidados para evitar a caça e a pesca, a extração etc. Além disso, são gerados empregos e 

pagos impostos, todos eles com o objetivo único de tornar a área sempre mais preservada e 

valiosa. 

Nos últimos anos, cada vez mais os cidadãos têm atuado no sentido de adotar posturas 

éticas e socioambientais visando a reduzir os impactos ambientais e melhorar a qualidade 

ambiental. Por exemplo, alguns adotam meio de transporte menos poluidor ou protegem 

florestas, mas nenhum deles concordaria em ver desapropriados seus bens sem pagamento. 

No caso de florestas, a situação é flagrante. Quem preservou florestas está sendo punido pela 

expropriação sem pagamento, enquanto os que derrubaram as florestas receberam o valor, e 

ainda mantêm a terra nua, produtiva. A Instrução Normativa 2, do ICMBio, sugere que a 

biodiversidade (usada como justificativa para criação de UCs) não possui qualquer valor, mas 

somente tem valor a terra nua. Isso constitui estímulo à destruição e banalização da causa. Um 

exemplo numérico ajudaria. De dois proprietários que, no passado, possuíam terra (valor de 

R$1.000,00) com florestas (R$1.000,00). Aquele que derrubou floresta no passado recebeu o 

valor econômico do recurso Floresta, (R$1.000,00) que aplicou e teve rendimentos de, 

digamos, R$800,00 durante um ciclo. E ainda usou a terra para cultivo, que produziram mais 

rendimentos, digamos R$900,00, mantendo ainda o valor da terra (R$1.000,00). Esse que 

destruiu a floresta tem hoje um patrimônio econômico de R$3.700,00. Aquele que preservou a 

floresta tem-na desapropriada, pelo ICMBio recebendo (pela  IN2) somente o valor da terra 

nua, R$1.000,00, ou seja, o preservador é punido duplamente.  

Uma floresta é portadora de valores econômicos de uso direto e de custos econômicos 

de oportunidades perdidas ou rendas renunciadas no passado em função do exercício da opção 
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de preservação. Com isso, ao avaliar-se o valor de um recurso natural para fins de 

indenização, deve-se compensar o proprietário pelo real valor econômico que a floresta é 

portadora. Numa situação equilibrada, ao final do período, tanto o que desmatou com 

autorização quanto o preservador deveriam possuir no mínimo igual patrimônio!  Nos casos 

concretos examinados, a cobertura florestal e existência de biodiversidade está sendo utilizada 

pelo ICMBio como Fator de Redução do valor econômico da terra nua, o que contraria todos 

os conceitos e legislação examinados, de que é um componente que aumenta o valor 

econômico da área. 

Há uma confusão sobre o entendimento de "valor de mercado". Os fundamentos para 

o valor de mercado de áreas com atributos ecológicos especiais deveriam ser buscados na 

literatura econômica de valoração dos recursos naturais. Parece faltar conhecimento e 

competência nas ações de valoração econômica à equipe do ICMBio. Na atribuição do valor 

de mercado, utiliza-se o valor de áreas próximas negociadas ou em consulta de intenção de 

venda para áreas com características diferentes daquelas onde se pretende instalar uma UC. 

Ocorre que as áreas próximas são áreas comuns, sem qualquer atributo ecológico importante, 

enquanto as áreas candidatas à UC são áreas especialíssimas, de alto valor de biodiversidade e 

altamente conservadas, preservadas. Logo, o mercado de terras agrícolas ou sem uso não é 

parâmetro adequado de comparação. Terras nuas não são portadoras de valores econômicos 

de uso Direto, Indireto, Opção e Existência e, portanto, não se prestam para avaliar estes 

recursos. 

Na valoração, dever-se-ia pontuar mais os recursos naturais que deram origem e 

justificam a criação da UC: pinheiro, flora, fauna, recursos cênicos etc. em uma escala 

progressiva de grau de impacto positivo. Uma das forma poderia ser a de  atribuir a eles um 

maior valor econômico, utilizando um fator numa escala de 1 a 10, da mesma forma que o 

IBAMA atribui um redutor de Fator Social para o impacto dos danos em UCs. Por exemplo, 

flora ou fauna ameaçada de extinção deveria ser ponderada por um fator maior do que flora 

ou fauna sem ameaça. 

QUANDO VALE A PENA CRIAR - E MANTER - UMA UC? Uma UC somente 

deveria ser criada – e mantida –, se ela proporciona (gera) bem-estar social maior de que seu 

custo e maior bem-estar do que as alternativas existentes. Havendo alternativas melhores, a 

UC não deveria ser criada e, se já criada, deveria ser vendida e aplicados os recursos onde 

proporcionariam maior bem-estar social. Isso faz parte do conceito de eficiência, ou 

efetividade de Custo-Benefício, regra básica, fundamental. 
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Políticas Públicas, Planos, Programas (PPP) não deveriam ser implantados sem uma 

prévia análise das alternativas possíveis. Os Custos e Benefícios deveriam ser traduzidos em 

um denominador comum que traduza o bem-estar da população. Sem entrar no mérito do 

tema, que é profundo, sugere-se que custos e benefícios possam ser traduzidos em termos 

monetários. Nenhum projeto poderia ser implantado, se o benefício não fosse superior ao 

custo. Entre projetos alternativos, opta-se por aquele que se traduz em melhor benefício ou 

bem-estar para a sociedade. Pode-se ainda optar por nada fazer, sempre que a perda de bem-

estar para a sociedade com não implantar o projeto seja inferior ao custo de implantação deste 

projeto, pois não seria razoável implantar um projeto a um custo de R$1,00, se o benefício 

com a redução de perdas fosse inferior. Para um aperfeiçoamento dos dados para decisão, 

seria importante levar em conta, além dos custos e benefícios ambientais, os custos e 

benefícios sociais, econômicos, fiscais. 

6.2 O ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

O contexto da criação de Unidades de Conservação Federal no Estado de Santa 

Catarina foi abordado em linhas gerais contemplando seu histórico e características 

atendendo o objetivo específico a), apresentando fatos e discursos dos diversos atores com 

algumas interpretações do Pesquisador, que acompanha o processo desde a edição do decreto 

de criação, em 2005, até esta data. As UCs examinadas  ( de proteção integral e propriedade 

pública) até este momento não foram consolidadas, permanecendo em sua quase totalidade 

sob regime de propriedade privada (e, portanto, de uso sustentável) , gerando um clima de 

desconforto para as Autoridades, Sociedade e Proprietários das áreas. A fase de transição 

pode ser definida como até o momento em que a posse e propriedade passem para o Estado, o 

que ocorre quando do pagamento de prévia e justa indenização. Com isto o Estado passa a 

gerir a área, continuando a função de proteção até então já existente e ponto de torná-la apta à 

categoria de território especialmente protegido. 

O processo de criação das UCs de Santa Catarina se caracteriza pela morosidade e 

falta de pagamento de indenização, os quais por sua vez decorrem de falta de planejamento, 

procedimentos claros, estudos técnicos e existência de verbas orçamentárias prévias (TCU, 

2006; RODRIGUES, 2009; OLIVEIRA, 2012), o que caracteriza ilegalidades e 

inconstitucionalidades (LEUZINGER, 2007). 
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As falhas no processo de criação foram e ainda são objeto de forte reação e protestos 

generalizados do Governo Estadual, Prefeitos , Proprietários e População das áreas, muitos 

dos quais recorreram ao Judiciário na busca de repor a legalidade na sua condução.   

Observa-se ao mesmo tempo preocupação das autoridades no sentido de aprimorar os 

mecanismos de criação de Unidades de Conservação Federais, sendo exemplo disto a redução 

do ritmo de sua criação e a busca de regularização das já criadas, num esforço conjunto com 

demais órgãos. 

Independente das falhas no processo, algumas reconhecidas pelas Autoridades,  

Governo e Proprietários ainda enfrentam e enfrentarão a questão de atribuição de valor 

econômico justo para indenização das áreas desapropriáveis, o que demanda regras claras, 

principalmente quanto a componentes e critérios de valoração. Enquanto que o Estado 

pretende pagar somente o valor da terra nua e benfeitorias (eventualmente florestas com Plano 

de Manejo), os proprietários pretendem receber o valor econômico integral dos atributos 

ambientais que justificam a criação da UC. Neste contexto, torna-se importante a existência 

de um Modelo referencial para cálculo do valor econômico que contemple os modernos 

conceitos da literatura e da legislação básica. 

A literatura  econômica internacional e nacional sobre valoração dos recursos naturais 

adota de forma unânime, com pouca controvérsia, o conceito de Valor Econômico Total 

(VET) para valoração dos recursos naturais ou biodiversidade, compostos pelo Valor de Uso 

Direto (VUD), Valor de Uso Indireto (VUI), Valor de Opção  (VO) e Valor de Existência 

(VE)  de forma que  VET=VUD+VUI+VO+VE. 

A legislação Brasileira, especialmente a Constituição Brasileira (BRASIL, 1998)  

determina que a indenização seja prévia e justa, considerando a integralidade dos valores. A 

Política Nacional de Biodiversidade, traduzida no Decreto 4.339/2002 (BRASIL, 2002a) 

determina que os ecossistemas sejam manejados em contexto econômico, internalizando 

custos e benefícios da utilização da biodiversidade (bens e serviços) na contabilidade púbica. 

Enuncia que a biodiversidade possui valor econômico e incluem os valores de Uso Direto e 

Indireto, de opção de uso futuro e ainda o valor de Existência ou intrínseco. 

Alem da literatura e legislação, foram examinados os Modelos da ABNT (dano e 

indenização) e de dano do IBAMA/ICMBio e do Estado de Santa Catarina, que também 

serviam de suporte para o estudo. 

A revisão da literatura, legislação básica e modelos em uso permitiu identificar 

divergências das práticas oficiais (objetivo específico b) de valoração econômica dos 
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recursos naturais na criação de Unidades de Conservação Federais (ICMBio, 2009) , 

destacando-se: 

• Falta de valoração de valores de uso direto não vinculados a Planos de Manejo 

aprovados e em execução. 

• Falta de valoração dos valores da biodiversidade ou de uso indireto. 

• Falta de valoração dos valores de opção e existência. 

• Falta de consideração de perdas e lucros cessantes em empreendimentos e 

atividades desenvolvidas na área exprorianda. 

• Falta de consideração de outros componentes, como Passivos Ambientais, Custos 

de Implantação das Unidades de Conservação, Juros e Condenações Judiciais. 

• A consideração de valor de mercado adotada está referida a áreas sem atributos 

ambientais, enquanto que as áreas desapropriandas apresentam recursos ambientais 

especiais. 

Observa-se ainda divergências de consideração de componentes entre os diversos 

modelos, sendo que os modelos de dano não tratam da valoração da terra ou benfeitorias, que 

no entanto são tratados no conjunto das normas da ABNT da série 14653.  

Como principais convergências (objetivo específico b) dos modelos de dano da 

ABNT, Ministério Público de Santa Catarina e IBAMA/ICMBio  entre si, observa-se a 

valoração integral dos valores de uso indireto, convergentes com a literatura, adotados 

integralmente pela legislação de dano ambiental. 

A Ambiguidade do Modelo de indenização do ICMBio reside na menção à adoção das 

Normas ABNT, restringindo, em suas interpretações, à parte relativa à avaliação dos Imóveis 

Rurais, terra nua e benfeitoria - reconhecidos no Modelo ABNT -  sem menção clara aos 

demais componentes, como à adoção das demais partes da norma, especialmente à Parte 6 - 

Avaliação dos Recursos Naturais e parte 4 - Empreendimentos Econômicos. Sob o aspecto 

legal, a prática do ICMBio também desconhece os Princípios e Diretrizes para a 

implementação da Política Nacional da Biodiversidade em contexto econômico do Decreto. 

4.339, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, 2002a), que determina consideração dos valores de 

uso direto, indireto, opção e existência, assim como as demais normas que tratam da 

indenização da integralidade dos atributos ou componentes. 

Entre as constatações da pesquisa, um fato que merece reflexão é a paradoxal 

convivência no âmbito do ICMBio de duas normativas antagônicas de valoração econômica 

para a biodiversidade ou recursos naturais: O Modelo IBAMA/ICMBio (PEIXOTO; 
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WILLMERSDORF, 2002) aplicável ao cálculo do valor econômico de dano praticado, que 

valoriza a biodiversidade e adota o cálculo pelo Valor Econômico Total - VET e o modelo 

ICMBio da Instrução Normativa 2/2009 (ICMBio, 2009) aplicável ao valor econômico de 

indenização na criação de Unidades de Conservação, que não reconhece valor econômico para 

a biodiversidade. Dentro do Instituto, para a área de fiscalização a biodiversidade tem alto 

valor e para a área de criação de UCs, a biodiversidade não tem valor. A prática de não 

valorar a biodiversidade constitui um forte estímulo à sua destruição, desincentivando a 

preservação (PEARCE; MORAN, 1990). 

Não se observou jurisprudência firmada no tocante ao valor econômico indireto da 

biodiversidade por ocasião da indenização por desapropriação, e as decisões sobre 

indenização de florestas nativas, áreas de preservação permanente e reserva legal tem sido 

ambíguas, ora reconhecendo ora negando valor. Estas decisões, se supõe, decorrem de ações 

antigas, anteriores ao novo paradigma de consideração de valor econômico da biodiversidade 

e dos serviços por ela prestados, agora já incorporadas na legislação básica. 

A partir da revisão da literatura, da legislação e estudo dos modelos adotados na esfera 

Federal, foi proposto um Modelo de Valoração de Recursos Naturais na Criação de 

Unidades de Conservação (MVUC) (objetivo específico c) para ser utilizado como 

referencial para a pesquisa. O modelo constitui a principal contribuição teórica e contempla 

Componentes e Critérios a serem considerados para valoração e foi apresentado no Capítulo 4  

Sob o aspecto metodológico, pode-se apontar carência de uma validação teórica mais robusta 

para o Modelo, que se espera possa ser suprido em pesquisas posteriores.  

Testar a aplicabilidade do modelo sugerido, em um caso real, em Santa Catarina, 

confrontando a visão dos Proprietários, do Estado e da Pesquisa a partir dos referenciais 

teóricos constituiu o objetivo específico d) e representou a parte mais complexa da pesquisa, 

por envolver considerações de componentes e valores variados. O Modelo se mostrou robusto 

e flexível o suficiente para comportar os componentes identificados e informados pelo 

proprietário, ICMBio e pelo pesquisador, representando sob este aspecto melhoria em relação 

a todos os demais modelos pesquisados. Com isto, ele permite identificar, na prática todas as 

convergências e divergências de componentes, critérios e valores de valoração dos recursos 

naturais na criação de Unidades de Conservação, cumprindo o objetivo principal enunciado 

como "Avaliar a adequação de um Modelo proposto para Valoração dos Recursos 

Naturais na criação de Unidades de Conservação (UCs) no Brasil". 
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Na visão do pesquisador, apontadas as convergências e divergências entre as práticas 

oficiais com a literatura e interpretação da legislação básica, precisa-se buscar caminhos para 

solução das divergências no sentido de minimizar conflitos na atribuição de valores 

indenizáveis quando da criação das Unidades de Conservação, que implicam em morosidade, 

maiores custos e também prejuízos para o meio ambiente e desestímulo à preservação. Parece 

que a solução demanda concessões mútuas, entre as quais se destaca: 

Alteração das normativas de indenização, para: 

a) contemplar a integralidade dos valores de uso direto, sem exceção e distinção, a 

preços de mercado. A principal divergência consiste na indenização da cobertura florestal 

integral, sem distinção, uma vez que a floresta preservada é portadora de valor comercial e de 

atributos ambientais que geram benefícios futuros. Justifica-se esta consideração pois todos os 

componentes de uso direto apresentam valor de mercado e contribuem igualmente para a 

prestação de serviços ambientais; 

b) atribuição de um valor de compensação pela custo de oportunidade ou renda 

perdida pelo proprietário em função da opção pela conservação no passado . Justifica-se esta 

consideração porque representa perda efetiva de renda do proprietário e ao mesmo tempo 

prestação de serviço ambiental no passado. Com isto a preservação estará sendo incentivada; 

c) remunerar o proprietário da área a partir do dia da decretação de utilidade pública 

e/ou criação da UC, deles o primeiro. 

Como mecanismo auxiliar, dada a falta de recursos públicos para aquisição de áreas, 

pode-se sugerir a criação de Parceria Público-Privada (PPP), onde a propriedade e gestão 

permaneçam privadas, remunerando-se por isso, sob a forma já consagrada pelo Código 

Florestal, de Pagamento por Serviços Ambientais -PSA. Neste caso o Estado evita 

desembolsos de grandes quantias para criação da UC, mantendo os benefícios dos serviços. 

Mais ainda factível esta prática, se considerarmos que o Estado é tomador de recursos no 

Mercado Financeiro, podendo com isto economizar com pagamento de juros de dívida e 

eventualmente ainda obter economias. Considere-se ainda que, de modo geral, a literatura 

preconiza que a gestão privada é mais eficiente que a pública e a existência de críticas ao 

abandono de maior parte das UCs atualmente existentes. 
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6.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE 

Para além da Academia, onde se espera que esta Tese contribua para melhor 

entendimento do valor econômico das UCs, atendendo recomendações como as indicadas 

porSantos et al. (2001), Camphora e May (2006), Oliveira Jr. e Bittencourt (2005), TCU 

(2006), Kury (2009), Oliveira (2010), Oliveira (2012) e Portaldatransaprencia (2012a), parece 

clara a implicação dos resultados para os estudos sobre valoração econômica, formulação de 

políticas públicas, direito ambiental, mecanismos econômicos de incentivo à preservação, 

entre outros. Neste sentido, destaca-se a seguir algumas contribuições que podem beneficiar 

na prática os principais atores envolvidos com a questão da valoração econômica dos recursos 

naturais. 

Para os Proprietários de áreas bem preservadas, que sirva como um alento e incentivo 

sobre os novos rumos e perspectivas de valor econômico real das áreas preservadas. A partir 

da valoração econômica das áreas preservadas é que se estabelecem as bases para sua 

conservação e aumento. Que possa servir de orientação e como instrumento de estimativa de 

valores para fins de negociação administrativa ou judicial das áreas desapropriandas ou 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Para o Executivo e para as autoridades que trabalham com políticas públicas, que esta 

Tese constitua-se um instrumento de pensar mais amplo, avaliando-se custo e benefício de 

políticas alternativas. A preservação somente será incentivada por políticas públicas, se ao 

bem preservado for atribuído valor econômico superior ao valor de destruição, considerando, 

além dos Estoques de bens, os Serviços Ambientais que as áreas prestaram no passado e 

prestarão para a comunidade ao longo dos tempos, incluindo as gerações futuras, única 

justificativa para a criação das UCs. Assim, este modelo poderia ser utilizado tanto para 

estudos preliminares à criação das UCs quanto para negociação de valores nas esferas 

administrativa e judicial, evitando-se divergências que retardam e encarecem o processo e 

custo final da UC. Às Autoridades Ambientais, para que possam refletir sobre o valor 

econômico e inclusão da integralidade  dos componentes de uso direto, indireto, opção e 

existência entre os valores indenizáveis, como forma de valorizar e incentivar a preservação. 

A convergência de valores deverá ocorrer de forma gradativa, pela prática administrativa ou 

pela jurisprudência dos Tribunais, para o qual esta Tese pretende contribuir 

Para o Judiciário, espera-se que esta Tese possa ampliar os olhares para uma visão 

sistêmica que contemple valores econômicos dos recursos naturais, sociais e ambientais, 
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contribuindo para uma visão multidisciplinar que conduza a uma interpretação das leis, no 

sentido de melhor valorar a preservação, atribuindo ao bem preservado um valor maior do que 

o valor do bem destruído. A criação e implantação de Unidades de Conservação deve ser 

antecedida de estudos técnicos adequados, contemplando aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e, principalmente, indicando e alocando previamente recursos para a criação, 

implantação e manutenção da Unidade, de forma a cumprir a Lei em todas as etapas e atingir 

os fins propostos. Ao mesmo tempo, pode o Judiciário caminhar celeremente no sentido de 

equiparar o valor da preservação – cujos estudos ainda estão incipientes em função da pouca 

demanda jurisdicional – ao valor do dano ambiental, em que as leis e jurisprudência 

evoluíram com maior rapidez. Afinal, o bem danificado é o bem antes preservado e a ação 

humana será direcionada no sentido de obter o máximo de bem-estar percebido e valorado 

para o indivíduo e para a comunidade.  

Para o Ministério Público Federal, guardião da Lei e da Ordem, como auxilio teórico 

para que intervenha firme no processo, objetivando que os procedimentos adotados sejam 

aqueles mais adequados em todas as fases e assegurando ao Estado o direito de criar UCs, e 

aos proprietários o direito de receber previamente um preço justo como indenização pela 

desapropriação de seu patrimônio em favor da causa ambiental, orientando-se, entre outros, 

pela existência de estudos técnicos e alocação de recursos prévios. Para que adote como 

referencia um modelo único de cobrança de dano econômico e pagamento de indenização, 

uma vez que referidos a mesmo objeto e como forma de valorizar e incentivar a preservação 

equitativamente, na mesma dimensão em que pune o dano. 

Com o legislativo, para a dupla tarefa de (a) vigiar o Executivo exigindo o estrito 

cumprimento das Leis para que a criação de futuras UCs sejam feitas de forma clara, 

transparente, legal, constitucional, evitando-se criação de despesas ou passivos sem prévia 

dotação orçamentária. Análises de custo - beneficio poderiam ser incorporadas na legislação 

como forma de assegurar maior bem-estar e eficiência na aplicação de verbas públicas. Isso 

pode ser conseguido mediante Lei que transfira ao Poder Legislativo a tarefa de decidir sobre 

a destinação do território nacional, de forma integrada com avaliação prévia das áreas, e 

aprovação de recursos orçamentários compatíveis com o empreendimento, indenizando 

previamente os proprietários pelo justo valor; (b) anular, pela edição de Decreto Legislativo, 

todas a tentativas de criação de UCs irregulares do passado, e de modo especial aquelas cujos 

decretos de declaração de utilidade pública e "criação" está caduco, a teor do artigo 10, do 

Decreto-Lei 3.365/41; c) criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para identificar o real 
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Passivo Fundiário brasileiro com a criação de Unidades de Conservação em terras privadas, 

estabelecendo uma política, prazos e critérios para sua regularização. Estas recomendações 

são extensivas aos órgãos de controle como Controladoria e Tribunal de Contas em todas as 

esferas. 

Para o ICMBIO, pode servir de auxílio na promoção a valorização dos recursos 

naturais e biodiversidade à sua real dimensão social e ecológica, traduzindo-os 

monetariamente, como forma de incentivar a preservação;  para que realize concretamente 

todos os estudos técnicos adequados prévios à criação de qualquer Unidade de Conservação, 

assegurando ainda recursos orçamentários compatíveis com o empreendimento e pagamento 

das indenizações; para que incorpore análises e custo-benefício para justificar a criação e 

manutenção de UCs; para auxiliar de estimativa de valor para pagamento de serviços 

ambientais aos proprietários a partir da data de declaração de utilidade pública ou criação da 

UC; para indicar o valor econômico de todas as UCs sob sua gestão; para que quantifique e 

divulgue de seu real passivo fundiário; e como um indicativo para a adoção de um critério 

único e consagrado para cálculo do dano a ser cobrado e da indenização a ser paga, integrais, 

referidas ao mesmo objeto. Com adoção de um modelo mais amplo e convergente com a 

literatura e legislação, o ICMBio poderá evitar muitos dos conflitos do processo, evitando 

desperdício de verbas públicas, morosidade e abandono das áreas, e criando segurança 

econômica, social e ambiental. Finalmente, sugere-se que a criação de uma UC somente 

venha a ocorrer ,após o pagamento da desapropriação, quando o Estado mantiver o domínio e 

posse da propriedade, condição necessária, essencial para existência e criação de uma UC, 

dado que não pode existir nem ser criada uma Unidade de Conservação Pública em 

Propriedade privada. 

6.4 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se, em relação a trabalhos futuros, que sejam feitas avaliações de outras 

UCs, em outros contextos, aplicando-se o modelo proposto. Os efeitos socioeconômicos para 

os habitantes do entorno das UCs é um tema que pode ser pesquisado com maior 

profundidade, objetivando entender os reflexos econômicos e sociais que decorrem para eles, 

quando da criação de uma Unidade e de como podem ser quantificados e compensados. A 

utilização da Teoria de Opções reais, aqui não adotada, se mostra um promissor caminho para 
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futuras pesquisas nesta área, incorporando os conceitos de incerteza sobre o uso dos recursos 

naturais. 

Na área do Direito, divisa-se campo para estudar a evolução dos procedimentos de 

criação de UCs dos últimos anos, com aumento das exigências de estudos técnicos; a 

interpretação e incorporação clara, em nossa legislação, na doutrina e na jurisprudência, dos 

novos conceitos de valor econômico dos recursos naturais; os efeitos jurídicos do decurso de 

prazo de cinco anos, que geraria a caducidade do Decreto de criação das Unidades não 

implantadas 

Na área das políticas públicas e políticas de Governo, podem-se recomendar estudos 

visando a identificar o real passivo fundiário com a criação de UCs no Brasil e os possíveis 

reflexos no orçamento, adotando o modelo proposto; adoção de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) em nível nacional, visando a subsidiar uma política ambiental estável; 

adoção de estudos técnicos completos dos reflexos econômicos, ambientais, sociais e fiscais 

com a criação de UCs, assegurando recursos para que a criação de uma UC seja antecedida de 

aquisição da área com prévia, breve e justa indenização aos proprietários. 
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APÊNDICE A – GLOSSÁRIO 

− Biodiversidade – Diversidade biológica significa a variabilidade 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 (BRASIL, 1998b).  

− Conservação – Conservation. The protection, care, management and maintenance of 
ecosystems, habitats, wildlife species and populations, within or outside of their natural 
environments, in order to safeguard the natural conditions for their long-term permanence. 

o Conservation ex situ. The conservation of the components of the biological diversity outside 
of their natural habitats. Conservation in situ. The conservation of the ecosystems and 
natural habitats and maintenance and recovery of viable populations of species in their 
natural environments and, in the case of tame and cultivated species, in the environments 
where they have developed their specific characteristics. 

Admite exploração sustentável de uso direto ou indireto e é dever de todo o cidadão, embora 
também do Estado, como no caso de Unidades de Uso Sustentável ou por meio de regulação 
da atividade e controle dos impactos ambientais, nas ações denominadas de Comando e 
Controle, e ainda mediante de adoção de mecanismos econômicos, como o Pagamento por 
Serviços Ambientais (BRASIL, 2000).  

− Dano Ambiental – A expressão “dano ambiental” tem conteúdo ambivalente e, conforme o 
ordenamento jurídico em que se insere, a norma é usada para designar tanto as alterações nocivas 
como efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus interesses (STEIGLEDER 
2004, p. 117).  

− Desapropriação – É uma forma de aquisição da propriedade pelo estado, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro, que permite adquirir domínio e posse, e então exercer os direitos de 
domínio e posse, dando a destinação conveniente (BRASIL, 1998a; LEUZINGER, 2007).  

− Ecossistemas – Podem ser entendidos como o conjunto ou complexo dinâmico das plantas, 
animais e micro-organismos que interagem entre si e com o ambiente externo (BRASIL, 1998b), 
da mesma forma que uma cidade pode ser tratada como um ecossistema urbano 
(RANGANATHAN  et al., 2008, p. 2).  

− Impacto Ambiental – Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota e a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).  

− Meio ambiente como bem de interesse público de uso comum e direito de todos – O meio 
ambiente, a biodiversidade e os serviços ambientais são bens de interesse publico e de uso 
comum. Todos deles se beneficiam, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de sua 
proteção, sendo competência da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios proteger o 
meio ambiente, e combater a poluição é responsabilidade de todos. Esse dispositivo 
constitucional reconhece a externalidade positiva do meio ambiente, diversidade e serviços 
ambientais (BRASIL, 1998a).  

− Pagamento por serviços ambientais (PSA) - Também pode apresentar-se sob as denominações 
de Recompensa por Serviços Ambientais, Mercado para Serviços Ambientais ou Compensação 
por Serviços Ambientais, cada um representando aspectos ideológicos ou pontos de vista 
específicos (WUNDER, 2006, p. 9).  
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Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem definido ou 
um uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por, pelo 
menos, um comprador de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que 
o provedor garanta a provisão deste serviço (condicionalidade).  

− Preservação – Preservation. The set of policies and measures to maintain the conditions 
favoring the evolution and continuity of the ecosystems and natural habitats, as well as the 
conservation of viable populations of species in their natural environments and the components 
of biodiversity outside their natural habitats.  

Está mais associado à ideia de políticas de manutenção das características originais, de 
integridade dos ecossistemas, como mecanismo de proteção integral, sem atividade antrópica 
significativa, visando a manter a existência das características originais para as gerações futuras. 
É função e responsabilidade pública dos Estados geralmente atingidos, mediante a criação de 
Unidades de Conservação integral, como parques, reservas biológicas etc. (BRASIL, 2000).  

− Riscos ambientais - São utilizados para representar as possibilidades de perda ou redução dos 
recursos naturais e funções sistêmicas, que reduzem a qualidade de vida. A ONU (2012) enumera 
como riscos associados às questões ambientais, sustentabilidade e resiliência do sistema: risco 
para a segurança alimentar; riscos de desastres; risco de condenar até três bilhões de habitantes a 
uma pobreza endêmica; riscos de desnutrição, doenças ou lesões causadas por ondas de calor ou 
desastres meteorológicos ou condições meteorológicas extremas; prejuízo à integridade básica do 
sistema; redução da produtividade das lavouras; menor disponibilidade de água em algumas 
regiões; aumento da degradação e desertificação dos solos; aumento do nível do mar; mudança 
ambiental irreversível e abrupta; riscos que podem representar as tecnologias, para as pessoas e 
para o meio ambiente; riscos da poluição, saneamento ruim e água poluída; riscos de desemprego; 
escassez de recursos; instabilidade financeira e picos nos preços de alimentos e outros bens 
básicos; riscos de secas; riscos de fragmentação do sistema econômico pela falta de práticas 
sustentáveis; riscos de investimentos; risco de erro nas avaliações de riscos ambientais e da 
sustentabilidade.  

− Serviços ambientais – São os benefícios prestados pela natureza e que decorrem da sua 
manutenção e preservação (WUNDER, 2005; TEEB, 2008). A preservação nesses casos pode 
decorrer de regulamentos ou ser espontânea, por opção do proprietário. Numa dimensão posterior, 
e mais recente, são incluídos os “danos evitados”, como no caso de “desmatamento evitado”, do 
mecanismo REED que corresponde à manutenção da natureza preservada, renunciando-se aos 
custos de oportunidade ou a mitigação de danos causados à natureza, numa ampliação do 
conceito, que corresponde a “dano mitigado”, com adoção de mecanismos de Produção Mais no 
conceito de “Economia Verde”.  

Serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos 
ecossistemas. Exemplos incluem alimento, água potável, lenha, regulação 
climática, proteção de desastres naturais, controle de erosão, matéria prima 
para a fabricação de medicamentos e recreação (TEEB, 2008, p. 12).  

Os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais estão também relacionados com as funções 
Ecossistêmicas ou Ambientais. Os serviços ecossistêmicos decorrem das funções ecossistêmicas, 
sendo considerando por alguns como produto delas e são eles os objetos de avaliação econômica  
e para fins de remuneração (DE GROOT et al. 2002; TEEB, 2008; SEROA DA MOTTA, 2011). 

É geralmente aceita a classificação em serviços ambientais: 
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SERVIÇOS DE 
PROVISÃO 

São aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas em 
prover bens, sejam eles alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, 
mel); matéria-prima para a geração de energia elétrica (lenha, 
carvão, resíduos, óleos); fibras (madeiras, cordas, têxteis); 
fitofármacos; recursos genéticos e bioquímicos; plantas 
ornamentais e água.  

SERVIÇOS 
REGULADORES.  

Sãos os benefícios obtidos a partir de processos naturais que 
regulam as condições ambientais que sustentam a vida humana, 
como a purificação do ar, regulação do clima, purificação e 
regulação dos ciclos das águas, controle de enchentes e de erosão, 
tratamento de resíduos, desintoxicação e controle de pragas e 
doenças.  

SERVIÇOS 
CULTURAIS 

Estão relacionados com a importância dos ecossistemas em 
oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos, 
espirituais.  

SERVIÇOS DE 
SUPORTE.  

São os processos naturais necessários para que os outros serviços 
existam, como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a 
formação de solos, a polinização e a dispersão de sementes.  

Fonte: De Groot et al. (2002, p. 3).  

− Sustentabilidade Sistêmica – A sustentabilidade sistêmica consiste na possibilidade de manter 
um equilíbrio eterno e sistêmico que permita a continuidade da vida neste planeta (FENKER, 
2007).  

− Unidade de Conservação (UC, UCs) – É o 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. As UCs podem ser de 
Proteção Integral, com objetivo de preservação, admitido somente uso direto ou usos diretos 
previstos no Plano de Manejo, ou de Uso Sustentável, que compatibilizam conservação com uso 
sustentável dos recursos naturais Lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000).  

− Valoração Ambiental – É a identificação do valor de um recurso ambiental ou do custo de 
reparação de um dano ambiental (ABNT, 2008). 
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APENDICE B – Validação do modelo 

Caro Sr(a)...  

Estou fazendo este contato no sentido de obter seu auxílio na avaliação do Anexo Modelo de 

Valoração de Recursos Naturais em Unidades de Conservação (MVUC), que pretendo utilizar em 

minha pesquisa sobre o tema, no curso de Doutorado. 

Essa pesquisa está sendo coordenada pela Prof.a Dr.a Anete Alberton e pelo Prof. Dr. 

Alexandre A. Lerípio, na Universidade do Vale do Itajaí – Univali/SC.  

Esta fase consiste em obter sua avaliação sobre quatro aspectos do Modelo: 

QUANTO À CLAREZA; QUANTO ÀCONVERGÊNCIA COM A TEORIA DE 
VALORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS; QUANTO À PERTINÊNCIA PRÁTICA; 
QUANTO À CONVERGÊNCIA COM A LEGISLAÇÃO.  

QUANTO À CLAREZA 

Questão proposta: A redação do Modelo permite um claro entendimento dos componentes e possíveis 
critérios de valoração?  

SIM 

EXISTEM CONDICIONANTES.  

NÃO 

Comentário: 

QUANTO ÀCONVERGENCIA COM A TEORIA DE VALORAÇÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

Questão Proposta: O Modelo representa a tendência de convergência com a teoria de valoração dos 
recursos naturais? 

SIM 

EXISTEM CONDICIONANTES. 

NÃO 

Comentário: 
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QUANTO À PERTINENCIA PRÁTICA 

Questão proposta 1: O Modelo contribui para a aplicação prática de valoração dos recursos 
ambientais? 

SIM 

EXISTEM CONDICIONANTES. 

NÃO 

Comentário: 

Questão proposta 2 : O Modelo é flexível, permitindo adaptação a situações específicas? 

SIM 

EXISTEM CONDICIONANTES. 

NÃO 

Comentário: 

QUANTO À CONVERGÊNCIA COM A LEGISLAÇÃO (Para jurist as, opcional para os 
demais) 

O Modelo representa a tendência de convergência com uma interpretação legal ampla da valoração 
dos recursos naturais no Brasil? 

SIM 

EXISTEM CONDICIONANTES. 

NÃO 

Comentário: 

Sinta-se à vontade para eventuais contribuições visando ao aperfeiçoamento do Modelo. 

Desde já, antecipo minhas 

Saudações Acadêmicas 

Eloy Antonio Fenker 
Doutorando – Univali/SC 
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Seguem em anexo Modelo MVUC com DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS 
COMPONENTES DO MODELO (MVUC), e MODELO DO ICMBio. 

MODELO DE VALORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS EM UNIDAD ES DE 
CONSERVAÇÃO (MVUC). 

COMPONENTES DO USO DIRETO, OU ESTOQUES TANGÍVEIS 

Itens Exemplo de 
Quantificação 

Exemplo de Valoração 

Terra nua Medição física e 
comprovação 
documental e posse. 

Valor de mercado  

Benfeitorias Inventário físico Valor de reposição 

Minerais Inventário físico Valor de mercado 

Vegetais Recursos madeireiros Inventário físico Valor de mercado 

Vegetais Recursos não madeireiros 
– flora 

Inventário físico Valor de mercado ou substitutos 

Animais – fauna Inventário físico Valor de mercado ou substitutos 

Nutrientes, serapilheira Inventário físico, 
avaliação eMergética 

Valor de mercado 

Outros (discriminar)   

COMPONENTES DO USO INDIRETO, FLUXOS OU SERVIÇOS AMBIENTAIS  

Provisão; Regulação; Culturais; 
Suporte.  

Ex: Sequestro de carbono 

Inventário dos serviços 
anuais proporcionados 
pelo ecossistema. Ex: 
Quantidade sequestrada 

Cálculo específico ou uso de 
referenciais da literatura. Valor 
presente dos fluxos futuros. Ex: 
Valor de mercado  

   

COMPONENTES DO VALOR DE OPÇÃO  

Perda de renda alternativa 1 Custo de oportunidade 
de rendas sacrificadas, 
ou alternativa 2 

Custo de oportunidade, a valores 
atuais. 

Perda de renda alternativa 2 Valor dos serviços 
ambientais passados e 
não remunerados, ou 
alternativa 1 

Cálculo específico ou uso de 
referenciais da literatura. Valor 
presente dos fluxos passados 

Investimentos na conservação Custos dispendidos 
para conservação e 
melhorias 

Custos a valores presentes 

Outros (discriminar)   

COMPONENTES DO VALOR DE EXISTÊNCIA.  

Valor moral ao proprietário Alto, médio, baixo Contingente; arbitrada; Adicional 
de 10%. Título honorífico de 
preservador. 

Continua... 
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Conclusão. 

COMPONENTES DO VALOR DE PERDAS E LUCROS CESSANTES 

Perdas e Lucros cessantes Perdas com atividades 
em andamento 
definidos em acordo ou 
sentença judicial. 

Cálculo econômico do 
empreendimento ou atividade 

COMPONENTES DO VALOR DOS JUROS E CONDENAÇÃO JUDICIAL – CUSTOS 
DESPERDIÇADOS 

Juros moratórios e/ou 
compensatórios 

Prazo e taxas definidos 
em acordo ou sentença 
judicial 

Cálculo financeiro ou judicial  

Honorários e condenações Valor da condenação 
judicial 

Cálculo judicial 

OUTROS COMPONENTES, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS 

(discriminar)   

PASSIVO AMBIENTAL 

 

MODELO DO ICMBIO – Instrução Normativa n. 2 - Inden ização 

O Modelo do ICMbio de Valoração Ambiental para Pagamento de Indenização por 

Desapropriação de Áreas para Criação de Unidades de Conservação foi criado em 23 de setembro de 

2009, pela Instrução Normativa ICMBio número 2 (ICMBio, 2009), estabelecendo critérios para 

avaliação das áreas e recursos naturais para fins de pagamento de indenização na ocorrência de 

desapropriação para a criação de Unidades de Conservação Federais e as regras constam em seu artigo 

9: 

Art. 19. Constatada a regularidade técnica e jurídica do processo, será 
realizada a avaliação do imóvel, que deverá visar à apuração de seu preço 
global de mercado, neste incluídos o valor da terra nua e o das benfeitorias 
indenizáveis.  

§1. º Integram o preço da terra nua as florestas naturais, as matas nativas e 
qualquer outro tipo de vegetação natural, não podendo estas ser avaliadas em 
separado e não devendo, em qualquer hipótese, superar o preço de mercado 
do imóvel.  

§2. º Excluem-se da indenização: 

I - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público; 

II - expectativas de ganho e lucro cessante; 

III - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros 
compostos.  
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DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS COMPONENTES DO MODELO  (MVUC) 

Componentes de uso direto ou Estoques Tangíveis 

Componentes de uso direto são os Estoques Tangíveis (que tem existência física e são 
perceptíveis e suscetíveis de comercialização nos mercados tradicionais, incluindo os minerais, 
vegetais e animais). Estes itens são conhecidos através de inventários físicos realizados na área, in 
loco, por equipes multidisciplinares. A cada componente físico é atribuído um valor monetário, a 
partir de mercados reais ou hipotéticos, produtos substitutos, custos de reposição ou outro método 
mais adequado. O inventário precisa levar em conta todos os componentes específicos e únicos da 
área, conforme o estágio em que se encontra no momento, de forma que cada área é qualitativamente 
diferenciada e apresenta, portanto, estoque diferenciado, não podendo ser feito por métodos 
comparativos entre áreas diferentes, como parece ser a Diretriz de Compras que se examina a seguir e 
serve como fundamento do argumento de distinção qualitativa. 

O Ministério do Planejamento emitiu em 2006 o documento “ Guia de compras públicas 
sustentáveis para Administração Federal” (BRASIL, 2006), indicando que, nas compras públicas 
federais a valoração ambiental deve contemplar na valoração a soma dos valores de uso direto, 
indireto, de opção e existência, e seguindo a tendência atual, o critério de menor custo nem sempre 
deve ser aplicado nas aquisições públicas. Quando se trata de questão de qualidade de vida e saúde 
pública, é o critério qualitativo de qualidade ambiental que deve prevalecer, assim expresso: 

Os critérios ambientais podem ser incluídos sem que contradigam os prejudiquem 
principios legais; assim, a melhor forma de incluir critérios ambientais no processo 
de compras ou licitações é apontar claramente as leis ou normas que orientam o 
processo de compras no setor público. As normas apontam COMO, mas permite 
escolher O QUE se compra. O critério ambiental entra justamente nessa parte do 
processo; ou seja, na definição do QUE está sendo comprado. Nesse sentido, cada 
vez que uma autoridade pública emite um pedido de compra, passando pela 
elaboração do edital até a avaliação e adjudicação do contrato, apresenta-se uma 
oportunidade para avançar na incorporação de critérios de sustentabilidade nas 
compras públicas, sem com isso implicar conflito com a legislação vigente 
(BRASIL, 2006, p.66). 

Com isso, entre vários critérios de avaliação para as áreas de Unidades de Conservação, deve-
se optar por aquele que mais valorize o Estoque e Serviços ambientais, levando em conta suas 
características de qualidade, raridade, utilidade, insubstitutibilidade e sempre acima do valor de 
mercado convencional, como forma de proteger o meio ambiente contra as forças da produção. Esta 
política de valorização constitui-se um incentivo aos demais proprietários para atuarem em favor da 
preservação, aumentando o seu nível. A atribuição de preços baixos, por sua vez, incentiva a opção de 
uso alternativo do solo por alternativas que sejam economicamente mais rentáveis, além de encarecer 
o erário público com as demandas judiciais que isso desencadeia.  
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Componentes de uso indireto ou Serviços Ambientais 

Componentes de uso indireto são os Serviços Ambientais, de natureza semitangíveis (que não 
tem existência física, mas geralmente são percebidos e decorrem destes sob a forma de serviços 
ambientais prestados de forma sistêmica). São identificados por equipe multidisciplinar, quantificados 
e atribuídos valores individuais de serviços futuros, descontados a uma taxa de desconto social. 
Seguem as recomendações da literatura, que está relativamente consagrada, incluindo os serviços de 
Provisão, Regulação, Culturais e Suporte, que são prestados pelos componentes tangíveis de forma 
individual ou sistêmica.  

Componentes do valor de opção 

A opção de preservar um recurso natural é exercida pelo proprietário num determinado 
momento, coincidente com o primeiro momento em que houve possibilidade de uso direto do recurso, 
mas foi exercida a opção de preservá-lo para uso direto futuro, ou para continuidade de uso indireto. 
Sob o aspecto econômico o exercício de opção de uso futuro equivale a um investimento novo, dado 
que entre duas alternativas (custo de oportunidade de destruir versus benefício de preservar), foi 
optada pela preservação. Durante este período o proprietário renunciou a obtenção de rendas presentes 
em favor de rendas futuras. Este investimento em preservação de recursos naturais deve gerar rendas 
ao proprietário, sob a forma de valorização do Estoque da área e recebimento pelos serviços. A 
valorização ocorre e é justificada de algumas formas, como: aumento de Estoque de natureza tangível; 
custo de oportunidade de rendas sacrificadas; valor dos serviços ambientais passados; custos 
dispendidos para conservação e melhorias. 

O aumento de Estoque de natureza tangível ocorre pela incorporação de novos recursos 
minerais (nutrientes), vegetais (crescimento vegetativo, espontâneo ou induzido) e animais 
(manutenção e reprodução), assim como agregação de valor pela sinergia entre todos eles. A avaliação 
destes valores incorporados pode ser realizada através de um inventário que leve em conta todos os 
componentes atuais. O valor dos Serviços ambientais ou ecossistêmicos que são prestados durante o 
período em que a opção existir, são feitos em favor da sociedade, em complemento ou substituição do 
Estado e constituem um crédito do prestador de serviço, e justificam que as áreas sejam valoradas 
agregando valores diferenciados ao longo do tempo, assim como adotado no cálculo do valor indireto 
dos serviços futuros. Ao optar pela preservação, incorre o proprietário em um custo de oportunidade 
de aplicação alternativa do investimento, que poderia ter sido direcionado no uso do solo para 
atividades agrosilvopastoris ou no mercado financeiro; o aumento da demanda e utilidade crescente de 
áreas de preservação geram escassez, raridade, são insubstituíveis e, portanto, são fontes de criação de 
valor econômico. Há formação de valor pelos esforços e custos dispendidos pelo proprietário para 
cuidados da área durante todo o período da opção, que sempre são realizados com expectativa de 
recuperação futura e que também podem ser entendidos e justificados pelo valor dos dispêndios de 
manutenção de uma Unidade de Conservação. O esforço e custos dispendidos são diferentes para cada 
área e apresentam, também, resultados diferenciados que se traduzem em diferencial de valor 
ecológico e social, portanto, de valor econômico. 

O cálculo do valor de opção deve levar em conta o tempo transcorrido entre a data do 
exercício da opção e a data da avaliação de forma a remunerar o investimento e compensar as perdas 
renunciadas. Podem ser adotados critérios de custo de oportunidade; de aumento de utilidade marginal 
em função de demanda e raridade; avaliação eMergética que leve em conta o acúmulo de componentes 
energéticos do período; valor dos serviços ecossistêmicos prestados durante o período em que a opção 
vigorou, entre outros. 
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Componentes do valor de existência 

O valor de existência é relacionado com questões éticas ou morais e parece estar atualmente 
preenchendo parte da lacuna de valores econômicos que não são internalizados na economia, 
refletindo o desejo das pessoas por proteção ambiental que ainda não foi concretizada, funcionando 
como uma consciência coletiva. Assim, muitos gostariam de ver uma proteção maior, e contribuem ou 
estariam dispostos a contribuir para que a proteção ambiental e um mundo melhor tornassem-se 
concretos. Se, de um lado, a sociedade possui este desejo, quando da criação de uma Unidade de 
Conservação, o proprietário é privado do domínio e posse que exerce sobre a área, vê quebrado, 
rompido o vínculo histórico. 

Num processo regular de criação de uma Unidade de Conservação, o Primeiro, único e último 
Direito que remanesce ao proprietário é receber a justa e prévia indenização, que, para ser equitativa, 
deve ser de igual magnitude do que os direitos do Estado e Sociedade de criarem a Unidade de 
Conservação, e de igual magnitude dos benefícios que são transferidos ao Estado e Sociedade. E quais 
benefícios e direitos são transferidos ao Estado e Sociedade, pelo proprietário? Quais são os Direitos 
que possuem os que preservaram por muito tempo uma área, mantida intacta a ponto de tornar-se uma 
Unidade de Conservação, diferente de todas as demais áreas do entorno próximo ou longínquo? 

Além da transferência física da área, posse e propriedade, o proprietário também perde o 
contato que mantinha e a possibilidade de usar, tais como usar toda a propriedade, incluindo RL, APP, 
Florestas, etc. de forma sustentável; entrar e sair da propriedade, de caminhar livremente, de apreciar; 
controlar o acesso e circulação; colher todos os frutos da área; cobrar pelo uso da imagem e recursos 
cênicos; cobrar pelos Serviços Ambientais Prestados - PSA; banhar-se nos rios; emitir e negociar 
Certificado de Reserva Ambiental – CRA; utilizar a área para Compensação de Reserva Legal de 
outras propriedades, cobrando por isso; instituir Servidão Ambiental; criar RPPN; doar a área; vender 
a área, a preços negociados, em negociação livre; optar pelo uso direto ou indireto presente e optar 
pelo uso direto ou indireto futuro (Direito de Opção – exclusivo do proprietário); cobrar pela água; 
enriquecer a flora e fauna, mediante técnicas adequadas; dar a área em garantia de operações 
financeiras; desfrutar do conforto moral de ser proprietário de uma área de alto valor ecológico; 
orgulho perante si, família e sociedade de ser o proprietário da área. 

A forma de condução do processo de criação e desapropriação da área pode gerar desconfortos 
para os proprietários. Um processo participativo e democrático, ágil, equilibrado pode minimizar os 
efeitos da intervenção Estatal. No entanto, um processo longo, desarticulado, com falta de definições e 
regras claras pode gerar insegurança jurídica e social, com reflexos danosos. No caso das UCs de 
Santa Catarina, o processo estende-se por mais dez anos, com a restrição e suspensão das atividades 
produtivas nas áreas. Ainda hoje os proprietários não tem nenhuma perspectiva concreta de retomar as 
atividades ou de receber a prévia e justa indenização. Isso, em tese, associados aos conflitos, 
discussões politicas e judiciais, gera sofrimento e constitui um dano moral indenizável, que afeta 
inclusive as áreas do entorno e todos os demais interessados na solução do conflito. 

Quantificar o valor econômico do dano moral que sofre o proprietário privado da área, muitas 
vezes fazendo parte de sua vida e história, área mantida e preservada por gerações, é tarefa difícil. Há 
que se considerar que uma área bem preservada traz consigo aquilo que os economistas denominam a 
“vantagem da coisa feita”, ou seja, um empreendimento somente passa a proporcionar retorno após o 
decurso do prazo necessário para sua maturidade, pois criação de um ecossistema demandaria anos ou 
séculos. Assim, uma área bem preservada já apresenta em si esta vantagem. Estas perdas adicionais 
parecem que justificariam a escolha de pagamento pelo maior valor dentre os calculados por diversos 
métodos consagrados. Ou no mínimo, por um valor médio, superior ao menor valor, considerando-se 
que os extremos nem sempre traduzem o melhor. Assim, ao menos parte do valor de existência 
poderia ser ressarcido a quem contribuiu para a existência e manutenção da área, como também parece 
ser a diretriz Federal. Sob o aspecto qualitativo, uma forma de reparação ao proprietário que preservou 
poderia constituir na atribuição de um Título Honorífico de Preservador, como reconhecimento pela 
importância social que representou para a sociedade. 
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Componentes de perdas e lucros cessantes 

Quanto aos lucros cessantes ou perdas adicionais que decorrem da desapropriação, em 
decorrência da eventual existência de empreendimentos, atividades ou projetos econômicos localizado 
na área, não se vislumbra outra opção senão a avaliação do empreendimento total, segundo as técnicas 
consagradas, entre as quais a norma ABNT NBR-14653 Parte 4 – Avaliação de empreendimentos, a 
qual adota, entre outros, o valor presente dos fluxos futuros. Do valor do empreendimento total devem 
ser subtraídos eventuais valores que possam ser recuperados pela retirada, relocalização do 
empreendimento ou de parte dele, e adicionados dos custos de relocalização ou reassentamentos. 
Diferentemente dos valores diretos e indiretos, pouco se pode antecipar ou generalizar sobre a 
ocorrência ou de empreendimentos dentro de áreas preservadas. 

Componentes de juros e CONDENAÇÕES judiciais ou custos desperdiçados 

Os juros moratórios, compensatórios e custas judiciais devem ser tratados conforme for 
acordado entre as partes ou decidido em juízo, e por isso seguem regras próprias. Trata-se de custos 
desperdiçados, sem proveito público, que poderiam ser evitados com um melhor planejamento, 
observância das leis e melhor gestão pública no que se refere a criação de UCs. A falta de um critério 
adequado de valoração, oferta de preço e negociação por parte dos órgãos encarregados da 
desapropriação gera demandas judiciais e com isso, custos adicionais para o erário público, agravando 
o custo de implantação da Unidade de Conservação. Com isso, retira-se recursos que poderiam ser 
direcionados para a gestão ou criação de novas unidades. Na medida em que o critério público de 
valoração for mais coerente com os reais valores econômicos do mercado socioambiental e seguirem 
rigorosamente as Leis, estes custos deixam de existir ou são minimizados. Uma demanda judicial que 
decorre de oferta de baixo valor para desapropriação encarece o custo da UC pela necessidade de 
longos processos judiciais, aumento da equipe jurídica, custas processuais, viagens, custos com 
perícias e avaliações, desconfortos, além de perdas intangíveis de prejuízo da imagem do órgão e 
também descrédito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O desprestígio da preservação 
possui também o efeito de induzir os proprietários a reduzirem o nível de preservação e cuidados, pelo 
risco de verem suas áreas desapropriadas sem o prévio e justo pagamento. 

Por outro lado, como preconiza a Teoria dos Jogos (MORGENSTERN; VON NEUMANN, 
1947), a colaboração leva aos melhores resultados e elimina os riscos. Na medida em que o Estado 
adota métodos mais realistas e adequados de valoração para fins de indenização, entenda-se justos 
para ambas as partes, dissociados da pressão de falta de caixa e recursos orçamentários de curto prazo, 
pode auferir benefícios e economizar recursos financeiros. Se fizer uma avaliação justa, pode negociar 
pelo valor que o proprietário está disposto a receber e ficar satisfeito, mesmo quando este for inferior à 
Disposição de Pagar (valor que o Estado está disposto a pagar) do Estado. Neste caso, ambos 
colaboram para o bem-estar e ficam satisfeitos, economizando com discussão. No entanto, na medida 
em que o Estado joga ou aposta com oferta de preço menor do que o justo e legalmente reconhecido, 
incorre em riscos e perdas adicionais em função da condenação judicial com acréscimos sobre o preço 
justo, em favor do desapropriado.  

Outros componentes 

Na impossibilidade de enumerar todos os possíveis componentes que possam surgir em 
situações específicas e de seu enquadramento nos itens anteriores, deixa-se em aberto a possibilidade 
de incorporação ao Modelo de outros componentes, na medida em que se apresentam. 
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Estes componentes podem incluir, por exemplo, a estimativa de despesas realizadas com 
estudos técnicos prévios, audiências públicas, para a implantação e gestão da Unidade de 
Conservação, quando se pretende utilizar o modelo para fins de conhecimento do custo total de criação 
e implantação da UC, útil para análise custo-benefício, para a incorporação ao Patrimônio Público ou 
para fins de previsão orçamentária. Para isso, a estrutura do modelo pode ser útil para outras 
finalidades, indo além do simples cálculo do valor de indenização por desapropriação.  

Poderia ser questionado: Por que incluir, na valoração de Recursos Naturais, componentes 
como Perdas e Lucros Cessantes, Juros e Condenações Judiciais ou despesas de criação e 
implantação? Argumenta-se que todos os valores dispendidos com a Unidade de Conservação são 
realizados visando tanto à aquisição quanto ao funcionamento da UC, que por sua vez tem objetivo de 
preservar a natureza. Todos os valores passam a ser incorporados no valor da biodiversidade 
preservada, independente de sua natureza inicial. Com isso, o valor total da UC é entendido como o 
somatório de todas as despesas realizadas para sua criação e implantação, ou para a transferência da 
propriedade privada para o Poder Público. 

O que se busca no Modelo é a tradução em valores econômicos do valor da UC, representado 
por todas as parcelas individuais, que são subdivididas em componentes tão somente para permitir o 
cálculo total de forma mais detalhada e precisa, e para as múltiplas finalidades em que o Modelo por 
ser útil, além de cálculo de indenização na desapropriação ou de dano. Na medida em que são 
conhecidos mais componentes individuais, têm-se mais argumentos para justificar a preservação e a 
alocação de recursos (PEARCE; MORAN, 2000), e até mesmo para serem utilizados como subsídios 
para novos estudos. 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevistas semiestruturadas 

Apresentação: Como parte de meus estudos de Doutorado na Universidade do Vale do Itajaí-

SC e visando à elaboração de Tese com título provisório “Avaliação Econômica da Biodiversidade em 

Unidades de Conservação no Brasil: Um Estudo Empírico”, necessito sua colaboração no sentido de 

fornecer informações em relação à(s) Unidade(s) de Conservação [Nome da(s) UC (s)) criada(s) nos 

anos de 2005 (2006]: 

Entrevista com o Chefe Nacional da UC, indagando sobre a valoração e os critérios de 

cálculos, e com autoridades do ICMBio, se possível em Brasília, onde se procurará obter uma visão 

geral do conjunto e como os casos se encaixam no contexto geral, no que se refere a divergências e 

convergências, possibilidades ou impasses.  

Dados solicitados 

ESTUDO DE IMPACTO REGULATÓRIO OU AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

Um Estudo de Impacto Regulatório é entendido aqui como um estudo que visa a identificar os 

reflexos econômicos, sociais, ambientais e fiscais, incluindo análise custo-benefício de todas as 

alternativas possíveis, na criação de uma Unidade de Conservação, de forma a justificar legal e 

socialmente sua criação e manutenção para atender os objetivos propostos. Então: 

Existe algum documento institucional ou interno normatizando o Estudo de Impacto 

Regulatório ou Avaliação Estratégica na criação de Unidades de Conservação? 

Quais as alternativas consideradas em cada uma das UCs referenciadas aqui, de SC e PR, e 

quais os resultados encontrados em termos de custo e benefício (econômico, social e ambiental) de 

cada alternativa? É possível o fornecimento de cópias desses estudos? 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Qual o volume total, estimativamente, em hectares, de todas as áreas privadas brasileiras 

existentes em Unidades de Conservação que se encontram pendentes de regularização fundiária e 

passíveis de indenização? Qual a estimativa global de indenização, e quais os critérios para concluir 

por estes valores? 

Os valores de continências com essas indenizações estão contabilizados no balanço da União 

Federal? São de amplo conhecimento das autoridades fiscalizadoras das finanças públicas, 
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especialmente da Controlaria Geral da União, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas 

da União? 

Qual a estimativa de indenização para regularização fundiária das UCs de Santa Catarina 

criadas em 2005 (PARNA das Araucárias e ESEC Mata Preta) e do Paraná de 2005/2006 (Paraná 

Campos Gerais/Rebio das Araucárias/Rebio Perobas e Revis dos Campos de Palmas) e quais os 

critérios para concluir por estes valores? Qual a data das avaliações, responsável pela avaliação e a 

metodologia de cálculo adotada? Foi adotada Metodologia da ABNT NBR série 14653? Incluem 

valores econômicos de uso direto, uso indireto, valor de opção e valor de existência a que refere o 

Decreto. 4. 339, de 22 de agosto de 2002, e outras normativas? Incluem benfeitorias? Incluem 

eventuais indenizações de Planos de Manejo Florestal Sustentável ou cessação de atividades 

econômicas eventualmente existentes sobre as áreas ou sobre o entorno? 

Qual a estimativa, em hectares, de cada Unidade de Conservação referenciada (PR e SC), de 

áreas de APP, RL, cobertura floresta fora da RL e APP, e de terra nua (ou outro critério que seja 

adotado oficialmente para classificar o uso do solo)?  

Existe alguma estimativa de ganho ou perda econômica dos proprietários das áreas dentro das 

UCs referenciadas (PR e SC)? Em caso positivo, quais os valores estimativos?  

Existe alguma estimativa de ganho ou perda econômica dos proprietários dos entornos das 

UCs referenciadas (PR e SC)? Em caso positivo, quais os valores estimativos? 

O ICMBio fez alguma oferta firme de valor para negociação e aquisição e de alguma área em 

UC do PR e SC referenciada? Quais, incluindo as UCs, área em hectares e valor e, se possível e não 

envolver segredo, o nome do proprietário? Alguma negociação foi efetivada pelo valor da oferta? Ou 

por valor diferente? Existe(m) pedido(s) de proprietário(s) com valor maior do que a oferta? Quais? 

Qual a estimativa de custos anuais de manutenção de cada uma ou de todas as UCs 

referenciadas? Quais os recursos em geral das UCs consideradas que podem produzir renda econômica 

e qual a estimativa de renda para os próximos anos? 

No cálculo dos valores de indenização na criação das UCs referenciadas estão considerados os 

valores econômicos dos atributos ecológicos que foram considerados para fins de justificação da sua 

criação, e que permitiria geração de renda para a própria UC, por exemplo: existência recursos cênicos 

com potencial de exploração econômica sustentável; água; pesquisa cientifica recursos com potencial 

de cobrança pela prestação de serviços ecossistêmicos; colheita de frutos e sementes; recursos 

madeireiros etc.? Em caso positivo, quais desses recursos com potencial de exploração econômica são 

considerados, qual o critério de avaliação e quais os valores calculados ou estimados? 

No cálculo do valor da indenização estão considerados os valores econômicos que podem ser 

obtidos pelo proprietário pela instituição de servidão administrativa, emissão de CRA, imagem, 

compensação de Reserva Legal, cobrança por recursos hídricos, financiamentos subsidiados, cobrança 

para pesquisa científica, medicamentos, colheita de frutos, incentivos e valores econômicos e todos os 
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mecanismos atribuídos pelo sistema legal brasileiro, especialmente aqueles constantes do Novo 

Código Florestal? 

Existem recursos orçamentários autorizados para total e imediata, regularização fundiária e 

custeio dessas UCs referenciadas no PR e SC? Quais recursos e volumes em moeda nacional e, se 

possível, qual a rubrica orçamentária em que estão contempladas? 

Admitido, em tese, a destruição total de toda a cobertura florestal e biodiversidade dessas 

áreas de UCs referenciadas, caberia, em tese, além das penalidades administrativas, e criminais, a 

reparação civil integral do dano, em dinheiro. Nesse caso, qual a estimativa, mesmo que aproximada, 

do valor da indenização em dinheiro, como reparação, que os proprietários das UCs referenciadas (SC 

e PR) deveriam pagar no caso de destruição? Existe metodologia oficial de cálculo desses valores? No 

entendimento do órgão, é correto afirmar que, ao calcular-se o valor econômico integral do dano deve-

se chegar ao valor econômico integral do recurso preservado?  

A Instrução Normativa ICMBio 2 referencia que o valor da indenização considera como 

critério o valor da terra nua, não podendo os demais itens, exceto benfeitorias, serem avaliadas em 

separado. A recente Cartilha de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação Federais faz 

referência que “A elaboração do Laudo de Avaliação deve calcular o valor da terra nua, e também 

obedecer às normas previstas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)” e o documento 

de jun./2011, Laudo de vistoria e avaliação de imóveis rurais (ICMBio, 2011a), cita como critério de 

avaliação o valor de mercado da terra nua, baseado nos preços de mercado locais de valores de 

negociação de terra nua. Pergunta-se: Na interpretação da aplicação da norma ICMBio 2, a avaliação 

da terra nua em UCs compreende, também, os valores de uso direto, indireto, de opção e existência e a 

totalidade dos valores econômicos dos recursos associados ao imóvel ? 

Qual o entendimento do órgão em relação à metodologia de avaliação sugerida na Norma 

ICMBio 2, dado que existe uma aparente incompatibilidade insuperável no entendimento das 

expressões “avaliação pelo valor da terra nua” ou a avaliação, segundo a Cartilha de Regularização 

Fundiária, que cita “valor de mercado” e também “normas da ABNT”; com a própria norma ABNT 

14653-6, que fixa as diretrizes para valoração de recursos naturais e ambientais – aplicável para a 

avaliação econômica do dano e do valor dos recursos – e que inclui o valor de uso direto, indireto, de 

opção e existência? A adoção na cartilha da norma ABNT pode ser interpretada como a adoção dos 

critérios da Norma ABNT 14653-6 e demais partes da Norma ?  

O órgão entende que são aplicáveis, na valoração econômica de áreas para fins de 

indenização, as diretrizes do Decreto. 4. 339 de 22 de agosto de 2002? Mais especificamente em seu 

inciso XIV, item 2 e 12.3.4, e como isso está refletido na interpretação da IN 2 ? 

A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelos seguintes princípios: 
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[…] 

XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais 
e inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor 
intrínseco, incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, 
científico, educacional, cultural, recreativo e estético; […] 

12. 3. 4. Promover a internalização de custos e benefícios da utilização da 
biodiversidade (bens e serviços) na contabilidade pública e privada.  

O Acórdão AC-1770-39/06-P, do Tribunal de Contas da União no Processo TC 099. 999-

2006, Ata n.º 39/2006 – Plenário, Data da Sessão: 27/9/2006 – Ordinária, apontou uma série de 

irregularidades, inclusive violação ao disposto no art. 73 do Decreto-Lei n.º 200/1967, que estabelece 

que nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte. Indaga-se: As 

recomendações do TCU no acórdão podem ainda ser adotas no decorrer do processo, para as UCs do 

Paraná e Santa Catarina? De que forma? 

Dado que existem cerca de vinte milhões de hectares privados em UCs federais pendentes de 

regularização fundiária, desde o primeiro (Itatiaia, ano de 1937) outros com mais de cinquenta anos 

(São Joaquim, SC), qual a justificativa de priorizar, em detrimento dos demais, a regularização 

fundiária do PARNA Araucária e ESEC Mata Preta? 

Entrevistas com os principais proprietários de cada área, a partir dos maiores. Identificar os 

critérios de valoração – e os valores, se possível – adotados pelos proprietários para propor como 

pedido de valor para a indenização.  

Dados solicitados 

1  Qual a localização – UC? 

2  Qual o tamanho da área em há? 

3  Qual o tamanho das áreas de APP, em ha? 

4  Qual o tamanho da Reserva legal, em ha, realmente existente? 

5  Qual o tamanho da área de florestas? 

6  Qual o tamanho da área cultivada? 

7  Quantas nascentes de água existem, aproximadamente? 

8  Existem cenários, cachoeiras etc. de interesse turístico?  

9  Existe avaliação privada da área? 

9.1 Caso positivo, qual o valor, em R$ (reais)? 

9.2  Qual o critério para avaliação? 

10  Qual o valor de mercado, para terras de primeira, na região, por hectare? 

11  Qual o valor econômico estimado, das florestas? 
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12  Qual o valor estimado das benfeitorias? 

13  Qual o valor estimado da terra nua? 

14  Qual o valor da biodiversidade? 

15  Qual o valor dos recursos cênicos? 

16  Qual o valor mínimo desejado, em caso de negociação? 

17  Qual o valor anual desejado, como remuneração, para preservar a área? 

18  Qual o valor da renda anual da área, no ano de 2011? 

19  Qual seria a melhor vocação de utilização da área, para fins econômicos? 

20  Qual o valor da renda anual da área, caso fosse convertida para uso ecológico? 

21  Qual o valor do custo anual para conservação da área, sem uso? 

22  Quanto você pagaria para que o Governo desistisse da desapropriação? 

23  Qual a oferta recebida para fins de desapropriação? 

24  Faça comentários que julgar importante sobre o valor econômico da área.  

25  Na sua percepção, o maior valor da área decorre de:  

a) existência de biodiversidade (flora, fauna); 

b) uso alternativo do solo; 

c) renda econômica atual; quais os empreendimentos? 

d) potencial de renda econômica futura. 

26  Existem ações judiciais contra a criação da Unidade Conservação? Quais? 

 

Entrevista com moradores do entorno para identificar eventuais expectativas de 

indenização que possam não estar incluídas nas normativas oficiais e que interferem na 

valoração da UC como um todo.  

Dados solicitados 

1  Qual o tamanho da área possuída (em ha)? 

2  Qual o valor desejado, em caso de venda? 

3  Qual a renda anual auferida, em 2011 e expectativa para 2012? 

4  Qual a principal atividade econômica desenvolvida? 

5  Você vai ter ganhos ou perdas econômicas com a criação da UC? Quais? 

6  Quanto estaria disposto a pagar para evitar a destruição e conservar a UC? 

7  Quanto estaria disposto a pagar, por hectare, para obter autorização de supressão 

da cobertura vegetal de sua área? 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA - PARNA das A RAUCÁRIAS 

 
   3.9 Declaração de significância 

O Parque Nacional das Araucárias, de acordo com o SNUC, está inserido no grupo 
de UCs de proteção integral, sendo responsável pela manutenção de 12.839 ha. de 
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, tipologia florestal extremamente 
ameaçada devido às pressões antrópicas exercidas sobre as áreas de sua ocorrência 
natural. 

Entre os objetivos do PNA, destaca-se a preservação dos ambientes naturais ali 
existentes, onde predomina a Floresta Ombrófila Mista, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 
recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. O PNA é responsável pela 
manutenção da disponibilidade hídrica de importantes rios que formam a Bacia 
Hidrográfica do Rio Chapecó, como os rios do Mato, do Poço, Caratuva, 
Chapecozinho e diversas nascentes que abastecem esses corpos hídricos, os quais 
são utilizados para captação de água para consumo das comunidades rurais 
localizadas na zona de amortecimento da UC. 

Os fragmentos de floresta primária presentes no parque formam um dossel 
exuberante, com destaque para a copa das araucárias, característico da Floresta 
Ombrófila Mista. Nessas áreas também se destaca a presença de espécies ameaçadas 
de extinção como a imbuia Ocotea porosa e o xaxim Dicksonia sellowiana. 

A cobertura florestal da UC também é formada por remanescentes florestais 
secundários em diferentes estágios de regeneração, que apresentam no sub-bosque 
espécies de valor econômico, medicinal, madeirável e principalmente ecológico e 
alimentício. Essas espécies também são responsáveis pela manutenção da dieta 
alimentar de diversas espécies da fauna, endêmicas e ameaçadas de extinção 
presentes no PNA. 

Diversas espécies de aves e mamíferos catalogadas durante a elaboração do presente 
plano de manejo figuram entre as espécies de interesse conservacionista, ou seja, 
aquelas consideradas ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção e endêmicas da 
Floresta Atlântica, além das espécies cujas populações encontram-se reduzidas, 
sendo verificados 

pouco ou nenhum registro no PNA. Entre elas estão os mamíferos, sendo eles o 
Bugio Alouatta guariba clamitans, Gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus, 
Jaguatirica Leopardus pardalis, Puma Puma concolor, Cateto Tayassu tajacu, 
Queixada Tayassu pecari; as aves como o Pica-pau-de-cara-canela Dryocopus 
galeatus, Macuco Tinamus solitarius, Gavião-pombo-grande Leucopternis 
polionotus, Gralha-azul Cyanocorax caeruleus, Negrinho –do- mato Cyanoloxia 
moesta e Cais-cais Euphonia chalybea entre outros. 

Algumas das espécies de anfíbios presentes no PNA são consideradas como 
indicadoras de integridade ambiental, ou seja, que são exclusivamente ou mais 
relacionadas a ambientes íntegros, e desta forma, são mais sensíveis às alterações 
ambientais, tais como a Rã-dofolhiço Ischnocnema cf. henselii, Sapo-cururuzinho 
Rhinella henseli, Sapinho-de-barrigavermelha 
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Melanophryniscus sp. (gr. tumifrons), Perereca-de-vidro Vitreorana uranoscopa, 
Rã-de-barriga-vermelha Proceratophrys bigibbosa, e a Rãzinha-rangedora 
Physalaemus olfersii, entre outros. 

Muitos invertebrados aquáticos são bioindicadores ambientais, podendo indicar a 
qualidade dos recursos hídricos de acordo com seu grau de sensibilidade e tolerância 
às alterações no ambiente. Por meio da análise dos táxons de invertebrados 
aquáticos presentes do PNA, constatou-se que os recursos hídricos amostrados 
apresentam ótima qualidade da água. 

Os dados coletados no PNA não representam apenas o conhecimento para a fauna de 
invertebrados desta UC, mas para a região como um todo, tendo em vista a escassez 
de estudos nessa ou em áreas próximas. A partir dos estudos no PNA destaca-se a 
ampliação da distribuição geográfica de alguns táxons para Santa Catarina, como 
Euthyplociidae 

(Ephemeroptera) que havia sido registrada apenas na Gleba II da Floresta Nacional 
de Chapecó, SC (Raimundi; Souza-Franco; Salles, 2008). Outro dado importante é 
do primeiro registro de Homothraulus (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) para o 
Brasil (Raimundi; Salles; Souza-Franco, em prep. artigo). 

O PNA e as comunidades localizadas na Zona de Amortecimento apresentam 
inúmeros atrativos turísticos como cachoeiras e corredeiras, trilhas, artesanato, 
“saber fazer” local, entre outros atributos de enorme valor natural, histórico e 
cultural que poderão auxiliar no desenvolvimento econômico dos municípios em que 
a UC está inserida, contribuindo comnovas fontes de emprego e renda, que auxiliem 
na manutenção dos agricultores no campo. 

Levando-se em consideração a crítica situação de ameaça do bioma Mata Atlântica, 
em especial da Floresta com Araucárias; que a UC está inserida em uma das zonas 
núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; que está localizada em uma região 
onde a pressão exercida sobre os recursos naturais, através da construção de usinas 
hidrelétricas, cultivo de organismos geneticamente modificados, plantios de espécies 
florestais exóticas, entre outros fatores, é imensa, torna-se indiscutível a importância 
do Parque Nacional das Araucárias para a conservação de inúmeras espécies de 
fauna e flora e também para a manutenção e melhoria dos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais dos municípios em que está situada (PNA,2010). 

 


