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O que é Valor? Valor difere de preço ? 

• Valor pode ser uma unidade física, simbólica/subjetiva, cultural, e 
monetária, podendo ser representado por uma unidade de medida ou 
não. Possui diferentes significados em diferentes contextos.  
 

• Preço de mercado é o valor definido pelo equilíbrio entre oferta e 
demanda.  
 

• Moeda  facilitador de troca em uma economia de mercado onde o 
processo de troca entre atividades econômicas estabelece um preço que 
representa o valor marginal de disposição a pagar, que é o valor da 
última unidade vendida.  
 

• Logo valor econômico não é representado pelo preço, pois em certas 
ocasiões os indivíduos possuem maior/menor disposição a pagar  
(“real”) do que o preço atribuído no mercado. 
 

• Os serviços ambientais, atributos fundamentais para a sociedade, não 
possuem valor de mercado.  
 
 



O que é riqueza? Por que valorar o que não 
possui valor de mercado ?  

Riqueza 

 
O que o PIB mede: 
• Renda gerada pela extração de 

madeira, recursos não madeireiros, 
alimentos;  

• Renda gerada pela extração de recursos 
minerais e fósseis; 

• Renda gerada pela indústria da 
transformação; 

 
O que o PIB não mede: 
• Perda de áreas naturais; 
• Depleção dos recursos naturais 

renováveis (eg. água) e não renováveis 
(eg. combustível fóssil);  

• Perdas econômicas associadas à 
poluição; 

• Perda de funções ecológicas e de 
biodiversidade;  

 
 
 



Por que valorar ? Riquezas do Cerrado   

 

 

 
=    ? 

Fluxo PIB no ano 1 (curto prazo) Fluxo e estoque de serviços ambientais 
no período 1+ n (longo prazo) 
  

 
 

• Abriga as três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São 
Francisco e Prata) 

• Savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas 

• 220 espécies de uso medicinal e mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos 
degradados (MMA) 



Classificação dos Serviços Ambientais definido pela 
Plataforma Intergovernamental de Política de 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) 

Provisão  

Nutrição  

Biomassa 

Cultivos de alimento 
Animais criados  
Plantas silvestres, algas 
Animais selvagens  
Animais de aquicultura 

Água 
Recursos hídricos superficiais para captação 

Recursos hídricos subterrâneos para captação 

Materiais Biomassa 

Fibras e outros materiais de origem vegetal e animal para 
uso direto ou processamento 

Materiais de origem vegetal e animal para uso agrícola 

Energia 
Baseado em 
biomassa Recursos da biomassa de origem vegetal 

Cultural 

Interações 
físicas e 
intelectual com 
a biota, os 
ecossistemas e 
as paisagens  

Interações físicas e 
experimentais 

Experiências com o uso de plantas, animais, paisagens e 
diferentes aspectos ambientais 

Interações 
intelectuais  Científico 



Classificação dos Serviços Ambientais definido pela 
Plataforma Intergovernamental de Política de 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) 

Regulação e 
manutenção 

Mediação de resíduos, 
tóxicos e outros nocivas 

Mediação por 
ecossistemas 

Mediação do odor/ruído/impacto 
visual 

Mediação de fluxos 
Fluxos de massa 

Estabilização de massa e controle da 
taxa de erosão 
Mitigação dos fluxos de massa  

Fluxos líquidos Proteção contra enchente 

Manutenção das 
condições físicas, químicas 
e biológicas 

Manutenação da vida, do 
habitat e da diversidade 
genética  Polinização e dispersores de sementes 
Formação e composição 
do solo Decomposição e processo de fixação 

Regulação climática e 
composição atmosférica 

Regulação do clima global pela 
redução de concentração de gases de 
efeito estufa 



Metodologias de valoração ambiental 
 



Valor Econômico dos Recursos Naturais 

Valor econômico dos recursos ambientais 

VERA = VUD + VUI + VO + VE  

Valor de Uso Valor de Não Uso 

Valor de Uso Direto Valor de Uso 
Indireto 

Valor de Opção Valor de Existência 

Recursos diretamente 
consumíveis /apropriação direta 
dos recursos naturais 

Benefícios das 
funções 
ecossistêmicas 

Valores diretos e 
indiretos futuros 

Valor do conhecimento 
da continuidade da 
existência/não associado 
ao consumo 

Ex.: Alimentos e fibras (recursos 
agro-florestais, pesqueiros, etc.); 
Matéria-prima extraída; Beleza 
cênica; etc.  

Ex.: Regulação 
climática; 
Regulação da 
qualidade 
hídrica;  

Ex.: Usos futuros 
associados a (1) 
e (2) 

Ex.: Preservação da 
Biodiversidade; Valores 
do patrimônio cultural, 
natural, ético.  

Mercado                                                                                                     Falhas de mercado  

Fonte: Serôa da Motta (1997). 



Métodos de Valoração Econômica 

Técnica Métodos 
Valor de Uso Valor de 

Existência VUD VUI VO 

Preferências reveladas (métodos 
baseados no mercado) 

Custo de abatimento/controle         
Investimento público         
Custo de restauração          
Custo evitado          
Custo de oportunidade         
Renda gerada (preços de 
mercado)          
Preços hedônicos         
Método do custo de viagem          

Preferências declaradas 
(métodos baseados em 
mercados hipotéticos) 

Escolhas experimentais          
Valoração Contingente         
Ranqueamento contingente         

Outros métodos não monetários 
Deliberativo         
Qualitativo         
Quantitativo         

Transferência de conhecimento  Funções de transferência          



Limitações associadas à valoração 

• A valoração é uma ciência/arte em desenvolvimento! 
 
• O valor atribuído poderá não abarcar a integralidade dos fatores 

físicos do estoque ambiental ou do fluxo da externalidade 
ambiental. 

 
• Atentar para que os bens e serviços estimados não se tornem 

commodities, pois  estes são de uso comum da sociedade (Art. 
225 CF).  

 
• A determinação de um valor monetário num dado momento 

tenderá a  ser um valor parcial.  
 
 

 



Estudos de caso nacionais e internacionais 
 



Iniciativas nacionais e internacionais 



Iniciativas nacionais e internacionais 

Estudo Serviço ambiental  Método utilizado Resultados relevantes 

Valoração dos custos de externalidades negativas 

The threat of political bargaining to climate 
mitigation in Brazil. Rochedo, P. R. R. et. Al., 2018. Estoque de carbono Custo de controle 

Cenário IEG -> Cenario SEG: US$2.0 trilhões 
Cenário WEG -> Cenário SEG: US$5.2 trilhões 

Republic of Colombia. Mitigating Environmental 
Degradation to Foster Growth and Reduce 
Inequality. 2006 Poluição do ar Value of Statistical Life (VSL) 

Cenário inferior: C$20- C$24 milhões/ton MP10 
Cenário superior: C$61 - C$76 milhões/ton MP10 

Matriz de impactos do setor O&G. 2012. 

Qualidade do ar, 
Abastecimento de água, 
Beleza cênica, Recursos 
florestais, Pesca, Turismo 

Custo evitados, 
Produtividade Marginal 
Sacrificada, Custo de 
Reposição, Gastos públicos Hipotético 

Valoração de dano socioambiental por expansão 
urbana irregular. MPRJ, 2013 

Serviços públicos Renda gerada  
Uso econômico irregular da terra, Aumento da 
demanda por serviços públicos: R$13.340.664 

Supressão de vegetação Custo de restauração Supressão de vegetaçaõ nativa: R$ 365.490 

Valoração dos benefícios de ativos naturais 

Quanto vale o verde: a importância econômica das 
Unidades de Conservação. Young, C. E. F. & 
Medeiros, R. (Org.) (2018) 

Extrativismo e 
Pesca/Estoque de 
Carbono/Turismo/Recursos 
Hídricos/Arrecadação 
tributária 

 Renda gerada /Método do 
Custo de Viagem/Custo de 
oportunidade  

Madeira em tora: R$ 168,9 milhões/ano 
Açaí: R$ 808 mil/ano 
Carbono:R$ 3,9 a R$ 7,8 bilhões/ano. Turismo: R$ 2,5 
e 6,1 bilhões/ano. Hidrelétrica: Geração hidrelétrica: 
R$ 23,6 bilhões/ano. Uso consuntivo: Usos 
consuntivos: R$ 28,4 bilhões/ano  . ICMS-Ecológico: 
R$776 milhões para 2015 
 

Capital Natural et Développement Durable de 
Madagascar. WAVES 2016. Ecoturismo Renda gerada 28 millions de dollars par an. 

State of Green Business 2014. Makower, J. 
GreenBiz Group&TRUCOST. 
Estudo de caso: Setor automobilístico  Água Custo de oportunidade US$27 million/month 

What’s our water worth? 
Estimating the Value to Irish Society of Benefits 
Derived from Water-Related Ecosystem Services: A 
Discrete Choice Approach. EPA Research Report 
2014. Corpos hídricos  Escolhas Experimentais 

€214–250 milhões para rios, €204–237 milhões para 
lagos and €184–214 milhões costa 



Valoração socioambiental de dano por 
irregularidade urbanística: estudo de caso em 
Armação dos Búzios, RJ. (GATE/MPRJ) 
 



Tipologias de dano ambiental no ERJ 

Dano IC ACP Total 

Uso irregular do solo e ocupação em FMP 9 10 19 

Lançamento irregular de efluentes (dom. e/ou ind.) - 10 10 

Dano ao Patrimônio Histórico  e Cultural  4 3 7 

Vazamento de óleo marítimo e/ou terrestre 5 1 6 

Poluição sonora - 6 6 

Extração mineral irregular 2 3 5 

Supressão de vegetação 2 - 2 

Disposição irregular de resíduos 1 1 2 

Maus tratos a animais - 1 1 

Captação irregular de água 1 - 1 

Poluição visual - 1 1 

Total 24 35 59 



Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 

• Motivação: 
• Dano urbanístico e ambiental por não cumprimento à legislação 

urbanística de 10 empreendimentos de uso multifamiliar,  em 
Armação dos Búzios.  

• Apuração de 4 irregularidades comuns às todas as construções.  
•  Solicitação de valoração com vistas à realização dos Termos de 

Ajuste de Conduta (TACs) para indenização e/ou adoção de 
medidas de restauração e compensação.  

• Metodologia: 
1) Análise do zoneamento urbano legal e avaliação de implicações 

econômicas e socioambientais;  
2) Implicações das irregularidades face à legislação de uso e 

ocupação do solo; 
3) Quantificação do impacto marginal por tipo de irregularidade; 
4) Valoração do dano. 

 
 



As taxas de preservação são inversamente proporcionais às taxas 
de ocupação, corroborando o fato de que as zonas mais restritivas 
para construção, de menor taxa de ocupação, caracterizam-se por 
maiores taxas de preservação. 
 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Quatro anomalias comuns: 

 
 

 
 
 
 

 

Infrações  Impactos decorrentes Métodos aplicados 

Fracionamento do solo em 
área inferior ao limite mínimo 
definido pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

Aproveitamento 
econômico irregular da 
terra 

Renda marginal gerada 
ilegalmente 

Extrapolação do número 
máximo de unidades 
permitidas 

Aumento da demanda de 
serviços públicos por 
habitante incremental 

Investimento público 
 

Não atendimento aos 
afastamentos mínimos 

Impacto sobre a beleza 
cênica e ao conforto 
térmico 

Preços hedônicos ou 
Valoração Contingente 
(não aplicado) 

Não atendimento à taxa de 
preservação (TP) 

Perda de vegetação nativa 
endêmica 

Custo de restauração 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Irregularidade 1: Aproveitamento econômico irregular do uso da terra 

decorrente do fracionamento do solo em área inferior ao limite mínimo 
definido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
 

O cálculo do valor da irregularidade foi calculado visando estimar o excedente do 
produtor obtido com a renda marginal adquirida irregularmente: 
 

Área supl.(m²) = Núm. Unidades X (Fração mín. permitida –  Fração aprovada) 
 
VFracion. Irreg (R$) = Área supl. X Valor da área (em R$/m²) 
 
O valor da área (valor de mercado de terreno em R$/m2) foi obtida através da mesma 
metodologia utilizada para avaliação e cálculo do  valor base para cobrança do ITBI (valor 
de mercado).  

 
 
 
 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



EMPREENDIMENTO 
(ZONA) 

INFRAÇÃO FRAÇÃO 
MÍNIMA (Fração permitida 
– Fração aprovada) (m²) 

UNIDADES 
APROVADAS  

UNIDADES 
IRREGULARES 

ÁREA SUPLEMENTAR   
(Núm. Unidades X (Fração 
mínima permitida –  
Fração aprovada) 
(m²) 

VALOR DO 
FRACIONAMENTO 
IRREGULAR (R$) (Valor  
da área por m² X Area 
suplementar) 

Empreendimento 1 36,39 =110–73,61 18 6 655 VALOR ÁREA x 655  

Empreendimento 2 395,29 =800-404,71 16 8 6.325 VALOR ÁREA x 6.325  

Empreendimento 3 395,29 =800-404,71 10 8 3.953 VALOR ÁREA x 3.953 

Empreendimento 4 285,82 =800-514,18 4 1 1.143 VALOR ÁREA x 1.143 

Empreendimento 5 298,18 =800-501,82 26 10 7.753 VALOR ÁREA X 7.753  

Empreendimento 6 347,75 =800-452,25 8 4 2.782 VALOR ÁREA X 2.782  

Empreendimento 7 388,68 =800-411,32 34 17 13.215 VALOR ÁREA X 13.215  

Empreendimento 8 114,57 =360-245,43 20 7 2.291 VALOR ÁREA X 2.291  

Empreendimento 9 92,67 =360-267,33 6 1 556 VALOR ÁREA X 556  

Empreendimento 10 123,00 =800-677 32 5 3.936 VALOR ÁREA X 3.936 

Empreendimento 11 813,00 =1200-387 10 7 8.130 VALOR ÁREA X 8.130  

Empreendimento 12 147,56 =900-752,44 25 4 3.689 VALOR ÁREA X 3.689 

Empreendimento 13 459,74 =1800-1340,26 8 2 3.678 VALOR ÁREA X 3.678  

Empreendimento 14 720,74 =1800-1079,26 8 3 5.766 VALOR ÁREA X 5.766 

Empreendimento 15 757,49 =1800-1042,51 8 3 6.060 VALOR ÁREA X 6.060 

Empreendimento 16 720,74 =1800-1079,26 8 3 5.766 VALOR ÁREA X 5.766 

Empreendimento 17 

Hotel mín.: 50.000 
Fração aprovada: 1.608 
Hotel infração: 48.392 

Condom. infração: 7.392 221 
A definir o tipo de uso: 
condomínio ou hotel 

A definir o tipo de uso: 
condomínio ou hotel 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Irregularidade 2: Aumento da demanda de serviços públicos por habitante 

incremental decorrente da extrapolação do número máximo de unidades 
permitidas 
 

• A fim de retratar as mudanças decorrentes do adensamento populacional, foram 
selecionados os serviços urbanos e de infraestrutura destacados no estudo sobre o 
Perfil do Município para elaboração do Plano Diretor de Armação dos Búzios, a saber: 
i) Abastecimento e esgotamento sanitário; ii) Drenagem; iii) Sistema de limpeza 
urbana; iv) Sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica; v) Sistema 
Viário; vi) Transportes; vii) Comunicações.  
 

• Não foram considerados os impactos sobre os serviços ii, iv, v, vi e vii, devido 
à dificuldade em mensurá-los marginalmente para as unidades construídas 
irregularmente.  
 

• Portanto, tratou-se do impacto sobre a demanda incremental por 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana. 
 
 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Irregularidade 2 

 
Va&e (R$/ano)  = POPIncremental X ConsMa&e X DespMa&e  

 
Vlimp. Urb. (R$/ano) = POPIncremental X DespRSU (R$/hab/ano)  

 
POPIncremental = ∑ Ci (Tutilizaçãoi + 4 X Núm.quartos)  
 
Onde: 
POPIncremental : Número incremental de habitantes, decorrente da construção de unidades 
irregulares 

ConsMa&e  : Consumo médio anual de água e esgoto per capita (m³/hab/ano) 
DespMa&e : Custo médio pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário  
DespRSU : Despesas per capita com RSU (inclui os gastos com resíduos domiciliares e públicos) 
Tutilizaçãoi : Taxa de utilização em função das características da residência irregular, 
estabelecida pela DZ 215 - Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA).  

 
 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
 
 
 
 
 
 

 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Irregularidade 4 

 
i) Orientação de demolição das construções irregulares em ZOC e ZCVS. 

 
ii) As construções em ambiente desprovido de suas características naturais, por 

exemplo em  ZR, a perda estimada pelo não cumprimento da TP foi obtida 
através do Método do Custo de Reposição (MCR), que consiste em estimar o 
custo de restaurar ou revegetar o ecossistema existente na área antes dele 
ser danificado. 

  
 VTP (R$)  = Creveg. (R$/ha) X (Taxapreserv. X Aterreno) ÷ 10.000   

 
 
 
 

 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Valor presente do Dano: 

 
  
  

 
 
 
 

 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



Empreendimento 

Valor 
fracionamento 

irregular 
atualizado em 
04/2014 (R$) 

Valor água esgoto 
incremental (R$) 

Valor limpeza 
urbana 

incremental (R$) 

Valor ausência de 
preservação 

contínua (R$) 

Valor total dano 
(R$) 

Empreendimento 1 187.995,76 5.918,95 14.691,60 9.509,56 R$ 218.115,9 

Empreendimento 2  1.513.771,27 31.074,49 77.130,90 45.256,75 R$ 1.667.233,4 

Empreendimento 3  304.392,40 16.441,53 40.810,00 28.977,81 R$ 390.621,7 

Empreendimento 4  31.520,57 6.905,44 17.140,20 - R$ 55.566,2 

Empreendimento 5  3.294.900,00 27.621,77 68.560,80 71.745,00 R$ 3.462.827,6 

Empreendimento 6  222.536,21 13.810,89 34.280,40 25.957,34 R$ 296.584,8 

Empreendimento 7  4.284.854,12 58.696,26 145.691,70 100.359,06 R$ 4.589.601,1 

Empreendimento 8  726.196,54 13.153,22 32.648,00 - R$ 771.997,8 

Empreendimento 9  1.006.906,46 23.018,14 57.134,00 - R$ 1.087.058,6 

Empreendimento 10  1.014.161,15 19.729,84 48.972,00 83.684,80 R$ 1.166.547,8 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



 
• Dificuldades encontradas: 

• Inserir outros parâmetros construtivos (afast. Frontal/lateral, outros) e 
urbanísticos (zoneamento) 

• Considerar o valor do terreno e/ou uma parcela do valor construtivo? 
Qual valor de mercado considerar?  

• Incorporar outros parâmetros socioeconômicos associados aos efeitos 
do adensamento urbano: saúde, educação, drenagem, transporte; 

• Revisão junto à Prefeitura dos indicadores utilizados como proxy 
(despesa média por m3; despesa per capita com RSU); 
 
 

 
 
 
 
 

 

Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



Valoração de dano socioambiental por 
expansão urbana irregular 



Valoração ambiental de impactos do setor Óleo 
& Gás. (GEMA/UFRJ e Gerência de Meio 
Ambiente/Petrobras) 
 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 

 
• Motivação: 

 
• Gerar subsídios à política ambiental da empresa, na medida em que 

avançará no desenvolvimento de metodologias que avaliem os efeitos 
ambientais dos empreendimentos e seus desdobramentos sobre os 
serviços ambientais.  
 

• Uma consequência aplicada desse conhecimento é prover base técnica 
às negociações para determinação do valor a ser pago a título de 
compensação ambiental, conforme previsto na Lei que regulamenta o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (art. 36º, Lei 9.985 de 
2000, SNUC).   
 
 

 
 
 
 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 

 
• Metodologia: 

 
1) Levantamento de estudos que tratassem das consequências ambientais, 

potenciais e efetivas, causadas pelas atividades rotineiras das etapas de 
exploração, produção, transporte e refino do petróleo (Estudos de 
Impacto Ambiental, outros);  

 
2) Levantamento dos trabalhos de valoração direta do impacto ambiental 

causado por esses empreendimentos;  
 
3) Revisão bibliográfica das metodologias de valoração ambiental dos 

serviços afetados pelos empreendimentos selecionados (plataformas, 
dutos e refinarias); 

 
4) Elaboração de matriz de valoração ambiental. 

 
 
 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 

Folha Metodologia Dados de Entrada dos Empreendimentos  Base de Dados Valores Calculados 

Plataforma 

Offshore 
- 

Zona de Influência; Área de restrição total; Área 
de restrição de fundeio; Vazão de captação, 
retorno e consumo de água; Horizonte de tempo 

- - 

Dutos 

Terrestre 
- 

Extensão do duto (km); Faixa de servidão 
permanente (m); Faixa de servidão temporária 
(m); Horizonte de tempo 

- 
Área da zona de 

influência permanente e 
temporária (ha) 

Refinaria - 

Zona de Influência permanente; Zona de influência 
temporária; Áreas estuarinas impactadas;  Volume 
de produção; Vazão de captação, retorno e 
consumo de água; Horizonte de tempo 

- - 

Recursos 
Florestais 

Método de Produção 
Sacrificada;  

Determinar a porcentagem da área total afetada 
por tipo de bioma e  por cultivo de bens agrícolas 

Produtividade Florestal 
Não Madereira (PFNM) 
por Bioma (R$/ha/ano) ; 
Rendimento médio por 
bem agrícola (R$/ton);  

Redimento Anual 
Florestal; Rendimento 

Anual do Cultivo; 
Produção anual 

sacrificada de bens 
agricolas e não 

madeireiros(R$/ha/ano) 

Método do Custo de 
Reposição;  

Determinar a porcentagem da área total afetada 
por tipo de bioma 

Gastos de 
Reflorestamento por 
hectare por Bioma;  

Custo Total de 
Reposição Florestal 

(R$/ha) 
Método da 
Valoração 

Contingente 

Estimatimar ex ante a disposição a receber (DAP) 
da população por aceitar a retirada da floresta 

para a construção do empreendimento 
- - 

E:/PETROBRAS_SMES/CENPES/Palaforma offshore
E:/PETROBRAS_SMES/CENPES/Palaforma offshore
E:/PETROBRAS_SMES/CENPES/Recursos Florestais
E:/PETROBRAS_SMES/CENPES/Recursos Florestais


Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 

Folha Metodologia Dados de Entrada dos Empreendimentos  Base de Dados Valores Calculados 

Pesca 
Método de Produção 

Sacrificada 

Zona de influência marítima, do leito 
marinho e de mangues (ha); Áreas totais 

para pesca marítima, de fundeio e mangues 
(ha);  

Produção pesqueira local 
(ton/ano); Preço médio 

do pescado (R$/kg) 

Zona de Exclusão de 
pescado e de fundeio; 

Valor de Pesca 
Sacrificada 

Biodiversidad

e, 

As metodologias de valoração 
encontradas para esse 

serviço não são passíveis de 
serem expressas em funções. 

- - - 

Qualidade do 
Ar 

Método do Custo Evitado 

Aumento na concentração anual de SO2 e 
MP10  (µg/m³);População exposta; Número 
de adultos; Número de crianças expostas; 

Número de asmáticos; 

Coeficientes de Dose-
Resposta 

Casos de doenças; Total 
de gastos hospitalares 

por caso de doença 
ocorrida 

Método de Produtividade 
Marginal 

Aumento na concentração anual de SO2 e 
MP10  (µg/m³); Número de adultos; Renda 

média diária no trabalho 

Coeficientes de Dose-
Resposta 

Dias de trabalho 
perdidos; Custo total por 

dias de trabalhos 
perdidos 

 Método de Valoração 
Contingente 

Aumento na concentração anual de SO2 e 
MP10  (µg/m³); Número de adultos; Renda 

média diária; Expectativa de vida 

Coeficientes de Dose-
Resposta;  

Casos de mortalidade 
precoce;Valor estatístico 

da vida 

Abastecimento 
da Água 

Custos de Regulamentação 
Ambiental  

Determinar a vazão de consumo; 
Determinar o tipo de enquadramento do 

corpo hídrico;  

Tarifa de captação e 
consumo da água 

(R$/m³); Coeficiente do 
corpo hídrico 

Cobrança de 
abastecimento 
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Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G 

Folha Metodologia 
Dados de Entrada dos 
Empreendimentos  Base de Dados Valores Calculados 

Qualidade da 
Água  

Custos de Regulamentação 
Ambiental  

Determinar a vazão de 
lançamento;  

Tarifa de lançamento de 
efluente (R$/kg/m³) 

Cobrança de 
lançamento de 

efluentes 

Regulação 
Climática 

Método do Custo de 
Reposição 

Porcentagem por área de tipo 
de floresta desmatada; Gastos 

com reflorestamento da mesma 
biomassa inicial 

Custo operacional por ha 
reflorestado (R$/ha) 

Custo de 
reflorestamento por 

tipo de floresta afetada 
(R$/ha) 

 Mercado de Carbono 
Porcentagem por área de tipo 

de floresta desmatada;  

Densidade anual de carbono 
seqüestrado por tipo de 

floresta (tC/ha/ano); Preço do 
crédito de carbono (R$/tCO2) 

Emissão anual por 
seqüestro evitado 

(tC/ha/ano);  Gasto 
com a compra de 

créditos de carbono  
(R$/tC) 

Turismo 
Método de Produção 

Sacrificada 

Freqüência turística anual local; 
Gastos por setor relacionado ao 

turismo (R$/ano) 

Frequentação ex ante; Dias de 
frequentação por ano; 

Diminuição percentual ex 
post; Despesas turísticas por 

setor;  

Frequentação ex post 
anual; Perda líquida de 

atividades turísticas 

Beleza Cênica 

As metodologias de valoração 
encontradas para esse 

serviço, em particular preços 
hedônicos, não são passíveis 

de serem expressas em 
funções. 

- - - 
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Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G – Plataforma offshore 

Empreendimento: Plataforma offshore 

Características da 

Plataforma Área (ha) 

Horizonte de 

Tempo 

Zona de Influência (ha) 60 30 

Valor do Impacto por Serviço 

Ambiental (R$) Método Valor 

Área de Restrição Total 25 30 Recursos Agro-Florestais Não Aplicável R$ 0,00 

Área de Restrição de 

Fundeio 30 30 Pesca Produção Sacrificada R$ 155.030,73 

Qualidade do Ar 
Transferência de função 

não aplicável R$ 0,00 
Biodiversidade, Recursos 
Genéticos e Bioquímicos 

Transferência de função 

não aplicável R$ 0,00 
Qualidade da Água e Tratamento 
de Resíduos 

Transferência de função 

não aplicável R$ 0,00 

Abastecimento 
Transferência de função 

não aplicável R$ 0,00 

bbl/dia Regulação Climática Mercado de Carbono R$ 2.410.650,00 

Volume de Trabalho 5000,00 Turismo e Recreação Produção Sacrificada R$ 15.120.000,00 

Beleza Cênica 
Transferência de função 

não aplicável R$ 0,00 

Total   R$ 17.685.680,73 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G – Refinaria 

Empreendimento: Refinaria 

Características da 

Refinaria Área 

Horizonte de 

Tempo 

Valor do Impacto por 

Serviço Ambiental (R$) Método Valor 

Zona de Influência 

Permanente (ha) 15 30 Recursos Agro-Florestais 
Produção 

Sacrificada R$ 0,00 

Zona de Influência 

Temporária (ha) 21 10 Pesca 
Produção 

Sacrificada R$ 0,00 

Áreas Estuarianas 

Impactadas 10 30 Qualidade do Ar Diversos R$ 62.611.675,56 

Biodiversidade, Recursos 
Genéticos e Bioquímicos 

Transferência de 

função não 

aplicável R$ 0,00 
Abastecimento de Água Tarifa Captação R$ 1.800.000,00 

bbl/dia 

Qualidade da Água e 
Tratamento de Resíduos Tarifa Lançamento R$ 252.000,00 

Volume de Trabalho 30000,00 Regulação Climática 
Custo de 

Reposição R$ 4.251.190,00 

Turismo e Recreação 
Produção 

Sacrificada R$ 15.120.000,00 

Dados para 

Abastecimento  Beleza Cênica 

Transferência de 

função não 

aplicável R$ 0,00 

Vazão de captação (m³/ano) 180.000.000 Total   R$ 84.034.865,56 

Vazão de retorno (m³/ano) 150.000.000 

Vazão de consumo (m³/ano) 30.000.000 



Valoração ambiental de impactos do setor 
O&G  - Dutos 

Empreendimento: Dutos 

Características do Duto   

Valor do Impacto por 

Serviço Ambiental (R$) Método Valor 

Extensão do duto (km) 200 Recursos Agro-Florestais Custo de Reposição R$ 1.024.068,00 

Faixa de Servidão Permanente 

(m) 15 Pesca 
Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 

Faixa de Servidão Temporária (m) 20 Qualidade do Ar 
Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 
Biodiversidade, Recursos 
Genéticos e Bioquímicos 

Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 

Área 

Horizonte de 

Tempo 

Qualidade da Água e 
Tratamento de Resíduos 

Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 

Zona de Influência Permanente 

(ha) 300 50 Abastecimento 
Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 

Zona de Influência Temporária 

(ha) 400 15 Regulação Climática 
Mercado de Carbono 

R$ 16.744.782,03 

Turismo e Recreação 
Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 

Beleza Cênica 
Transferência de 

função não aplicável R$ 0,00 

Área desmatada ha  temporária Total   R$ 17.768.850,03 

Amazônia 20 5 

Mata-Atlântica 200 50 

Cerrado 20 5 

Pantanal 20 5 

Manguezal 20 5 Custo de Reposição 

Outro 20 5 Mercado de Carbono 



Estudo de caso internacional 
 



 
• Objetivo: 

 
• Estimar o valor atribuído pela população irlandesa a melhorias dos serviços 

providos pelos corpos hídricos da Irlanda: 
• conservação das águas (valor de não uso), 
• a clareza e cheiro da água (serviço de regulação),  
• acesso a atividades recreativas (serviço cultural e recreativo) e 
• condições dos bancos e linhas costeiras. 

 
• Corpos d'água afetados pela mudança de política: rios, lagos ou mares. 

 
• Cada um desses atributos possuem três níveis de provisão: baixo, moderado 

e bom.  
• O objetivo de estimar o valor de não uso implica em selecionar um método 

não baseado em mercado.   
 

 
 

Valoração dos corpos hídricos da Irlanda 



 
• Metodologia: 

 
• Aplicação do Método de Escolhas Experimentais (preferência declarada). 

  
• Apresentação de um mercado hipotético a fim de estimar os valores de 

uso e não uso de corpos de água. 
 

• Veículo de pagamento: aumento anual do imposto de renda por 10 anos. 
 

• Os entrevistados foram convidados a escolher o cartão com sua opção 
preferida.  
 

• Hipótese que a escolha representa a maximização da utilidade do 
indivíduo sujeito a restrições.  

Valoração dos corpos hídricos da Irlanda 



 
• Metodologia: 

• Amostra de 850 indivíduos.  
• Os resultados da pesquisa foram analisados usando um modelo logit 

condicional (CL) (probabilidade condicional) e um logit misto (MXL) 
(randômico) para captar a heterogeneidade nas preferências dos 
respondentes. 

• Os resultados de ambos os modelos foram usado para estimar a 
disposição a pagar marginal dos entrevistados (MWTP) para cada um dos 
níveis de atributo. 

• MWTP possibilita obter os valores da compensação de excedente (CS) do 
menor ao maior nível de melhoria dos atributos.  

• Logo, a partir da agregação do MWTP obtem-se o valor total econômico 
(VET) das melhorias dos rios irlandeses, lagos e mares.  

• O VET representa os benefícios proporcionados por rios, lagos e mares 
para o toda a população da Irlanda. 

 
 

 

Valoração dos corpos hídricos da Irlanda 



Valoração dos corpos hídricos da Irlanda 



Valoração dos corpos hídricos da Irlanda 



Valoração dos corpos hídricos da Irlanda 



“Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal 
idéia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do 
brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? 
Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda esta 
terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas 
as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, 
cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas 
tradições e na crença do meu povo.” 

     Carta do Cacique Seattle, 1855. 
     
 
 
         OBRIGADA! 
   E-mail: Bruna.ciasca@gitec-consult.com  
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