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RESUMO 

 

O Parque Estadual do Utinga é uma unidade de conservação da natureza pertencente a categoria 

de proteção integral segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e com 

a responsabilidade de manter os mananciais de água que abastecem 70% da Região 

Metropolitana de Belém no estado do Pará. O PEUT vem sofrendo com as pressões da 

urbanização, gerando uma preocupação crescente para seus usuários que no ano de 2018 

aumentou significativamente em virtude de sua abertura para visitação pública. Não obstante, 

o desconhecimento dos benefícios gerados pelos serviços ecossistêmicos promovidos pelo 

parque influi na possibilidade de ações mais efetivas de preservação não só pelo poder público, 

mas também, da população que vive ou não em seu entorno. Assim, o objetivo dessa pesquisa 

voltou-se a estimar o valor econômico do PEUT, tendo como aporte metodológico principal o 

método de valoração contingente. Nesta direção, foram calculados, entre outros, a disposição a 

pagar pelo parque através de metodologia custo-benefício onde obteve-se um valor médio per 

capta de R$ 15,75 em 2018 e o Valor Econômico Total (VET) por sua preservação de R$ 

5.670.000,00/ano. Ao utilizar-se o Valor Presente Líquido (VPL) com uma taxa de 4% ao ano 

ao longo de 100 anos e aplica-lo ao Valor Econômico Total chegou-se ao valor de R$ 

144.613.344,30. Ademais, a partir das informações obtidas através do inventário florestal 

publicado em 2013 do parque, calculou-se também o VPL em relação ao preço da madeira e do 

estoque de carbono do parque para um período de 100 anos, chegando aos seguintes valores 

atuais (2018): R$ 14.251.102,67 e R$ 121.110.168,11, respectivamente.  

Palavras-chave: Valoração Ambiental, Analise Custo – Benefício, Bem- Estar Social 

 

ABSTRACT 

The Utinga State Park is a nature conservation unit belonging to the full protection category 

according to the National System of Conservation Units (NSCU) and with the responsibility of 

maintaining the water sources that supply 70% of the Metropolitan Region of Belém in the state 

of Pará. Utinga State Park has been suffering from the pressures of urbanization, generating a 

growing concern for its users, which in 2018 increased significantly due to its openness to 

public visitation. Nevertheless, the lack of knowledge about the benefits generated by the 

ecosystem services promoted by the park influences the possibility of more effective 

preservation actions not only by the public authorities, but also, by the population that lives or 

does not live in its surroundings. Thus, the objective of this research was to estimate the 

economic value of the Utinga State Park, using the contingent valuation method as its main 

methodological contribution. In this sense, the willingness to pay for the park was calculated, 

among others, through a cost-benefit methodology, which obtained an average value per capita 

of R $ 15.75 in 2018 and the Total Economic Value (TEV) for its preservation of R $ 

5,670,000.00 / year. When using the Net Present Value (NPV) at a rate of 4% per year for 100 

years and applying it to the Total Economic Value, the value reached R $ 144,613,344.30. 

Furthermore, from the information obtained through the park's forest inventory published in 

2013, the NPV was also calculated in relation to the price of wood and the park's carbon stock 

for a period of 100 years, reaching the following current values (2018 ): R $ 14,251,102.67 and 

R $ 121,110,168.11, respectively 

Keywords: Environmental Valuation, Cost - Benefit Analysis, Social Welfare 
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1. INTRODUÇÃO 

O “Parque Ambiental de Belém”1 no estado do Pará foi criado pelo Decreto Estadual 

1552/1993 para assegurar a disponibilidade da água por meio do manejo dos mananciais de 

dois lagos responsáveis por abastecer 70% de dois municípios da Região Metropolitana de 

Belém (RMB) – Belém e Ananindeua. Para se adequar às normativas do SNUC, a denominação 

do parque foi alterada para Parque Estadual do Utinga2, em 2 de outubro de 2008, pelo decreto 

estadual nº 1.330/2008. Por fim, através do Decreto Estadual 265/2011 reestabelece os limites 

do parque, representando, atualmente 1340 hectares de ecossistema florestal do Bioma 

Amazônia (IdeflorBio, 2019). Entretanto, o parque só foi aberto para visitação/laser a partir do 

ano de 2018.  

Após um ano de abertura – 2018 - a estimativa foi de que o PEUT recebeu a visita de 

aproximadamente 600.000 pessoas com o reconhecimento crescente da população local da 

importância do parque quanto aos seus benefícios ambientais. Segundo Rocha (2011) o 

crescimento populacional da RMB, assim como o adensamento de empreendimentos 

imobiliários no centro urbano de Belém vem sendo vetorizado3 para as áreas periféricas da 

cidade, ou seja, regiões próximas ao parque. Ao mesmo tempo, como destaca Trindade (1998), 

o aumento da população urbana passa por um processo sincronizado com a mudança no modo 

de vida de grande parte da população, construindo assim um fenômeno de readaptação no viver 

das pessoas nas cidades. 

O crescimento do número de ocupações no entorno do PEUT aliado a ausência de 

saneamento básico e o desmatamento, compõem uma fórmula em que o resultado é a poluição 

dos cursos de água prejudicando ainda mais a qualidade da água dos mananciais que abastecem 

a RMB e a vida dos animais e plantas que vivem no interior do parque. 

Diante dessas pressões, destaca-se a preocupação com o bem-estar social, pois um parque 

ambiental contribui para a geração de serviços ecossistêmicos. Nesta direção a valoração de 

reservas ambientais como parques urbanos, torna-se proeminente (LIU et al.,2010; SANTANA, 

2014). Assim, o objetivo geral deste trabalho é obter como reposta que a existência do PEUT 

gera para o bem-estar da população da Região Metropolitana de Belém. 

Em relação aos métodos utilizados, recorreu-se a valoração de recursos naturais, sendo três 

formas diferentes de abordagem metodológicas adotadas. A primeira foi de valoração 

contingente observando a disposição a pagar de quem foi entrevistado através de um 

questionário aplicado in loco no ano 2018, com o intuito de saber a percepção das pessoas 

acerca do grau de importância do ativo ambiental parque. 

O artigo através das dimensões de indicadores ambientais e ecossistêmicos, obtidos pela 

pesquisa e que compõem o modelo de disposição a pagar, utiliza as abordagens 

microeconômicas e observa a promoção dos serviços ecossistêmicos e a geração de bem-estar 

da população através destes índices. A construção dos indicadores ambiental e ecossistêmicos 

foi feita pela Analise Fatorial Exploratória e Regressão Linear Múltipla. 

 
1 Desde 1984 já existia a área de mananciais dos lagos de Bolonha e Água Preta chamado de “Área de Proteção 

Sanitária” (IdeflorBio, 2019) 
2 Uma expressão tupi, que significa rio ou riacho de águas claras. 
3 Processo ocasionado pelo crescimento da malha urbana. Normalmente ocorrem em metrópoles e se caracterizam 

com as construções de inúmeros edifícios. Estes processos contribuem diretamente na redução dos espaços físicos 

planos da cidade 



A segunda e terceira abordagens partem do inventário florestal publicado em 2013 pelo 

IMAZON no Plano de Manejo do Parque Estadual do Utinga e a Instrução Normativa 

Nº02/2010 de 08 de julho de 2010 do IdeflorBio com valores do preço da madeira e o estoque 

de carbono. Com a devida correção monetária aplicada aos valores daquele período para 2018 

e com a aplicação do Valor Presente Líquido foi possível obter Valor Econômico Total do 

PEUT. A abordagem de custo-benefício foi realizada através do mercado de carbono, 

observando que o estoque de carbono representa um dos fluxos de serviços ecossistêmicos. 

 

2. O PARQUE ESTADUAL DO UTINGA (PEUT) 

 

O espaço ao entorno do PEUT tem alta densidade populacional impondo riscos à 

biodiversidade, a vida da flora, da fauna e dos recursos hídricos pelas fortes pressões antrópicas 

produzidas por essa população. 

O PEUT constitui um espaço rico de possibilidades para desenvolver pesquisas científicas, 

atividades culturais, recreativas, turísticas e educativas. A Biodiversidade é um destaque 

importante dentro do parque, com mais de 320 espécies identificadas da fauna Amazônica, com 

possibilidades de encontrar capivaras, preguiças, macacos, cutia, jacuruxi, diversas espécies de 

aves, répteis, anfíbios, borboletas e outros insetos. Possui a maior biodiversidade de peixes em 

parques em todo o mundo, com 90 espécies já catalogadas nos lagos Água Preta e Bolonha 

(Plano de Manejo do PEUT, 2015). 

Em relação a flora, predomina a floresta ombrófila densa de terra baixa, dividida em 

floresta de terra firme (54,15%), floresta de igapó (6,78%) e floresta secundária (4,33%). Ainda 

conta a presença de vegetação aquática sobre os lagos Água Preta e Bolonha, que correspondem 

a quase 10% da paisagem, existindo cerca de 151 espécies de plantas identificadas, com 

predomínio de embaubarana, quaruba, breu, capuí, tatapirica, ucuúba, ingá, matamatá, entre 

outras. Esses dados atestam que a floresta do Parque Estadual do Utinga apresenta uma alta 

diversidade da flora  

Também é possível encontrar uma grande diversidade animal no Utinga. São 

aproximadamente 400 espécies de animais mamíferos terrestres, aves, peixes, répteis e insetos. 

Algumas delas também estão ameaçadas de extinção, como as ararajubas, o gato-maracajá e o 

soin-preto. 

 

3. VALORAÇÃO ECONOMICA 

Os ativos naturais presentes no PEUT poderão gerar uma infinitude de fluxos através de 

seus serviços ecossistêmicos, em que a valoração extrapola os limites da análise 

microeconômica de custo-benefício. A valoração de ativos naturais como o PEUT avança para 

a teoria do bem-estar social (BISHOP, 1982; PEARCE, 1993; DALY & FARLEY, 2004; 

SANTANA, 2014; 2015; SANTANA et al., 2016A, SANTANA, 2017). 

A valoração ambiental é uma ferramenta que permite analisar o papel dos serviços 

ambientais oferecidos, assim como dos recursos naturais (HANLEY; SPASH, 1993, p. 4) 

Segundo Motta (1997, p. 3), um ativo ambiental possui um valor econômico e que existe 

à medida que ocorre a alteração no uso e como consequência altera o nível de produção e 

consumo (bem-estar) da sociedade. Ao mesmo tempo, como afirmam Motta (1997); Santana 

(2014); Santana et al. (2015), pode- se conter a degradação de parte dos recursos naturais, 

utilizando mecanismos de valoração ambiental. 

De acordo com Mota et al. (2010) a valoração ambiental conta com alguns métodos de 

aplicação, dentre estes tem-se métodos diretos e indiretos ligados a funções de demanda e 



produção. Segue abaixo no Quadro 5, de forma resumida, os métodos de valoração ambiental 

e sua aplicação. 

Quadro 1– Métodos de Valoração Ambiental. 

Métodos de Valoração Ambiental 

Métodos Indiretos 

Métodos que se baseiam no 

mercado de bens 

substitutos 

Método do custo de recuperação e/ou reposição, método 

do custo de controle, método do custo de oportunidade, 

método do custo irreversível, método de custo evitado, 

Método de produtividade 

marginal 

Método único 

Método de produção 

sacrificada 

Método único 

Métodos Diretos 

Métodos de preferência 

revelada 

Métodos do custo de viagem e do preço hedônico 

Métodos de preferência 

declarada 

Métodos de valoração contingente e conjoint analysis 

Método de função efeito Método único 

Métodos multicritérios Método único 

método de valoração de 

fluxos de matéria e energia. 

Método único 

Fonte: elaboração do autor.  

Um dos métodos que se pode aplicar na valoração de um ativo ambiental é o da 

produtividade marginal, a base para trabalhar esse método vem da função de produção. Parte-

se da ideia que existe um bem ou serviço ambiental proveniente de um recurso ambiental antes 

conhecido, assim a utilização desse bem ou serviço ambiental utilizado no processo de produção 

irá gerar um valor econômico de uso direto ou indireto pertencente agora a presença do bem ou 

serviço ambiental produzido. 

Motta (1997, p.8) tece a seguinte consideração em relação a questão apresentada acima: 

A valoração ambiental pelo lado da função de produção, toma a existência do valor de um recurso 

ambiental que denomina por (E), este irá se comportar na função como um fator de insumo ou ainda na 

produção de um outro produto que é denominado (Z), dessa forma têm-se que a atividade econômica é 

impactada pelo uso de E. 

Essa abordagem pelo lado da função de produção será observada mais abaixo quando 

trata do valor da “floresta em pé”, em que serão aplicados valores da madeira obtidos no 

mercado. 



Por outro lado, a abordagem econômica realizada pelo lado da função demanda possui 

métodos capazes de captar as variações na disponibilidade de um recurso de um bem o serviço 

ambiental que irá afetar o nível de bem-estar das pessoas. Essa abordagem identifica a presença 

de variáveis de medida, como a Disposição a Pagar (ou aceitar) das pessoas por ações 

envolvendo um determinado bem ou serviço no qual a pessoa esteja relacionada. 

O método de valoração pelo lado da função demanda, parte do princípio do mercado de 

bens complementares, pois os recursos ambientais e seu valor de uso que não possuem preço, 

passam a ser medidos através do método.  

A valoração contingente é uma técnica que parte de questionamentos realizados junto 

aos usuários de áreas promotoras de serviço ambiental e por fim encontra valores aferidos juntos 

as pessoas a partir dos questionamentos e das hipóteses apontadas. Conhecer o valor de uma 

beleza natural, seu ar puro, a oferta de água em condições de uso, espaços para realizar 

contemplação da natureza torna mais forte ainda a ideia de trabalhar o método de valoração 

contingente (MVC).  

 O método escolhido para trabalhar essa pesquisa foi o MVC. A opção por trabalhar com 

este método foi em virtude, do cenário de pressões antrópicas ocasionadas pela população ao 

entorno do parque e da percepção dos entrevistados a respeito da importância dos bens e 

serviços ecossistêmicos oferecidos pelo PEUT. 

  A pesquisa abordou a DAP (Disposição a Pagar) pelos bens e serviços oferecidos pelo 

PEUT pelos moradores do entorno e visitantes de forma livre, a pesquisa feita no parque com 

visitantes e com os moradores do entorno permitiu que estes próprios entrevistados 

observassem os componentes presentes in loco e atribuíssem assim um valor de sua escolha, 

não havendo valores pré-estabelecidos. 

Essa abordagem traz à pesquisa uma ótica de tratar o entrevistado sob a perspectiva do 

consumidor, onde a atribuição de valor subjetivo lhe confere a posição de maximizar a utilidade 

dos serviços e bens ecossistêmicos oferecidos pelo PEUT. Nesse cenário, a função demanda é 

utilizada para abordar a questão, conferindo assim uma condição melhor de abordagem, onde 

métodos de valoração ambiental diretos são mais utilizados. 

O próximo passo na discussão da Valoração ambiental e mais especificamente do 

método de valoração contingente é entender os conceitos relacionados ao uso e não uso dos 

recursos naturais. O primeiro conceito é o de Valor Econômico Total (VET), obtido através da 

soma dos seguintes valores: Valor de Uso Atual (VUA), Valor de Uso Futuro (VUF) e Valor 

de Existência (VE). Abaixo segue (Quadro 2) de forma resumida com os citados conceitos a 

partir da visão de alguns autores. 

 

Quadro 2– Conceitos de Valor de uso e não uso 

Conceito  Definição 

 

VUA – 

valor de uso 

atual 

é o valor atribuído ao uso efetivo dos recursos naturais e podem ser 

disponibilizados ao sistema produtivo para a produção, como exemplo a 

bauxita para produzir alumina e virar alumínio, a soja para elaborarar ração, 

e assim compõe o uso direto do recurso natural ou a manutenção de uma 

floresta para garantir a vida de cursos d’água e gerar microclima como 

ocorre com os Parques Ambientais e assim compondo o uso indireto do 

recurso natural. 



VUF- valor 

de uso 

futuro 

está relacionado a um uso potencial do recurso natural no futuro, ou seja, 

uma concepção de desenvolvimento sustentável, pensando nas gerações 

futuras, nessa condição de preservar um recurso nos dias atuais para 

desfrutar no futuro, o VUF é também conhecido como valor de opção. 

VE – valor 

de existência 

O VE é o valor essencial e presente na natureza, este é um valor aferido e 

atribuído pelas pessoas a certos recursos naturais, exemplos de unidades de 

conservação como Parques Ambientais e refúgios da vida silvestre como 

bens públicos, porém pode-se ter esse valor em áreas privadas como 

exemplo as Reservas do Patrimônio Privado Nacional. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Mattos, Ferretti Filho e Mattos (2000). 

 

  Segue abaixo a Figura 1 com as possiblidades de valoração de um ativo ambiental, a 

partir dos conceitos de valor de uso e não uso atribuídos ao ativo ambiental. 

 

Figura 1 – Possibilidades de valor econômico de um recurso 

 

Fonte: Adaptado de Mattos, Ferretti Filho e Mattos (2000). 

 

O Quadro 3 abaixo segue os conceitos abordados por Randall e Stoll (1980), Pearce 

(1990), Motta (1997) e Santana et al. (2015) em relação ao valor de uso e não uso dos recursos 

naturais. 

 

Quadro 3 – Descrição do Valor Econômico do Recurso Ambiental (VERA). 

Valor Econômico do Recurso Ambiental 

Subdivisão Descrição 



Valor 

de Uso 

Valor de 

Uso Direto 

(VUD) 

 

Bens e serviços ambientais apropriados diretamente da 

exploração do recurso e consumidos hoje. Dá-se quando o 

indivíduo se utiliza de um recurso. Por exemplo, extração, 

visitação ou outra atividade de produção ou consumo direto. 

 

Valor de 

Uso Indireto 

(VUI) 

Bens e serviços ambientais que são gerados de funções 

ecossistêmicas e apropriados e consumidos indiretamente hoje. 

Por exemplo, a proteção do solo e a estabilidade climática 

decorrente da preservação das florestas. 

 

Valor de 

Opção (VO) 

Bens e serviços ambientais de usos diretos e indiretos a serem 

apropriados e consumidos no futuro. Dá-se quando o indivíduo 

atribui valor em usos direto e indireto que poderão ser optados 

em futuro próximo e cuja preservação pode ser ameaçada. Por 

exemplo, fármacos desenvolvidos com base em propriedades 

medicinais ainda não descobertas nas florestas. 

 

Valor 

de Não 

Uso 

Valor de 

Existência 

(VE) 

Valor não associado ao uso atual ou futuro e que reflete 

questões morais, culturais, éticas ou altruísticas. Dissociado do 

uso e deriva-se de uma posição moral, cultural, ética ou 

altruística em relação aos direitos de existência de espécies não 

humanas ou preservação de outras riquezas naturais, mesmo que 

estas não representem uso atual ou futuro para o indivíduo. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Randall e Stoll (1980), Pearce (1990), Motta (1997) e 

Santana et al. (2015) 

Uma especificação, que pode ser feita que contempla as diferentes interpretações acerca 

dos componentes do valor econômico total dos recursos ambientais pode ser sintetizada na 

expressão abaixo:  

VET = Valor de Uso (VUA) + Valor Uso Futuro (VUF) (Ou Valor de Opção) + Valor de 

Existência (VE) 

 

 

4. METODOLOGIA. 

 

 

4.1.Área de Estudo e Dados Utilizados 

A população considerada nesse trabalho foi de 360.000 pessoas, este valor foi baseado na 

média do número de pessoas que visita o Bosque Rodrigues Alves que também fica na Região 

metropolitana de Belém e que apresenta características semelhantes ao PEUT. Usando um erro 

amostral de (5%) e um nível de confiança de 95%, obteve-se uma amostra de 319 questionários, 

entre homens e mulheres, por meio de  

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝) + 𝑒2. (𝑁 − 1)
 

onde, n: tamanho da amostra, N: população; Z: variável normalmente padronizada associada ao 

nível de confiança (1,96); p: probabilidade do evento (50%); e: erro amostral (5%). 



A aplicação dos questionários ocorreu justamente dentro do PEUT e nas comunidades do 

entorno informando os entrevistados os principais elementos que motivam a existência do 

PEUT e sua importância. O cuidado foi deixar o entrevistado bem informado para diminuir ao 

máximo alguns problemas econométricos posteriores Carson et al. (2001, p. 17). Assim foi 

possível ter na pesquisa, indivíduos que percebam os serviços ecossistêmicos oferecidos pelo 

PEUT como forma de contribuição efetiva para o seu bem-estar. 

2.1 MODELO ECONOMÉTRICO 

Para a realização dos objetivos desse trabalho foi utilizado o Método da Valoração 

Contingente (MVC), especificamente um método da função de demanda, indicado para valorar 

recursos não-comerciais, com a aplicação do método da Disposição a Pagar (DAP) (SANTANA 

et al., 2015, 2017). 

A partir dos questionamentos e amostras coletadas, o modelo econométrico para DAP foi 

inicialmente composto a partir do modelo baseado em Santana (2014). Dessa forma, o MVC 

captou os efeitos socioeconômicos, ecossistêmicos e ambientais, mudanças de comportamento 

e propriamente econômicos, de acordo com as dimensões em estudo e gerou um Valor 

Econômico Total (VET) para os ativos naturais; a partir da equação de DAP (SANTANA, 1999; 

SANTANA et al., 2016, 2017):  

 
𝐷𝐴𝑃 = (𝐷𝑆𝐸; 𝐷𝐴; 𝛼) 

 

onde, DSE: Dimensão socioeconômica; DA: Dimensão Ambiental; e 𝛼 o vetor de parâmetros 

estimados (modelo baseado em SANTANA, 2014).  

Para calcular a DAP utilizou-se o Modelo de Regressão Linear Múltipla, neste modelo 

pode ocorrer a não inclusão de algumas variáveis que geram erros nos valores dos parâmetros 

estimados por mínimos quadrados ordinários, dessa forma a influência dessas variáveis 

ausentes deve ser representada por uma componente aleatória 𝑢𝑖.O modelo empírico (com todos 

os pressupostos sendo satisfeitos) trabalhado nesta tese é o que segue abaixo: 

 
𝐷𝐴𝑃 = 𝑐 + 𝑏1𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝑏2. 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝑏3. 𝑒𝑑𝑢 + 𝑏4. 𝐸𝑠𝑡𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝑏5. 𝐴𝑡𝑣𝑝𝑟𝑖

+ 𝑏6𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑏7𝐼𝐴 + 𝑏8𝐼𝐸𝐶𝑂 + 𝑢𝑖  

 

onde: DAP – variável dependente; Sexo, Idade, Educação, Estado civil, Atividade Principal, 

Renda, Indicador Ambiental, Indicador Ecossistêmico – variáveis explicativas; 𝑢𝑖 é o termo de 

erro aleatório; 𝑒𝑏(𝑖=1,2,…..,7) é o vetor de parâmetros a ser estimado. C - é o intercepto ou valor 

médio de Y quando X1 e X2 forem iguais a zero; 𝑏1- Mede a mudança no valor médio de DAP, 

E (DAP), resultante da variação unitária no sexo, mantendo-se as demais variáveis constantes; 

𝑏2 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E(DAP) resultante da variação unitária em idade, 

mantendo-se as demais variáveis constantes. 𝑏3 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E 

(DAP), resultante da variação unitária no edu, mantendo-se as demais variáveis constantes; 𝑏4 

- Mede a mudança no valor médio de DAP, E (DAP), resultante da variação unitária no est_c, 

mantendo-se as demais variáveis constantes; 𝑏5 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E 

(DAP), resultante da variação unitária no Ati_principal, mantendo-se as demais variáveis 

constantes; 𝑏6 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E (DAP), resultante da variação 

unitária na renda, mantendo-se as demais variáveis constantes; 𝑏7 - Mede a mudança no valor 

médio de DAP, E (DAP), resultante da variação unitária no IA mantendo-se as demais variáveis 

constantes; 𝑏8 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E (DAP), resultante da variação 

unitária no IECO, mantendo-se as demais variáveis constantes; 



4.2. A Construção dos Indicadores Ambiental e Ecossistêmico através da Análise 

Fatorial Exploratória. 

O modelo econométrico foi construído a partir da Análise Fatorial e da Regressão Múltipla. 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi usada para a construção do indicador ambiental (IA) 

e do indicador ecossistêmico (IECO) extraídos das variáveis que compõem a equação de DAP. 

A construção do indicador é justificada pela demasiada quantidade de variáveis categóricas 

contidas na dimensão ambiental e na dimensão socioeconômica. Para essa redução foi aplicada 

junto a AFE a análise de componentes principais, corrigindo inclusive qualquer problema de 

forte multicolinearidade entre essas variáveis (SANTANA et al., 2016, 2017). Johnson e 

Wichern (2007) apontam que a AFE permite a redução das variáveis sem que haja perda 

significativa de informação; a AFE, portanto, permite agrupar as variáveis da dimensão 

ambiental em subgrupos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, denominadas de 

fatores (MINGOTI, 2013; SANTANA, 2007). 

Assim, os indicadores (IA e IECO) representando a percepção ambiental e ecossistêmica 

dos entrevistados no Parque Estadual do Utinga foi determinado pela combinação linear dos 

escores fatoriais e a proporção da variância explicada por cada fator em relação à variância 

comum, dada pela expressão dos escores fatoriais (SANTANA, 2007): 

 

𝐼𝑓𝑎𝑡 = ∑ (
𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐹𝑃𝑖) ; (𝑖 = 1,2,3, … . 𝑁)
𝑛

𝑗=1
 

 

onde: 𝐼𝑓𝑎𝑡4 representa os escores fatoriais; 𝜆 representa a variância explicada por cada fator, 

∑ 𝜆 é o total da variância explicada a partir dos fatores comuns; e 𝐼𝑎𝑝  é cada um dos escores 

fatoriais padronizados gerados para cada entrevistado e é dado por: 

 

𝐼𝑎𝑝5 = (
𝐹𝑖 − 𝐹𝑚í𝑛

𝐹𝑚á𝑥 − 𝑓𝑚í𝑛
) ; (𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁) 

 

onde, F é cada um dos escores fatoriais padronizados; e representam, respectivamente, os 

valores máximo e mínimo observados para cada um dos entrevistados. 

 

4.3.Valoração através do Método de Mercado de Crédito de Carbono 

O Plano de Manejo Florestal do PEUT (PMFPEUT) elaborado pelo Instituto do Homem e 

Meio Ambiente da Amazônia (2013) identificou 126 espécies florestais (árvores, árvoretos, 

lianas, cipós e palmeiras). O PMFPEUT informa a classificação taxonômica (nome científico 

da espécie e o nome vulgar) e as componentes obtidas através da dendrometria realizada, ou 

seja, o diâmetro e altura do fuste e o volume de madeira das árvores. A partir desses dados 

obtidos foi possível estimar o valor da biomassa de acordo com a equação polinomial de 

segundo grau:  

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝒊 = 𝟑𝟖, 𝟒𝟗𝟎𝟖 − 𝟏𝟏, 𝟕𝟖𝟖𝟑 𝑫𝑨𝑷𝒊 + 1,1926(𝑫𝑨𝑷𝒊)
𝟐 

onde, DAP = Diâmetro a altura do peito. 

 A biomassa contém 50% de carbono em média, dessa forma a medida do carbono foi 

realizada pela relação entre as estimativas de biomassa e 50% representando carbono, assim 

obteve-se o valor de carbono estocado da seguinte forma: 

 

 
 
 



 
𝐸𝐶 =

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

2
 

 

 

onde; EC – Estoque de Carbono  

 A partir do valor de EC, pode-se obter o valor equivalente de carbono das espécies 

florestais multiplicando-se o EC pelo valor médio das cotações de carbono no mês de abril 2019 

negociado em forma de commodity nas bolsas de crédito de carbono. O cálculo do Valor 

Presente Líquido do Estoque de Carbono considerando-se um período de 100 anos, pode ser 

obtido através do Valor de Estoque de Carbono arbóreo, usando-se uma taxa de desconto de 

4% ao ano na atualização do capital e tomando como condição de contorno a ausência de 

variação no estoque de Carbono, dessa forma pode então ser obtido pela seguinte equação 

Santana (2015), Santana et al. (2017): 

 

𝑉𝑃𝐿𝐸𝐹𝑆𝐶 = ∑ 𝑉𝐸𝐶𝐸𝐹𝑖

𝑖=100

𝑖=0

(
1

(1 + 𝑟)𝑖
) 

 

onde, VPLEFsc = o valor presente líquido do ativo natural da espécie madeireira sem 

considerar a taxa de crescimento do estoque de carbono ao longo do tempo (R$/t). 

VECEF = Valor do Estoque de Carbono da Espécie Florestal (R$/t.). 

 

4.4.Valoração através do Preço da Madeira ou Método do Custo- Benefício. 

A partir do pressuposto da importância do ativo natural, com destaque para o ativo florestal, 

é possível traçar perspectivas no mercado de madeira 

A partir de estudos, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

em seus trabalhos de análise voltado para a indenização devido supressão vegetal para fins de 

mineração adota um fluxo de 100 anos. Nesta metodologia é feita a reprodução do valor através 

de madeiras com diâmetro superior a 30 cm (ano 0, anos 50 e ano 100), para as madeiras com 

diâmetro menor que 30 cm a apreciação ocorre nos (ano 25 e ano 75), como o cálculo sendo 

feito através da seguinte equação (QUARESMA, 2017): 

 

𝑽𝑷𝑳𝒎𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂𝒊 = ∑ 𝑽𝑴𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂𝒊

𝟏𝟎𝟎

𝒊=𝟎,𝟐𝟓,𝟓𝟎,𝟕𝟓,𝟏𝟎𝟎

(
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒊
) 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1.Dimensões e Indicadores 

A pesquisa utilizou na construção do modelo como já exposto acima dois indicadores, o 

primeiro foi o indicador ambiental que contemplou as questões envolvendo a percepção do 

entrevistado para a presença de animais de espécies raras, a existência do Parque como um fator 

de geração de conhecimento, o parque como um espaço de geração do bem-estar. O segundo 

indicador é referente ao parque como um espaço que de fato vem produzindo condições 

ecossistêmicas dentro de sua condição de existência, como influência na quantidade de chuvas 

na Região Metropolitana de Belém, sua real influência na mudança de hábito das pessoas, 

valorização imobiliária das áreas do entorno. 



Os resultados da análise fatorial estão reunidos nas Tabelas 1 e 2. As duas matrizes de 

correlação6 apresentaram determinantes diferentes de zero, logo admitem inversa e a solução 

resultante além de única é a que melhor representa o fenômeno (JOHNSON; WICHERN, 2007; 

SANTANA et al., 2014; FERREIRA et al., 2016). De acordo com os testes KMO de 0,711 e 

0,787 (superior ao limite aceitável de 0,50) e os testes de esfericidade de Bartlett significativos 

a 1%, a amostra adequa-se à análise fatorial. As cargas fatoriais estimadas apresentaram 

significância a 1%, confirmando a adequação dos modelos. Todas as comunalidades situaram-

se acima de 0,50, o que valida suas participações na definição dos fatores latentes (JOHNSON; 

WICHERN, 2007; HAIR JR et al., 2009). Por fim, os fatores extraídos nos dois modelos 

fatoriais explicaram mais de 60% da variância total dos dados. Sendo assim, considera-se que 

o modelo foi bem especificado e os resultados revelam a realidade do fenômeno estudado. 

 

5.2.Indicador Ambiental 

Dentre as 13 (treze) variáveis 9 (nove) apresentaram comunalidades iguais ou superiores a 

0,50, representando a contribuição de cada variável ao modelo construído gerando três fatores. 

As explicações da variância total dos dados por cada fator encontradas foi para: F1 (25,34%), 

F2 (23,84%), F3 (20,45%). A soma dessas variâncias dos fatores representa precisamente 

69,64%. Esses resultados demonstram que os resultados são apropriados para a realidade do 

fenômeno estudado e que o modelo está apropriado. O F1 aponta a presença de espécies como 

fator atrativo e de geração de conhecimento sobre o ecossistema Amazônico em destaque no 

PEUT, o F2 expressa a observação do entrevistado quanto a condição de cuidar da saúde no 

espaço do parque, uma menor poluição do ar promove melhor condição de caminhar, correr, 

pedalar, dentre outras práticas esportivas, o F3 aborda o PEUT como um espaço capaz de atrair 

pessoas pela sua fauna e flora em destaque. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Matriz de cargas fatoriais do modelo representativo das condições ambientais do 

PEUT (2018). 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Comunalidade 

Presença de 

espécies raras 

,867 ,106 ,110 ,773 

Presença de 

animais atrativos 

,866 ,012 ,128 ,765 

Conhecimento 

sobre Amazônia 

,642 ,222 ,249 ,523 

 
6 A correlação de Spearman, se mostrou significativamente positiva entre a renda e a Disposição a Pagar pela 

preservação, com o coeficiente apresentando o valor de (𝜌 = 0,261;  𝑝 < 1%), assim como o Indicador Ambiental 

(IA) , o mesmo teve um comportamento significativamente positivo em relação a disposição a pagar pelos serviços 

ambientais, com o coeficiente apresentando valor de coeficiente (𝜌 = 0,232;  𝑝 < 1%).Por sua ver o coeficiente 

de Spearman para relação entre o Indicador Ecossistêmico (IECO) e a DAP foi de 0,149;  𝑝 < 1%) e para a relação 

entre DAP e EDU aferiu o coeficiente em 0,292;  𝑝 < 1%). 

 



Poluição do ar ,114 ,830 ,189 ,767 

Espaço para saúde ,008 ,806 ,233 ,775 

Valoriza o entorno ,170 ,694 -,125 ,526 

Paisagem atrativa ,182 ,052 ,859 ,738 

Preserva 

biodiversidade 

,195 ,155 ,838 ,705 

Soma do Quadrado 

das Cargas 

2,027 1,908 1,637 5,571 

Percentual do traço 

(%) 

25,34 23,844 20,458 69,643 

Adequação da amostra: KMO =0,787               Batlett'stest = 1058,596(vp< 1%) 

Fonte: Elaboração Própria. 

O Indicador Ambiental capta o quanto a presença do parque contribuiu para da visão das 

pessoas a importância da existência do parque ao longo do tempo - o Fator 1 explica 25,34% 

da variância comum, e representa conjuntamente três variáveis (sp_raras, anim_atr e com_az). 

Ainda com referência a produção ecossistêmica o F2 que explica 24,84% da variância comum 

e contabiliza três variáveis (pol_ar, saúde e vlz_ent) e o F3 que explica 10,95% da variância 

comum e envolve duas variáveis (pai_a e prs_bio).  

 

5.3.Indicador Ecossistêmico 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) para construção do Indicador Ecossistêmico (IECO) 

foi construída a partir da matriz de correlação dentre 13 (treze) variáveis (componentes) 

gerando quatro fatores, e foi possível o uso da AFE, pois o determinante apresentou valor 

diferente de 1(0,34) - admitindo-se assim a matriz inversa e que as variáveis são correlacionadas 

entre si na amostra analisada. O teste KMO no valor de 0,787 aponta que são adequadas as 

amostras. E os resultados do teste de esfericidade de Bartlett (igual a 1058,596) são significantes 

(p<0,001) e explicam 63,04 % da variância total dos dados. 

Dentre as 13 (treze) variáveis, 12 (doze) apresentaram comunalidades iguais ou superiores 

a 0,50, representando a contribuição de cada variável ao modelo construído gerando três fatores. 

As explicações da variância total dos dados por cada fator encontradas foi para: F1 (25,92%), 

F2 (15,72%), F3 (11,85%) e F4(9,54). Esses resultados demonstram que os resultados são 

apropriados para a realidade do fenômeno estudado e que o modelo está apropriado.  

O F1 expressa a presença do PEUT como um instrumento de ação na diminuição das ações 

de poluição direcionadas ao PEUT, o F2 expressa o quanto o PEUT tem contribuído para a 

valorização do Turismo e da valorização imobiliária na RMB, o F3 aponta as ações 

ecossistêmicas diretas do parque e o F4 expressa a presença do parque no despertar da 

consciência ambiental das pessoas. 

 

Tabela 2 - Matriz de cargas fatoriais do modelo representativo do potencial multifuncional do 

ativo ambiental, estado do Pará, 2018. 

Variável  F1 F2 F3 F4 Comunalidade 

Diminuição da quantidade de lixo queimado ,825 -,007 ,210 ,018 ,666 

Diminuição da quantidade de lixo próximo ,807 -,076 ,195 ,044 ,715 

Surgimento de hortas ,753 ,221 -,030 -,055 ,542 

Aumento na quantidade de projetos ,734 ,263 -,020 -,035 ,838 

Aumento no número de pessoas saindo ,587 ,406 ,009 ,147 ,725 

Aumento no número de chegada de pessoas ,492 ,456 ,013 ,239 ,697 



Aumento na quantidade de turistas ,102 ,752 ,117 -,123 ,513 

Pessoas que defendem a existência do PEUT ,130 ,703 -,007 ,038 ,507 

Manutenção da preservação da biodiversidade ,088 ,556 ,453 ,142 ,530 

Melhoria das vias próximas ,229 ,147 ,763 ,244 ,609 

Influência na quantidade de chuvas -,017 ,019 ,734 -,356 ,620 

Aumento da consciência ambiental das pessoas ,014 ,015 -,010 ,915 ,604 

SQ Cargas 3,111 1,886 1,422 1,146 7,565 

%Variância 25,929 15,720 11,850 9,549 63,048 

KMO = ,787                              Batlett'stest = 1058,596(vp< 1%) 

 

O Indicador ecossistêmico capta o quanto a presença do PEUT contribui para mudanças de 

paisagem e hábito das pessoas, o Fator 1 obtido explica 25,92% da variância comum através de 

quatro variáveis(lixo_que, lixo_px, hortas, pj_sc_amb e sad_pes), o Fator 2 explica 15,72% da 

variância comum e soma três variáveis(aum_tur, exi_peut e pres_bio), os Fatores F3 e F4 de 

forma respectiva explicam 11,50% e 9,54% da variância comum, assim como F3 expressa as 

variáveis(ml_via e chuvas) e F4 a variável(csc_amb). 

5.4. O Valor da Disposição a Pagar 

Os entrevistados foram questionados a ter Disposição a Pagar (DAP) um valor mensal à 

um fundo ou mesmo associação, ou ainda uma cooperativa com destino a manutenção das 

condições ambientais, assim como da preservação dos recursos naturais existentes. 

Assim, a equação da DAP representou a demanda dos consumidores, ou seja, visitantes do 

PEUT e moradores do entorno. A demanda ficou especificada pela seguinte regressão múltipla, 

de acordo com Bentes et al. (2014) e Santana et al. (2015):  

 
𝐷𝐴𝑃 = −36 + 1,601 𝑒𝑑𝑢 + 0,002 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 +  27,055 𝐼𝐴 +  6,961 𝐼𝐸𝐶𝑂 

 

onde:  DAP – variável independente; Edu, renda, IA, IECO – variáveis explicativas;  𝑢𝑖 é o 

termo de erro aleatório; 𝑒𝑏(𝑖=1,2,…..,7) é o vetor de parâmetros a ser estimado. 

 

Diante das condições e os parâmetros observados, fez-se a substituição dos valores médios 

das variáveis independentes na equação e obtém-se a DAP média per capta de R$15,75/mês e 

de R$189,00/ano. Considerando que 360.000 pessoas visitam o PEUT durante o ano, o valor 

obtido é de R$ 68.040.000,00/ano, a ser pago para que o parque possa receber ações de 

preservação, garantido os serviços ecossistêmicos e ambientais para a geração do bem-estar das 

famílias, dos visitantes e dos moradores do entorno. Este resultado é coerente com o obtido por 

(Morgado et l, 2011) para valoração ambiental do Parque Ecológico de Usos Múltiplos Águas 

Claras – DF quando analisa a disposição a pagar dos usuários.   

Além disso, o Valor Econômico Total (VET) por sua preservação de R$ 5.670.000,00/ano 

ao utilizar-se o Valor Presente Líquido (VPL), com uma taxa de 4% ao ano ao longo de 100 

anos o VET é de R$ 144.613.344,30. 

 

5.5.Estimação do Valor Econômico Total obtido através do Método de Valoração com 

base no Mercado de Crédito de Carbono. 

 

O inventário florestal de 2013 foi feito em uma área de 1,7 hectares (17 parcelas de 

10mx100m) dentro do PEUT e contabilizou 326,27 toneladas de carbono nesta área 

provenientes de 652,5 toneladas de biomassa. O crédito de carbono apresentou uma cotação de 



€$4,35/t7 no mês de abril de 2019, com este valor em euros e uma taxa de câmbio média de R$ 

4,40 no ano (2019), chega-se ao valor de R$ 19,80/t. Assim o valor total do estoque de carbono 

foi de R$ 6.457,70 em 1,7hectares.  

Considerando um ciclo de 100 anos com fator de atualização, a estimativa do VPL do EC 

e seu valor total, utilizando as atualizações de Valor Presente Líquido do estoque de Carbono, 

chega-se ao valor total de R$ 153.647,2282 para um espaço de 1,7 hectares, dessa forma em 1 

hectare do parque obtêm-se ao valor de R$ 90.380,70 reais (R$ 153.647,2282/1,7), 

multiplicando este valor por 1340 hectares que é a área total do parque encontra-se o valor de 

R$ 121.110.168,11 reais. 

 

5.6. Estimação do Valor Econômico Total obtido através do Método de Valoração com 

base no Preço da Madeira 

 

A Instrução Normativa Nº02/2010 de 08 de julho de 2010, regulamenta os preços de 

madeira em tora, resíduos de exploração florestal e garantias a serem cobrados pelo Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará – IDEFLORBio na celebração de 

contratos de transição. 

No inventário florestal do Parque Estadual do Utinga na categoria C1 (madeira especiais) 

foi identificada apenas uma espécie, dessa forma não aferiu coeficiente de variação, porém o 

Preço Médio da madeira em pé nessa categoria é de R$143,93/m³. A categoria C2 (madeiras 

nobres) abrigou quatro espécies a um preço médio de R$82,68/m³ e CV de 4,21%. A categoria 

C3 (madeiras vermelhas) contabilizou 18 espécies florestais e um preço médio de R$55,06/m³ 

e um CV de 4,71%. Enquanto a categoria C4 (madeiras brancas) anotou 70 espécies florestais 

e um preço médio de R$27,54/m³ e um CV 10,19%. 

A partir destas observações, considera-se então fundamental a incorporação do valor de R$ 

121.251.102,67 reais ao preço da terra do parque, valor obtido do somatório total encontrado 

nas 126 espécies florestais presente em 1,7 hectares do parque e contabilizando 1.392 

indivíduos. 

A inclusão deste valor remete à realidade vivida por muitas comunidades na região 

Amazônica. A metodologia utilizada pelo IBAMA e ICMBio, subestima o valor da floresta e 

deixa as comunidades em situações cada vez mais difíceis. Seus produtos deixam de existir 

devido a supressão florestal na Amazônia e o valor recebido pelas famílias extrativistas é mais 

abaixo do que de fato é traduzido quando é feita a abordagem da Disposição a Pagar pela 

Preservação do ativo natural ou ainda pelo valor transacionado no mercado de Carbono, onde 

são cenários com valores muito próximos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A contribuição de destaque deste trabalho é mostrar a importância de um ativo ambiental 

na Região Metropolitana de Belém para geração de serviços ambientais e ecossistêmicos 

geradores de bem-estar para a população. Ainda, a grande importância pode ser vista através da 

valoração de um ativo ambiental utilizando três formas metodológicas, ou seja, através da DAP, 

do mercado de crédito de carbono e do preço da madeira no mercado. 

A metodologia de DAP captou entre moradores do entorno, visitantes e pessoas que 

trabalham no PEUT a informação de 319 pessoas que se manifestaram dizendo ter disposição 

de pagar um valor para garantir a preservação do PEUT, observando este como um espaço que 

gera bem-estar. O valor médio per capita da DAP foi estimado em R$ 15,75/mês e de R$ 

 
 



189,00/ano. Extrapolando este valor para 360.000 pessoas obtém-se o valor de R$ 

5.670.000,00/ano. 

Assim, tendo um Valor Econômico Total (VET) por sua preservação de R$ 

5.670.000,00/ano e aplicando o Valor Presente Líquido (VPL), com uma taxa de 4% ao ano ao 

longo de 100 anos, de R$ 144.613.344,3. 

A transformação de espécies florestais em um produto homogêneo e de fluxo contínuo faz-

se possível através do estoque de carbono, pois estas características são presentes em um 

recurso natural renovável. A economia que trata a questão ambiental, parte de uma perspectiva 

onde a fotossíntese e o sequestro de carbono, por exemplo, cumprem aspectos fundamentais no 

estudo de valoração de um ecossistema de floresta. O valor estimado no PEUT foi de R$ 

121.110.168,11 reais, utilizando-se a metodologia de valoração do ativo ambiental baseada no 

mercado de crédito de carbono.  

E por meio do método de valoração com base no preço da madeira, obteve-se o valor de 

R$ 14.251.102,67 reais ao preço da terra do PEUT. Valor obtido por meio das 126 espécies 

diferentes, e dos 1.392 indivíduos. 

As três medidas acima calculadas mostram diferentes formas de agregação de valor em 

termos de bem estar para um parque urbano, como no caso especifico do PEUT, pode trazer 

para a população do entorno e seus frequentadores.  
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