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Quantificar para resguardar 

MATÉRIA DE CAPA 

Q 
uanto custa uma ida à praia? 

Qual é o preço de um mergu-
lho na cachoeira? Qual o 

valor monetário de uma área 
de floresta? Essas perguntas pare-
cem bastante estranhas... Contudo, 

grupos de pesquisadores vêm tentan-
do respondê-las com base na chama-

da valoração ambiental. 
 A valoração ambiental 
baseia-se na concepção de que os 

recursos naturais são bens públicos 
e que os impactos ambientais são 

externalidades geradas no exercício 
das atividades econômicas. Assim, 
busca-se quantificar o valor dos 

recursos e o custo dos impactos por 
meio de pesquisas que se propõem a 

descobrir o quanto a sociedade e os 
indivíduos estão dispostos a pagar 
pela conservação e preservação dos 

bens e serviços ambientais. 
Os mecanismos empre-

gados para realização das ditas 
estimativas são bastante interessan-
tes. Um deles baseia-se na compara-

ção entre os preços de imóveis muito 
similares, mas localizados em lugares 

diferentes – um em frente à praia e 
outro cinco quarteirões atrás da 
mesma, por exemplo. A diferença 

entre esses valores pode fornecer 
uma estimativa do preço da praia 

para a sociedade. Outro mecanismo 
constitui-se de pesquisas com pesso-

as aleatórias, nas quais elas são 

de floresta para ampliar um clube. 

Em um primeiro momento, o desma-

tamento pode parecer muito lucrati-

vo aos olhos dos proprietários do 

clube. Contudo, se a valoração 

ambiental for incluída nos cálculos 

do empreendimento, serão evidenci-

ados prejuízos devido à perda de 

serviços e recursos naturais, tais 

como a atenuação de temperaturas 

muito elevadas no local, redução dos 

efeitos das enchentes e contribuição 

para melhoria estética da região. 

Além disso, são aplica-

ções da valoração ambiental: priori-

zação e seleção de investimentos, 

precificação de bens e serviços 

ambientais e cobrança por danos 

ambientais. Quando destinada a 

essas duas últimas aplicações, em 

especial, a valoração ambiental não 

costuma ser vista com entusiasmo 

Vista do Rio Amazonas, constituinte da Bacia Amazônica 

questionadas sobre quanto estari-

am dispostas a pagar pela preser-
vação de determinado bem natural, 

como a Floresta da Tijuca. Há ainda 
um método que estima o valor de 
determinado recurso natural por 

meio do preço da viagem para 
visitá-lo – o valor que um turista 

paga para viajar ao Rio de Janeiro 
e visitar o Jardim Botânico, por 
exemplo. 

A valoração ambiental 

é capaz de sensibilizar atores 

sociais, revelando a dimensão dos 

impactos ambientais, geralmente 

ignorados nos balanços de prós e 

contras para a tomada de decisões. 

Diversas falhas gerenciais podem 

ser evidenciadas quando despesas 

resultantes da deterioração de 

serviços e bens naturais são agre-

gados na contabilidade de uma 

organização. Tome-se como exem-

plo o desmatamento de uma área 

“A valoração ambiental é 
capaz de sensibilizar atores 

sociais” 
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por determinados setores sociais. 

Isso ocorre porque os ganhos 

econômicos oriundos da utilização 

de bens e serviços naturais e 

danificação ambiental parecem 

muitos maiores do que os prejuízos 

deles derivados, uma vez que os 

primeiros são retidos nas mãos de 

privilegiados enquanto os impactos 

são distribuídos por toda a popula-

ção.  Nesses casos, portanto, a 

valoração ambiental funcionaria 

como instrumento de justiça, impe-

dindo que os lucros gerados atra-

vés da utilização de bens naturais 

públicos fossem demasiadamente 

concentrados. 

Parece importante 

ressaltar que o objetivo da valora-

ção ambiental não é a quantificação 

monetária dos seres vivos e da 

natureza. Tampouco se deseja 

determinar o valor absoluto dos 

mesmos, pois todos possuem valor 

intrínseco incalculável e são impor-

tantes em si mesmos. Não se pode 

esquecer, entretanto, que tomado-

res de decisões são frequentemen-

te guiados por fatores econômicos 

e, por isso, acaba sendo necessário 

que as questões ambientais sejam 

abordadas em termos econômicos 

para serem levadas em considera-

ção na tomada de decisões. Nesse 

sentido, a valoração ambiental 

desempenha a função de traduzir a 

importância de determinados 

serviços e bens naturais para a 

linguagem financeira. 
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