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RESUMO 

 
 
Os grandes centros urbanos têm sofrido perdas significativas de áreas verdes, tornando-as 
escassas para o lazer e ao bem estar das populações que delas se utilizam. Mas conciliar 
necessidades da população com a conservação ambiental desses espaços, em especial os de 
caráter público, é um desafio para os gestores em face à crescente urbanização das cidades e 
às diferenças sócio-econômicas que contribuem significativamente para o aumento da pressão 
antropogênica que compete com os locais destinados a este fim. A Área de Proteção 
Ambiental da Fazendinha (APAFAZ) e seu entorno estão localizados em uma área de 
expansão urbana entre Macapá e Santana - AP e possuem atributos naturais nativos 
destinados ao uso público, mas sujeitos a risco de comprometimento ambiental. Nesta ótica, o 
objetivo deste trabalho é estimar o valor de uso sustentável da APAFAZ para que a mesma 
mantenha seus atributos ambientais. O Método de Avaliação Contingente (MAC) foi 
utilizado, por intermédio de um survey composto de variáveis quantitativas sócio-econômicas 
e atitudinais, para estimar parâmetros econométricos como a Disposição a Pagar (DAP). O 
MAC tem sido utilizado na literatura para a valoração de bens públicos, que por não 
possuírem preço de mercado, são estimados com o uso de mercados hipotéticos. Neste caso, 
estabeleceu-se um cenário hipotético onde os usuários da APAFAZ foram indagados sobre 
sua disposição a pagar (DAP) para manter as funções do ativo natural em duas situações: a) 
pergunta espontânea e b) pergunta induzida, para aqueles que não aderiram à primeira 
questão, independente do motivo. Para a DAP espontânea 32,9% dos usuários estavam 
dispostos a pagar um valor médio de R$ 11,02/mês, correspondendo a um montante anual de 
R$ 634.752,00. Na DAP induzida, com um cenário hipotético explícito de melhoria do ativo, 
os entrevistados que se negaram a pagar espontaneamente, se dispuseram a pagar um valor 
médio de R$ 22,30/mês. Este último valor representa um montante anual de R$ 1.284.480,00, 
superior ao orçamento disponibilizado anualmente à APAFAZ, permitindo afirmar que essa 
contribuição cobriria seu custo total de manutenção, além de alocar adicionalmente outros 
recursos na melhoria e incremento de equipamentos e instalações que fossem disponibilizados 
aos usuários. Como conclusão, apesar da DAP quantificada em valores otimistas, esta unidade 
de conservação se encontra ambientalmente ameaçada pelo uso e ocupação do solo, 
principalmente pela expansão urbana e especulação imobiliária, sujeita a riscos e ameaças 
antrópicas. Por outro lado, a técnica aplicada pelo MAC disponibiliza aos gestores do setor 
um valor econômico de mercado cujo potencial possibilita adequar carência de recursos e 
falhas gerenciais atuais desta unidade de conservação em direção ao uso mais sustentável do 
ativo, que pode induzir políticas públicas ambientais mais eficientes e efetivas. 
 
 
Palavras-chave: Valoração; Sustentabilidade; APA da Fazendinha; Conservação; Amapá. 

 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
The great urban centers have been suffering significant losses of green areas, turning them 
scarce for the leisure and to the good to be of the populations that are used of them. But to 
reconcile needs of the population with the environmental conservation of those spaces, 
especially the one of public character, it is a challenge for the managers in face to growing 
urbanization of the cities and the socioeconomic differences that you/they contribute 
significantly to the increase of the human actions that competes with the places destined to 
this end. The Place of Environmental Protection of the Fazendinha (APAFAZ) and yours 
spills are located in an area of urban expansion between Macapá and Santana - AP and they 
possess native natural attributes destined to the public use, but subjects to I scratch out of 
environmental compromising. In this optics, the objective of this work is to esteem the 
maintainable use value of APAFAZ so that the same maintains their environmental attributes. 
The Method of Uncertain Evaluation (MAC) it was used, through a survey composed of 
socioeconomic quantitative variables and qualitative, to esteem parameters econometrics as 
the Wanted to Pay (WTP). MAC has been used in the literature for the valuation of public 
properties, that for they possess not market price, they are dear with the use of hypothetical 
markets. In this case, it settled down a hypothetical scenery where the users of APAFAZ were 
investigated about your wanted to pay (WTP) to maintain the functions of the natural assets in 
two situations: 1- they asks spontaneous and 2- induced question, for those that didn't adhere 
to the first subject, independent of the reason. For spontaneous WTP 32,9% of the users were 
willing to pay a medium value of R$ 11,02/month, corresponding to one year amount of R$ 
634.752,00. In induced WTP, with an explicit hypothetical scenery of improvement of the 
assets, the interviewees that they refused to pay spontaneously, they were disposed to pay a 
medium value of R$ 22,30/month. This last value represents one year amount of R$ 
1.284.480,00, larger than budget made available APAFAZ annually, allowing to affirm that 
contribution would cover this total cost of maintenance, besides allocating other resources 
additionally in the improvement and increment of equipments and facilities that were made 
available the users. As conclusion, in spite of WTP quantified in optimistic values, this 
conservation unit is environmental threatened by the use and occupation of the soil, mainly 
for the urban expansion and building speculation, it subjects to risks and threats human 
actions. On the other hand, the applied technique for MAC makes available the managers of 
the section an economical value of market whose potential makes possible to adapt lack of 
resources and current managerial flaws of this conservation unit towards the most 
maintainable use of the assets, that can induce more efficient and effective environmental 
public politics. 
 
Key-words: Valuation; Sustainability; Fazendinha APA; Conservation; Amapá. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da civilização o conceito de natureza vem se modificando. 

Primeiramente o homem era tido como parte integrante da natureza e assim integrava os 

ecossistemas no topo da cadeia alimentar. Com o passar do tempo não somente a maneira de 

pensar do homem mudou, mas também a maneira como a natureza é encarada.  

Há tempos, as principais interações existentes entre o homem e meio ambiente têm 

sido de caráter utilitário, voltadas para a exploração econômica. E o atual modelo de 

desenvolvimento praticado pelas nações mundiais está longe de ser sustentável. Diante destes 

fatos, uma crise ambiental mundial se instaurou, vez que os recursos ambientais naturais 

foram se tornando limitados e em contrapartida as necessidades da sociedade consumidora 

tornaram-se praticamente inesgotáveis. Então, o homem passou a se enxergar não mais como 

parte integrante da natureza, mas sim como um ser capaz de modificá-la e adaptá-la de acordo 

com o seu estilo de vida. Muitos autores consideram isso resultado do processo de evolução, 

porém, para outros, isso mais parece um retrocesso.  

Para Ferreti (2002) a sociedade passou da atividade de caça e coleta (sociedade 

mesolítica) para o desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais (sociedade 

neolítica), impondo ao ambiente uma mudança que foi (e é) considerada de altíssimo grau. 

Essa mudança afetou profundamente a convivência dos animais e dos vegetais em relação ao 

homem. De um nicho ecológico apropriado tiveram que conviver com um ambiente 

controlado por uma espécie que não os considerava como elementos do ambiente.  

Esse processo de “evolução” teve continuidade e tomou forma mais voraz quando o 

homem fez grandes alterações nos padrões de vegetação e dos animais, sob a égide de garantir 

a sua própria sobrevivência. Ainda nesta ótica, foi necessário eliminar algumas espécies de 

animais, as quais já naquele período eram predadores de outras, causando certo desequilíbrio 

ecológico (DIAS, 2003; FERRETI, 2002).  

Com a Revolução Industrial e o crescimento econômico desordenado foram seguidos 

de um processo no qual se utilizavam enormes quantidades de energia e de recursos naturais, 

as chamadas linhas de montagem configurando um quadro de degradação contínua do meio 

ambiente (DIAS, 2003). A industrialização trouxe vários problemas ambientais, como a alta 
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concentração populacional devido à urbanização acelerada, originando problemas ambientais 

urbanos que comprometem a qualidade de vida de seus moradores; consumo excessivo de 

recursos naturais, sendo alguns não renováveis (petróleo e carvão mineral, por exemplo); 

contaminação do ar, do solo das águas; e desflorestamento entre outros. Esses processos 

produtivos demandavam, cada vez mais, quantidades maiores de recursos naturais e matérias-

primas, contribuindo assim, para a aceleração da degradação ambiental pelo fomento 

econômico (PÁDUA E LAGO, 1998). 

Entretanto, com o passar do tempo, a possibilidade de que esses recursos pudessem se 

tornar escassos e até mesmo extintos, fez com que surgisse a idéia de desenvolvimento 

sustentável. Diante desse contexto, a fim de evitar o risco do uso excessivo e sua completa 

degradação, ficou clara a necessidade de se atribuir valor positivo aos recursos ambientais. 

Por fim, a valoração econômica ambiental se tornou imprescindível ao desenvolvimento das 

bases econômicas para o estabelecimento de políticas ambientais (Maia, 2002 apud Mattos et 

al 2007).  

 Em função da necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico sem 

comprometimento do uso eficiente dos recursos naturais, surge o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Essa nova ótica de desenvolvimento tem sido importante no 

sentido de alertar sobre a necessidade de garantir e direcionar políticas públicas coerentes com 

o imperativo da gestão de ativos ambientais1, suscitando a necessidade de determinação do 

valor econômico dos recursos ali existentes e das funções que os mesmos desempenham para 

a promoção do bem-estar da sociedade (SOUSA, 2003). 

  

O papel da valoração apresenta dimensão significativa do ponto de vista da correção 
das distorções das políticas públicas, uma vez que, na maioria dos casos, os 
mercados não refletem exatamente os custos e benefícios ambientais, devendo os 
governos formular políticas compensatórias que incluam a valoração como um dos 
fatores corretivos (MOTA, 2000). 

 

Devido a sua relevância, organizações de desenvolvimento internacional, a exemplo 

do Banco Interamericano de desenvolvimento (BID), começaram a inserir estudos de 

                                                 
1 Os ativos ambientais para Mota (2000), são caracterizados pelos recursos da natureza que estão disponíveis no 
ambiente urbano, são constituídos a partir de exemplares da natureza, como por exemplo um parque 
zoobotânico. Já os ativos naturais são caracterizados pelos recursos que a natureza disponibiliza aos seres 
humanos na forma in natura (produtos medicinais, frutas naturais), serviços naturais (práticas hedônicas e de 
recreação em uma Unidade de Conservação), ou como matéria-prima (produtos da natureza a serem 
manufaturados) para atividades econômicas. 
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valoração ambiental em projeto de desenvolvimento. Assim, a valoração dos bens e serviços 

ambientais passou a ser mais um instrumento na justificativa dos diversos esforços 

direcionados para a preservação e conservação do meio ambiente (MARTINS, 2002). 

Inseridas no contexto dos ativos naturais, as áreas de recreação, notadamente aquelas 

estabelecidas nas zonas urbanas, têm apresentado uma demanda bastante significativa por 

parte da sociedade na busca de melhorias para o seu bem-estar. Para Silva (2003), as unidades 

ambientais urbanas têm a capacidade de promover melhorias nos aspectos físicos e sociais da 

cidade a partir da revitalização de espaços abertos e do ordenamento das movimentações, 

proporcionando assim, um sentimento de tranqüilidade e satisfação aos seus usuários. 

Essas áreas oferecem uma variedade de benefícios, desde aquelas que podem ser 

valoradas em mercados formais, até as consideradas intangíveis, que necessitam da aplicação 

de técnicas para estimar os seus valores. Dessa forma, considerando os benéficos sócio-

ambientais que tais áreas representam para a promoção e incremento da melhoria do bem-

estar da sociedade, estudos de valoração econômica com vistas a quantificá-las são de 

extrema importância para subsidiar o processo de gestão das políticas públicas ambientais 

(Sousa, 2003). 

A Área de Proteção Ambiental da Fazendinha (APAFAZ) por ser um bem público, 

precisamente um ativo natural, é utilizado por visitantes e moradores para atividades de lazer 

e recreação. Assim, o objetivo deste trabalho é estimar o valor de uso da APAFAZ e seu 

entorno (Figura 1). Também foram alvos desta pesquisa, investigar se seus visitantes estavam 

dispostos a pagar para que a unidade de conservação mantenha suas funções sociais e 

ambientais em duas dimensões, sem indução e induzida2. A disposição a pagar (DAP) pela 

manutenção das funções da APA se caracteriza a partir da preferência pelo ativo e do grau de 

conscientização dos usuários em relação à preservação e conservação dos recursos naturais ali 

existentes. Para tanto, avaliou-se a percepção ambiental dos visitantes, turistas e moradores da 

área em relação às questões e problemas ambientais verificados na UC.  

A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2007 até novembro de 2009. 

Primeiramente foram feitos levantamentos de trabalhos bibliográficos relacionados ao tema. 

A coleta de dados foi efetivada por meio da aplicação de um survey (APÊNDICE) para uma 

amostra de 148 pessoas no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009 os quais foram 

selecionados de forma randômica de um universo estatístico de freqüentadores do local.  

                                                 
2 Após um ano o estado de conservação e manutenção da APA será superior ao atual. É indicada por t + 1. 
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Para atingir os objetivos propostos de estimar o valor de uso da APA e verificar a 

disposição a pagar de seus usuários para que a mesma mantenha suas funções, utilizou-se a 

pesquisa descritiva, utilizando o Método de Avaliação Contingente (MAC) como mecanismo 

de geração dos valores da disposição a pagar. Conforme Andrade (2002), a pesquisa 

descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los sem a interferência do pesquisador. Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode 

ser considerada bibliográfica/documental. Gil (1999) descreve que a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida mediante material já elaborado, principalmente, livros e artigos científicos. E 

quanto à abordagem, a pesquisa pode ser considerada qualitativa e quantitativa. Neste sentido, 

Richardson (1999) define a pesquisa qualitativa como os estudos que podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

A segunda parte da metodologia consistiu na elaboração e desenvolvimento de dois 

modelos econométricos, originados com base nos valores de disposição a pagar ou não, pelos 

usuários, que representam DAP1 e DAP2, em função de variáveis socioeconômicas e 

atitudinais. Em seguida, foram feitas análises estatísticas para verificar quais variáveis tinham 

maior influência na formação das DAPS. O nível de significância usado para a seleção das 

variáveis da pesquisa foi de p < 0,05. 

 
Figura 1 – Localização da APA da Fazendinha.  

Fonte: (SEMA, 2009)
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2 PROBLEMÁTICA 

 

Diversos problemas podem ser verificados na APAFAZ. Primeiramente, por se 

situar em uma área urbana entre Macapá e Santana, a APA da Fazendinha é um ativo 

natural frágil e sujeita à diversos riscos de degradação ambiental. Em conseqüência 

disso, a ocupação desordenada do solo e a pressão imobiliária. Já o lançamento de lixo e 

esgoto na Foz do Rio Amazonas são percalços desses impactos. Também é comum a 

presença de navios de grande porte ancorados no entorno da APA (Figura 2), os quais 

aguardam para atracar no porto de Santana - AP. Existe ainda, a possibilidade de que 

tais embarcações façam a troca da água de lastro nestes locais, potencializando o risco 

de contaminação das águas do rio e também o risco de vazamento de óleo. O Programa 

Global de Gestão das Águas de Lastro no Brasil (Globallast) visa minimizar a 

transferência de organismos marinhos não nativos e indesejáveis que têm como vetor, 

água de lastro de navios (SOUZA e SILVA, 2004 apud CUNHA, 2008). Outro fator 

impactante é a presença de um matadouro dentro dos limites da APAFAZ, entretanto 

atualmente este se encontra inativo. Tais fatores remetem a questão: Os usuários da 

APA da Fazendinha estão dispostos a pagar para que a área mantenha suas 

funções sócio-ambientais e proporcione acréscimos ao bem estar da população e 

dos visitantes? 

 

FIGURA 2 – Navio ancorado em frente a APAFAZ esperando para atracar no porto de Santana 

AP. 

Fonte: Acervo do autor. 
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2.1 HIPÓTESES 

 

A problemática remete a duas hipóteses H0: Se a APA da Fazendinha de Macapá 

proporciona acréscimos ao bem-estar da sociedade, então os seus usuários estão 

dispostos a pagar pela manutenção de suas funções. H1: Mesmo proporcionando 

acréscimos ao bem-estar da sociedade e por ser um ativo público, poucos usuários da 

APAFAZ estão dispostos a pagar para manter as funções do ativo natural, atribuindo 

esta responsabilidade ao Governo do Estado. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Os paradigmas filosóficos e científicos dominantes na atualidade não foram 

construídos sobre a vida, o bem comum, a participação e a solidariedade. No decorrer 

de sua história, o ser humano desenvolveu uma relação de dominação e exploração para 

com a natureza, levando a uma ruptura do equilíbrio ecológico, caracterizando um estilo 

de desenvolvimento que se mostrou ecologicamente predatório, socialmente perverso e 

politicamente injusto. Em conseqüênciadisso, a maioria dos recursos naturais, em todas 

as partes do mundo, tem suas reservas comprometidas em quantidade e qualidade, 

afetando a perpetuação da vida na Terra (GUIMARÃES, 1992; ROMAN, 1996; 

SOUSA, 2003). 

De acordo com Andrade (2001), esses paradigmas influenciaram profundamente 

o processo civilizatório do mundo ocidental, conduzindo a modelos de desenvolvimento 

incompatíveis com o equilíbrio ecológico, que deflagraram a presente crise ambiental. 

Leff (2002) afirma que a problemática ambiental, inserindo-se nesse contexto a poluição 

e degradação do meio ambiente, a crise dos recursos naturais, energético e alimentares, 

surgiu nas últimas décadas do século XX como uma crise de civilização, questionando a 

racionalidade econômica e a tecnologia dominante. Essa crise pode ser percebida como 

resultante da pressão exercida pelo incremento populacional sobre os limitados recursos 

naturais da Terra e interpretada como efeito do acúmulo de capital e da maximização  

das taxas de juros que induzem a padrões tecnológicos de uso, elevados ritmos de 

exploração e consumo desordenado dos recursos naturais.  

A natureza vem respondendo, à sua maneira, às intervenções mal-sucedidas do 

homem. As chuvas estão cada vez mais desreguladas em relação às estações do ano, as 

secas têm se prolongado em regiões que outrora nunca tinham sofrido o fenômeno de 

seca, os oceanos têm seu nível aumentado a cada ano. Enfim as anomalias climáticas 

estão permeando e se tornando cada vez mais freqüentes (LUCAS et al., 2010). 

 Por outro lado, Rosa e Philippi (2001) acreditam que os problemas ambientais, 

em sua maioria, são resultados de uma organização social na qual a intervenção da 

humanidade sobre a natureza, nem sempre foi percebida e quantificada. Assim, toda 

essa conjectura afetou profundamente a forma de pensar das sociedades 
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contemporâneas, contribuindo significativamente para a formação de um pensamento 

em busca de mudanças, implicando em uma maior sensibilização em relação à escassez 

ou esgotamento dos recursos naturais. Nesse sentido, a procura de um novo paradigma, 

a importância da proteção e da preservação do meio ambiente passou a ser palco de 

inúmeras e exaustivas discussões globais, evidenciando preocupações com o futuro da 

humanidade. 

Diante deste contexto, a mudança de paradigma torna-se uma questão de 

estratégia para a sobrevivência do ser humano e manutenção dos recursos naturais. 

Andrade, 2002 apud Sousa 2003, menciona que esse processo se dá a partir de novas 

relações entre o homem, a sociedade e a natureza, estabelecendo uma nova base 

formada por novos valores éticos, transformações e formulações de novos conceitos 

científicos, visão sistêmica do universo e do meio ambiente, e a opção por um 

desenvolvimento mais sustentável a partir do uso dos recursos naturais. 

De acordo com a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD, 1991) desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual 

a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas. 

A inserção da sustentabilidade como atributo indispensável ao desenvolvimento 

é recente. Assim, no caminhar desse novo paradigma, importantes discussões globais 

vieram a difundir e aperfeiçoar as visões e críticas a respeito da sustentabilidade dos 

recursos naturais (BURSZTYN, 2001). Neste sentido, Mota (2001) enfoca que merecem 

destaque: o Relatório de Meadows, como marco decisivo das preocupações dos 

problemas do meio ambiente; a Conferência de Estocolmo, onde se delineou a proposta 

de ecodesenvolvimento; O Nosso Futuro Comum, dando ênfase a sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico; e a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, que traduziu a problemática 

ambiental em um plano de ação, a ser executado por meio da Agenda 21. 

Complementando esses eventos, em 2002, sobressai-se a realização da Conferencia da 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, resultando na Declaração de 

Joanesburgo (SOUSA, 2003). 

Sousa (2003) relata que, dez anos após a Conferência do Rio de Janeiro 

objetivando impulsionar um novo espírito de cooperação entre países e direcionar o 

foco das discussões diretamente para o termo “desenvolvimento sustentável”, foi 
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realizada na África do Sul, a Conferência da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, também conhecida como Rio + 10, uma vez que pretendeu verificar os 

avanços decorrentes dos acordos estabelecidos na Rio-92, tendo como referência a 

Agenda 21. Esta conferência resultou na Declaração de Joanesburgo para o 

Desenvolvimento Sustentável, onde os chefes de Estado se comprometeram em 

implementar ações com vistas a concretizar o desenvolvimento sustentável. Para 

Camargo (2003) essa Conferência mostrou ainda que prevalecem os interesses 

comerciais e econômicos em detrimento aos direitos humanos e ao meio ambiente, 

evidenciados, especialmente, por meio de uma postura assumida pelos Estados Unidos. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável tem sido amplamente debatido, 

sobretudo, a partir de 1987, após a divulgação do relatório “Nosso Futuro Comum”. 

Estando atualmente no centro dos discursos ecológicos, a sua concepção tem evoluído, 

de forma a abranger em si, todos os aspectos que envolvam e relacionem o meio 

ambiente e o desenvolvimento (SOUSA, 2003). 

Segundo Giordano (1995) esse conceito implica em uma discussão ou uma 

reformulação do sistema econômico atual a fim de possibilitar a construção de um 

desenvolvimento alicerçado em bases sustentáveis. Para Maimon (1996), o 

desenvolvimento sustentável procura simultaneamente incorporar a eficiência 

econômica, a justiça social e a harmonia ambiental. Sendo um processo de mudanças, a 

exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os caminhos do 

desenvolvimento ecológico e a mudança institucional devem considerar as necessidades 

das gerações futuras.  

Na concepção de Jara (1998), o desenvolvimento sustentável assume dimensões 

ambientais, econômicas, políticas e culturais, o que necessariamente traduz 

preocupações com o presente e o futuro das pessoas; com a produção e o consumo de 

bens e serviços; com as necessidades básicas de subsistência; com os recursos naturais e 

equilíbrio ecossistêmico; com as práticas decisórias e a distribuição do poder e com os 

valores pessoais e a cultura. Sachs (2000) propõe que o planejamento e o 

desenvolvimento de políticas públicas estejam diretamente ligados a sustentabilidade do 

uso de recursos naturais devam ser considerados simultaneamente, incluindo as 

dimensões social, cultural, ecológica, ambiental, espacial econômica, e de política 

nacional e internacional. Segundo Novaes (2003), para que isso ocorra, torna-se 

necessário a construção de uma nova ética, ao lado da modernidade técnica, de modo a 
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incorporar as intervenções transformadoras da realidade o compromisso de uma vida 

mais durável. 

Romeiro (2003) indica que as soluções eficientes para o uso predatório dos 

recursos naturais poderiam ser obtidas por meio do próprio mercado, onde a escassez 

crescente de determinado bem ou serviço ambiental eleva seu valor, induzindo assim, a 

introdução de inovações poupadoras deste bem ou serviço, seja pelo aumento da 

eficiência do seu uso, seja pela substituição de outro recurso existente em abundância. 

Neste contexto, as áreas verdes e parques urbanos destinados à preservação 

ambiental e à promoção do bem-estar da sociedade constituem um inestimável estoque 

de capital natural e sua degradação resulta em perdas consideráveis para as gerações 

presentes e futuras. Bursztyn (2001) relata que, para ser sustentável, o desenvolvimento 

deve ser contínuo ao longo do tempo, gerando aumento do produto e melhoria dos 

indicadores sociais aliados a preservação ambiental. 

 

3.2 O ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA APAFAZ 

         

O ecoturismo é um segmento da atividade turística, onde os turistas têm a 

oportunidade de visitar áreas naturais e compartilhar com as populações locais seus 

valores e tradições. Em 1994 a EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) em 

parceria com o Ministério do Meio Ambiente, produziu a primeira conceituação oficial 

da atividade do país: 

 Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca formação 

de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o 

bem-estar das populações. 

 

A matéria-prima do ecoturismo é a natureza, que só pode ser 
utilizada se estiver conservada. Para isso, torna-se necessário que 
todos os envolvidos no processo decidam por essa conservação e 
sua manutenção. A co-responsabilidade nesse processo deverá 
ser dividida entre todos os segmentos que dele participam 
(FERRETTI, 2002). 
 
 

Segundo projeções da WWF, o ecoturismo já é praticado por cerca de 5% do 

contingente total de viajantes e apresenta perspectivas de um crescimento acima da 
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média do mercado turístico convencional (cerca de 20% ano), transformando-se num 

dos mercados mais promissores, principalmente em países com significativas reservas 

naturais, como os da América Latina. O ecoturismo tem recebido um tratamento 

diferenciado das autoridades governamentais brasileiras do turismo. A definição oficial 

brasileira inspirada em nossos anseios e em nossa experiência foi formulada por um 

Grupo de Trabalho organizado pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 

e Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Goiás Velho - GO, em 1994. 

Neste documento foram traçadas, também, as diretrizes para uma Política Nacional de 

Ecoturismo. Hoje o país busca implementar esta política através de programas em nível 

regional e local. 

O ecoturismo começou a ser conceituado por Ceballos-Lascuráin (1998) como: 

[...] viagem a áreas naturais (Figura 3) que se encontram relativamente sem 

distúrbios ou contaminação com o objetivo específico de estudar, admirar e desfrutar a 

paisagem juntamente com suas plantas e animais silvestres, assim como qualquer 

manifestação cultural (passado ou presente) que ocorra nestas áreas. 

 
 

 
Figura 3. Prática de ecoturismo no entorno da APAFAZ por meio de rivertour e educação 
ambiental 
(Fonte Primária). 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2001) o ecoturismo é urna 

atividade que, em primeiro lugar gera o reencontro do homem com a natureza de forma 
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a compreender os ecossistemas que mantêm a vida. As atividades são realizadas com a 

observação do ambiente natural, por intermédio da transmissão de informações e 

conceitos ou simples contemplação da paisagem.  

Pode-se citar assim, como exemplo de uma atividade ecoturística voltada para o 

desenvolvimento sustentável, o Projeto Mamirauá onde a sustentabilidade tem sido 

aplicada utilizando-se o eixo do desenvolvimento da economia local. A Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi a primeira unidade de conservação desta 

categoria implantada no Brasil, em 1997, sendo fundada pelo biólogo José Márcio 

Ayres, mas seu início se deu em 1990 como uma Reserva Ecológica. Agora a mesma é 

denominada Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (2004), devido ao 

decreto de 7 de julho de 1999, tendo como dois de seus principais objetivos promover o 

desenvolvimento sustentável em articulação com a população local e também conservar 

e preservar o meio ambiente Amazônico na Região do médio Solimões, onde está 

localizado o projeto (CAMPOS, 2005). 

O potencial de uma atividade ecoturística, também pode ser visto no Estado do 

Amazonas. Neste caso, o ecoturismo como meio de sustentação encontra-se além da 

comunidade do município de Silves, sendo beneficiada desde 1994, com a construção 

de um hotel por intermédio da Associação de Silves pela Preservação Ambiental e 

Cultural (ASPAC) e a World Wildlife Fund (WWF). A localidade é chamada de Aldeia 

dos Lagos e se tornou auto-sustentável gerando um lucro anual de R$ 25 mil. Assim, os 

investimentos no manejo e fiscalização da reserva dos lagos também compõem recursos 

financeiros de toda a região. O referido projeto visou dessa forma, recuperar e conservar 

os estoques de peixes que estavam ameaçados pela pesca comercial (WWF, 2004).  

Nesta ótica, a APAFAZ, como uma unidade de conservação dentro do município 

de Macapá, possui todos os atributos necessários para desenvolver o ecoturismo com 

eficiência e de maneira sustentável. Entretanto, torna-se imprescindível atenção especial 

por parte do governo, no sentido de criar e direcionar políticas públicas de fomento ao 

ecoturismo. 
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3.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Ao mencionar as unidades de conservação imagina-se imediatamente um local 

qualquer com características naturais e de rara beleza que se destaca das demais ou de 

um local de uma importância ímpar para o desenvolvimento sócio econômico da 

população residente. Mas afinal, o que é Unidade de Conservação? 

Conforme Diegues (1992) o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) caracterizou de forma bem mais clara as Unidades de Conservação. 

Antigamente pensava-se muito em Unidade de Conservação como Parque Nacional, 

talvez pelo motivo do mimetismo cultural que o país possui, insistindo em copiar tudo 

de outros países. Hoje é sabido que unidade de conservação é muito mais do que isto. 

Além dos Parques Nacionais (PARNA's ou PNs) existem também as Estações 

Ecológicas (EE's), Reservas Biológicas (REBIO's), Monumentos Naturais (MN's), 

Refúgio de Vida Silvestres, agrupados na categoria de Unidades de Proteção Integral 

(Art. 8º do SNUC). Áreas de Proteção Ambiental (APA's), Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE's), Florestas Nacionais (FLONA's), Reserva Extrativista (RESEX's), 

Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN's), estas últimas agrupadas na categoria de Unidades de Uso 

Sustentável (Art. 14 do SNUC). 

Salienta ainda Diegues (1994) que dentro do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, todas as unidades são caracterizadas bem como definidas conforme as 

destinações, usos e gestões (Quadro 1) que podem ser desempenhadas nas mesmas. No 

que tange a criação das Unidades, a Lei n0 9.985/2000 (SNUC) dispõe que depende de 

precedidos estudos técnicos e de consulta pública para identificar localização, limites, e 

dimensões mais adequadas à mesma e estas serão criadas por ato do Poder Público.  

A Lei do SNUC determina o tipo de visitação permitida em cada Unidade. 

Entretanto para um detalhamento das atividades permitidas, essas áreas necessitam 

possuir um plano de manejo. Para Skaf (2000) o plano de manejo é documento que 

orienta, norteia e regula o uso da área. No que tange ao ecoturismo, é por meio do plano 

de manejo que se adquire condições técnicas para instituir as áreas de maior interesse ao 

visitante e que, apesar da visitação, serão menos afetadas. O plano de manejo é um 

instrumento dinâmico que determina, entre outros tópicos, o zoneamento de uma UC e, 

além disso, propõe o seu desenvolvimento físico de acordo com suas finalidades. 

Estabelece, dessa forma, diretrizes básicas para o manejo da unidade. 
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Quadro 1 – Unidades de Conservação e Atividades Permitidas 

CATEGORIAS DE MANEJO DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

TIPOS DE VISITAÇÃO 

Áreas de Proteção Ambiental       (terras publicas e 
particulares) 

Definida pelo gestor para as áreas de domínio publico 

Estação Ecológica (posse e domínio publico) Somente com objetivo educacional 

Floresta Nacional (posse e domínio publico) 
Condicionada ao plano de manejo, às normas do órgão 

gestor e aos regulamentos 

Monumento Natural ( podem ser constituídos também por 
áreas particulares) 

Condicionada ao plano de manejo, às normas do órgão 
gestor e aos regulamentos 

Parque Nacional, Estadual e Municipal (domínio publico) 
Educação, interpretação ambiental e recreação em contato 

com a natureza 

Reserva de Vida Silvestre (podem ser constituídos também 
por áreas particulares) 

Condicionada ao plano de manejo, às normas do órgão 
gestor e aos regulamentos 

Reserva Biológica (posse e domínio publico) 
Condicionada ao plano de manejo, às normas do órgão 

gestor e aos regulamentos 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (dominio publico 
e uso concedido às populações extrativistas tradicionais) 

Condicionada ao plano de manejo, às normas do órgão 
gestor e aos regulamentos 

Reserva de Fauna (posse e domínio publico) Condicionada ao plano de manejo e ao órgão gestor 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (área privada) 
Turística, recreativa, educacional conforme se dispuser em 

regulamento 

              (Fonte: ECOTURISMO: visitar para conservar e desenvolver a Amazônia/ Brasília: MMA/SCA/Proecotur, 2001) 

 

  Outro fato importante a ser considerado é que nas unidades pertencentes a 

categoria de Unidades de Proteção Integral  torna-se obrigatório o Conselho Consultivo,    

o qual é  formado pelo órgão responsável por  sua administração, por representantes de 

órgãos públicos e organizações da sociedade civil organizada. (TAKAHASHI, 2004) 

 

3.4-ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

As áreas de Proteção Ambiental possibilitam atividades de interação com as 

comunidades e visam, acima de tudo, a conscientização e o perfeito entendimento para a 
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utilização dos recursos naturais, com conservação da fauna e flora. De uma maneira 

organizada, buscam fomentar a responsabilidade coletiva. Esses fatores permitem aos 

moradores locais se tornarem verdadeiros guardiões ambientais (PÁDUA E LAGO, 

1998). 

 
APAS são constituídas por áreas públicas e/ou privadas e 
têm o objetivo de disciplinar o processo de ocupação das 
terras e promover a proteção dos recursos abióticos e 
bióticos dentro de seus limites, de modo a assegurar o bem-
estar das populações humanas que lá vivem, resguardar ou 
incrementar as condições ecológicas locais e manter as 
paisagens e atributos culturais relevantes (WWF, 2006). 
 
 

As APA’s são áreas em geral extensas, possuindo certo grau de ocupação 

humana e dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Tais 

unidades têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, 

podendo ser constituída por terras públicas ou privadas. O autor assevera ainda que uma 

das características mais marcantes dessa categoria é o fato de que para a utilização de 

uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental, podem ser 

estabelecidas normas e restrições. Indústrias ou outros tipos de empreendimentos 

potencialmente poluidores, por exemplo, não podem ser instalados em tais áreas. 

(COSTA, 2002).  

 

3.5 VALORAÇÃO ECONÔMICA 

 

 Sousa (2003) ressalta a necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico 

sem o comprometimento do uso eficiente dos recursos naturais. Surge, então, o conceito 

de desenvolvimento sustentável, onde a inter-relação das atividades econômicas, o meio 

ambiente e bem-estar social, tanto para as gerações presentes quanto para as futuras, 

constituem o tripé desse novo paradigma. 

Sabendo–se que todas as economias dependem do meio ambiente como fonte de 

sustentação, e pelo fato das políticas ambientais estarem a cada dia, mais sofisticadas, 

existe a necessidade de maior desenvolvimento das bases econômicas, principalmente, 

para a valoração monetária desses bens. A maior dificuldade está na atribuição de 

valores. Geralmente, esta é feita de maneira incerta e subjetiva. Assim, as avaliações de 
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natureza ambiental não se distinguem por sua doutrina, necessitando de constante 

atualização e criatividade, de modo a enfocar os aspectos técnicos mais relevantes, cujo 

detalhamento exige conhecimento especializado nas mais diversas áreas 

(Camargo,1995). 

 

3.5.1 Por Que Valorar os Recursos Naturais 

 

 Para Romeiro et al (2001) a necessidade de conceituar o valor econômico aos 

recursos naturais, se situa basicamente no fato de que a maioria dos bens e serviços 

ambientais e das funções providas ao homem pelo ambiente natural não são 

transacionados nos mercados convencionais, não existindo assim indicadores de valor. 

Dessa forma, utiliza-se a valoração dos recursos naturais como tentativa de corrigir tais 

tendências negativas do mercado.  

 

O meio ambiente ao desempenhar funções imprescindíveis à vida humana 
apresenta, em decorrência, valor econômico positivo, mesmo que não 
refletindo diretamente pelo funcionamento do mercado. Portanto, não é 
correto tratá-lo como se tivesse valor zero, correndo risco de uso excessivo 
ou, até mesmo, de sua completa degradação (MARQUES E COMUNE, 
1995). 

 
 

O ato de valorar os recursos naturais assume diversas justificativas pelos 

estudiosos da economia ambiental. Nesse, sentido, a relevância da valoração econômica 

dos recursos naturais não se manifesta unicamente na determinação de um preço que 

expresse o valor econômico do meio ambiente. Pearce (1993) apresenta cinco motivos 

que caracterizam a importância da valoração dos bens e serviços ambientais, como 

indicado pelo Quadro 2. 
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Quadro 2 – Razões e Considerações da Importância da Valoração Ambiental 

RAZÕES CONSIDERAÇÕES 

INSERÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO 

DESENVOLVIMETO ESTRATÉGICO DE UMA NAÇÃO 

No país, tendo em vista que os danos ambientais ocasionam 

impactos no Produto Nacional Bruto – PNB, caso fossem 

computados os custos econômicos decorrentes desses impactos, 

o PNB assumiria valores inferiores; 

O sistema de contas nacionais deve refletir de maneira mais 

abrangente, as médias de agregação de bem-estar. Assim, os 

custos gerais que não estivessem inseridos corretamente no 

PNB, deveriam sê-lo. 

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO NO SISTEMA DE 

CONTAS NACIONAIS 

 

Incorporar ao PNB, por meio de um novo sistema, o valor dos 

danos ambientais, como também o valor do estoque existente. 

 

INSTRUMENTO DE APOIO NA DEFINIÇÃO DE 

PRIORIDADES NO ÂMBITO DAS DECISÕES POLÍTICAS 

 

Torna-se necessário analisar e avaliar a relação custo/ 

benefício, para que se possa recomendar ou não a 

implementação de determinadas políticas. 

 

COMPLEMENTAR AS METODOLOGIAS 

CONVENCIONAIS NA DETERMINAÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS OU CUSTOS DO USO OU NÃO DOS 

ATIVOS NATURAIS 

 

Possibilitando estimativas de benefícios e custos sociais 

gerados por políticas, programas e projetos. 

 

AUXILIAR NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Avaliando o caminhar do crescimento econômico que direcione 

para a manutenção ou melhoria do bem-estar das gerações 

presentes e futuras. 

Fonte: Pearce (1993) apud Silva, R. (2003) 

 
 Por sua vez, Mota (2001) aborda esse aspecto de modo integrativo e sistêmico, 

onde são apresentadas questões relacionadas à sustentabilidade ecológica e biológica 

dos recursos naturais, estratégias de defesa do capital natural, subsídios a gestão 

ambiental e aspectos econômicos (Quadro 3). 
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Quadro 3- Justificativas para a Valoração Econômica dos Recursos Naturais. 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

NA ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE BIOLÓGICA 

Atuando como função do meio ambiente na cadeia alimentar e 

na matriz de suprimentos; 

Como ação de proteção sustentável dos recursos naturais. 

 

NA ÓTICA DO ENFOQUE ECOLÓGICO 

 

Como elemento de análise da capacidade de suporte e resilência 

dos recursos naturais em uso; 

Como subsídio às ações mitigadoras de degradação dos 

recursos naturais. 

 

NA ESTRATÉGIA DE DEFESA DO CAPITAL NATURAL 

 

Como forma de manter o capital natural; 

Como função estratégica dos recursos naturais para o 

desenvolvimento dos países. 

 

COMO SUBSÍDIO À GESTÃO AMBIENTAL 

 

Como forma de defesa ética do meio ambiente; 

Como suporte a formulação de políticas públicas ambientais. 

 

COMO ENFOQUE NOS ASPECTOS ECONÔMICOS 

Como forma de estimação dos preços dos ativos naturais que 

não são cotados pelo mercado convencional; 

Como mecanismo de mensuração monetária das externalidades 

oriundas de projetos de investimentos; 

Como mecanismos de internalização de custos ambientais; 

Como método de estimação de indenizações judiciais. 

Fonte: Mota, (2001). 

 
Além dos motivos supra citados, enfoca-se ainda a importância da valoração 

ambiental como ferramenta de orientação para os tribunais de justiça nas tomadas de 

decisões em processos de julgamento de causas que envolvam restituição por danos 

causados ao meio ambiente (FARIA, 1998). 

 

3.5.2 Métodos de Valoração Econômica da Natureza 
 
 Quando as ações afetam a disponibilidade de bens públicos, ou seja, aqueles que 

não são objetos de negociações no mercado, verifica-se geralmente que as variações nos 

preços e nas rendas não são passíveis de serem observadas. Surge então a necessidade 

da utilização de métodos para avaliar os benefícios e custos provenientes dessas ações, 

os quais sejam consistentes com a valoração de bens de mercado (CARRERA – 

FERNANDEZ; MENEZES, 2000).  
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 Uma característica marcante das economias ecológicas é que para uma 

aproximação sistêmica e interdisciplinar mais precisa são necessárias abordagens mais 

realísticas do mercado e bens públicos (Blamey, 1998). Para tanto, existem métodos que 

estimam o valor econômico do bem ambiental a partir da própria disposição da 

população em pagar por tais bens.  Estes métodos podem estar diretamente relacionados 

com os preços de mercado e são baseados nas relações físicas que descrevem causa e 

efeito. Eles partem do pressuposto que a variação da qualidade ou da quantidade do bem 

ambiental irá afetar os padrões de bem-estar das pessoas. Com base nesta variação de 

bem-estar, pode-se estimar a disposição das pessoas a pagar ou a receber para aceitar as 

alterações do ambiente. Tais métodos são possíveis de se aplicar quando uma mudança 

na qualidade ambiental ou na quantidade de recursos naturais afeta a produção do 

processo econômico. A maneira de captação da Disposição a Pagar (DAP), direta ou 

indiretamente sobre as preferências das pessoas, será o determinante para a classificação 

dos métodos diretos de valoração (Mérico, 1996). 

A maior limitação dos métodos de valoração encontra-se na ineficiência da 

estimação de valores que não se relacionam ao uso dos bens ou recursos ambientais. As 

pessoas podem sentir satisfação na mera existência de recursos ambientais, como uma 

reserva florestal, praia, rio ou lago, mesmo sem utilizá-los ativamente. Para a estimação 

econômica destes valores de não uso, acredita-se que um método de DAP direta possa 

trazer informações relevantes, com uso de questionamento individual dos valores que a 

população atribui àquele bem ou recurso. A Disposição a Pagar (DAP) é a estimativa do 

valor total do bem ambiental para a pessoa, representando tanto os valores de uso como 

os de existência (MITCHELL E CARSON, 1989 apud ZAMPIER E MIRANDA 2007). 

O método da DAP indireta obtém indiretamente a disposição a pagar das pessoas 

para bens e recursos ambientais, recorrendo a um mercado hipotético de ativos naturais 

e ambientais. Neste caso, sua utilização está relacionada à necessidade de coletar 

informações que não podem ser obtidas pela DAP direta. A simulação de benfeitorias e 

melhorias de determinado bem ambiental ilustram essa metodologia. 

Dentre os métodos propostos na valoração dos recursos naturais, o Método de 

Avaliação Contingente (MAC) se caracteriza como um dos mais utilizados. Em virtude 

de uma fácil aplicação e interpretação possibilita obtenção do valor econômico total da 

área ambiental, sendo por isso, relevante para a manutenção de suas funções. Em 

relação a disposição a pagar, esse método permite mensurar os benefícios 

proporcionados pelos serviços naturais em função de variáveis sócio-econômicas, 
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comportamentais e atitudinais dos seus usuários. O MAC destaca-se, ainda, por ser o 

mais aplicado dentre mais de dois mil trabalhos publicados envolvendo métodos de 

valoração (OLIVEIRA, 2004).  

Para Mota (2001), a avaliação contingente se desenvolve com a aplicação de 

surveys. E tem por finalidade captar os desejos, as preocupações, as percepções, os 

comportamentos e as atitudes das pessoas em relação à preservação de um recurso 

natural, ou ainda a uma mudança ambiental. O método procura também estimar o valor 

da disposição a pagar dos usuários de recursos para recreação, em que as pessoas 

revelam suas preferências, formando assim, um mercado hipotético para o bem ou 

serviço natural. 

 

Quanto a construção do mercado hipotético é fundamental torná-lo o mais 
próximo possível de um mercado real, sendo fundamental fornecer 
informações detalhadas ao entrevistado sobre o nível de provisão do bem, os 
possíveis substitutos, a estrutura institucional específica sob a qual o bem 
estaria disponível e o meio de pagamento. Além disso, o mercado deve ser o 
mais plausível possível, pois quanto mais vago e menos específico o bem e o 
mecanismo de pagamento maior a probabilidade de os entrevistados 
entenderem a valoração como simbólica (MITCHELL; CARSON, 1989 apud 
BELLUZZO Jr., 1995) 

 

Sendo considerado um ativo natural e principalmente por estar inserida em uma 

área urbana, a APAFAZ desenvolve um papel fundamental na garantia do direito de 

lazer e recreação dos moradores e turistas. Tem também a importante e difícil missão de 

conciliar a existência de uma população habitante com a conservação dos recursos da 

unidade. Neste contexto as ações de educação ambiental têm um papel fundamental no 

que diz respeito ao caráter formativo da percepção ambiental das pessoas. Mas, para 

tanto, se faz necessário detectar até que ponto eles estão dispostos a contribuir para que 

o local estudado mantenha suas funções de forma sustentável.   

Conforme Sousa (2003) as APAs oferecem uma variedade de benefícios, desde 

aqueles que podem ser valorados em mercados formais, até os considerados intangíveis, 

que necessitam da aplicação de técnicas para estimar seus valores. Dessa forma, 

considerando os benefícios sócio-ambientais que representam promoção do incremento 

da melhoria do bem-estar da sociedade, estudos de valoração econômica, com vistas a 

quantificá-los, são de extrema importância para subsidiar o processo de gestão das 

políticas públicas ambientais degradantes. 

Coelho (2009), em seu trabalho de pesquisa sobre turismo, educação ambiental e 

passeio fluvial nos rios de Belém, assevera que é necessário considerar a utilização dos 
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recursos naturais pela atividade turística de maneira indispensável para um 

desenvolvimento socioeconômico de determinado local. Assim, talvez seja possível 

trabalhar a relação da natureza e do turismo pela ação do homem por meio de práticas 

adequadas de exploração e conscientização. Conclui, ainda, dizendo que também é 

necessário utilizar instrumentos de harmonização entre turismo e meio ambiente, 

valorizando iniciativas bem sucedidas, estimulando a utilização racional dos 

instrumentos legislativos, bem como os incentivos para as ações de preservação, etc. 

A Avaliação de Contingente pode ser dividida em estágios. O primeiro seria a 

formação do mercado hipotético ou cenário a ser proposto ao entrevistado. Nesse 

estágio, prepara-se o questionário descrevendo o recurso ambiental a ser analisado e 

aplica-se o questionário em pesquisa piloto. Em seguida, é realizada a pesquisa de 

campo, com aplicação de questionário para saber das disposições individuais a pagar 

pelo que foi exposto. Por fim, avalia-se a disposição a pagar (média), a partir de técnicas 

econométricas e multiplica-se pela população-alvo da pesquisa (NOGUEIRA, et al 

2000). 

O primeiro trabalho desenvolvido com o tema ocorreu em 1947 e foi escrito pelo 

então renomado economista Ciriacy–Wantrup. O autor sugeria, com o uso de 

entrevistas, quantificar os benefícios gerados pela prevenção do processo erosivo do 

solo, por meio da disposição a pagar, culminando em 1952, com a publicação de um 

influente livro que abordava o assunto (HANEMANN, 2000; MITCHELL e CARSON 

1993). 

 A partir de então, inúmeras investigações sobre o MAC, visando apontar a 

estimativa de benefícios oriundos de uma extensa variedade de bens públicos, tem sido 

registradas, contribuindo para aceitabilidade do método. As diversas aplicações estão 

distribuídas, dentre outros, nos seguintes estudos: 

� Sistema de abastecimento de água e esgoto; 

� Lazer, recreação e turismo; 

� Proteção das Florestas, manguezais, cerrados, áreas lacunares e espécies 

ameaçadas; 

� Manutenção de Unidades de Conservação; 

� Serviços ambientais básicos: potabilidade de água e disposição do lixo; 

� Melhoria da qualidade do ar e de áreas costeiras. 

Diversos organismos governamentais consideram o método como uma fonte de 

obtenção de informações que poderão orientar nas decisões das políticas públicas 
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voltadas para as questões ambientais locais e globais. Este método é também utilizado 

para se obter a estimativa de benefícios econômicos e a viabilidade de projetos 

desenvolvidos por agentes financeiros internacionais, a exemplo do Banco Internacional 

para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), devido a sua simplicidade, flexibilidade e ao embasamento da 

teoria econômica para a sua aplicação. Além disso, freqüentemente está sendo aplicado 

para fundamentar as penalidades judiciais quando da compensação de danos causados 

por desastres ambientais à sociedade, assim como os custos de recuperação de 

ecossistemas afetados (MAY, 2000; MORAES; BORGER, 2000). 

O Método de Avaliação Contingente busca atender as necessidades de valoração 

de bens não encontrados nos mercados reais. Baseia-se na construção de um mercado 

hipotético, verificando a ocorrência de diversos tipos de vieses, considerando que as 

respostas dos consumidores não reflitam as suas preferências verdadeiras, as quais 

podem comprometer o processo da tomada de decisão em políticas ambientais. As 

principais razões de erros ou vieses encontradas no método são classificadas da seguinte 

forma: estratégicos, da informação, do instrumento, hipotético, de protesto e do ponto 

inicial (CASIMIRO FILHO, 1999; ORTIZ, 2003). 

Na Tabela 1 estão apresentados alguns estudos sobre a valoração de ativos 

naturais no Brasil, evidenciando-se os índices de rejeição à DAP e os principais motivos 

atribuídos pelos entrevistados. Observa-se que, dentre as justificativas apresentadas, 

destaca-se a maior incidência do viés de protesto, principalmente no que se refere a falta 

de credibilidade no governo em relação ao compromisso com o uso dos recursos 

públicos (SOUSA, 2003).  

 
 
TABELA 1 – Estudos de Avaliação Contingente Evidenciando os Índices de Rejeição à DAP e os 
Seus Principais Motivos 

ANO AUTOR ESTUDO LOCAL 
NÃO 

DISPOSIÇÃO A 
PAGAR (%) 

PRINCIPAIS 
MOTIVOS 

2003 Araújo e Ramos 

Implantação e 

manutenção – área 

de lazer 

João Pessoa 73 Econômicos 

2003 Oliveira Filha 

Recuperação e 

preservação – 

praias 

Rio de Janeiro 45 
Já pagam 

impostos 

2003 Santana 
Unidade de 

Conservação 
Amazonas 67 

Já pagam 

impostos 
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2003 Silva, R. Parque Urbano Rio Branco 32 
Responsabilidade 

da Prefeitura 

2002 Martins Praias Ceará 24 

O valor 

apresentado é 

muito alto 

2001 Hildebrand Parques Urbanos Curitiba 46 
Já pagam 

impostos 

2000 Mota UC / Recreação Brasília 48 
Obrigação do 

Estado 

2000 Obara et al 

Proteção e 

conservação de 

UC 

São Paulo 27 
Obrigação do 

Governo 

Fonte: (Souza, 2003) 

 

Diversos estudos têm utilizado a Avaliação Contingente em áreas destinadas ao 

lazer, recreação e turismo, buscando, principalmente estimar os benefícios 

proporcionados por estes ativos aos usuários, assim como a disposição a pagar para 

preservar os elementos naturais ou manter as suas funções. Internacionalmente, diversas 

são as aplicações da técnica para diferentes finalidades (Tabela 2). 

 
 
TABELA 2 – Aplicação do Método de Avaliação Contingente em estudos relacionados. 

Fonte: adaptado a partir de Souza (2003). 

ANO AUTOR LOCAL OBJETIVO 

2008 Adams et al Brasil 
Disposição a pagar pela 

preservação de UC. 

2008 Baral et al Nepal 

Avaliação Contingente do 

ecoturismo como fator de 

desenvolvimento sustentável 

2008 Ebert EUA 
Estimar o valor de uso da 

preservação. 

2003 Sousa Brasil 

Disposição a pagar pela 

conservação de Parque 

Metropolitano. 

2003 Kwak, Yoo e Han Korea 

Propor programa para a 

conservação de floresta 

urbana. 

1998 Schultz et al Costa Rica 
Estimar o preço da entrada 

em Parques. 

1998 Hasund Suécia 

Estimar a DAP para 

preservar elementos de 

paisagem da Suécia. 
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Baral et al (2008) utilizaram o MAC para avaliar a atividade ecoturística como 

fator de desenvolvimento sustentável no Parque Nacional de Annapurna no Nepal. No 

Brasil, as pesquisas que tratam da valoração econômica em ativos naturais foram 

realizadas, dentre outros, por Adam et al (2008) que valorou a percepção ambiental das 

pessoas e sua respectiva DAP para a conservação dos atributos naturais do Parque 

Estadual do Morro do Diabo em São Paulo. Porém pesquisas desse cunho, já vem 

acontecendo em território nacional há algum tempo. Mota (2000) valorou os benefícios 

da atividade de recreação do Pólo Ecológico de Brasília “Jardim Zoológico” e do 

Parque Nacional Água Mineral de Brasília. Sousa (2003), por sua vez, valorou a 

disposição a pagar dos usuário do Parque Metropolitano do Pituaçú–BA para o 

mantenimento de suas funções socioambientais. Ferreira (2000) realizou estudos para 

subsidiar estimativas de valoração dos benefícios e serviços ambientais relacionados ao 

uso recreativo e turístico do Parque Nacional do Iguaçú – PR. Martins (2002) analisou o 

turismo como fator de desenvolvimento sustentável tendo como exemplo a praia de 

Jericoacoara–CE. Hildebrand (2001) avaliou os benefícios gerados pelos parques 

urbanos em Curitiba–PR. Percebe-se que, embora o método tenha sido desenvolvido em 

meados dos anos 40 ainda é muito usado por diversos pesquisadores nesta década. 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1-ÁREA DE ESTUDO 

A Área de Proteção Ambiental da Fazendinha (Figura 4) está inserida entre os 

Municípios de Macapá e Santana no Estado do Amapá, sob as coordenadas 

0º01’20.75”S e 51º05’58.42”O, respectivamente de latitude e longitude. A APAFAZ 

antes de ser estabelecida por decreto era denominada de Reserva Biológica da 

Fazendinha (REBIO), criada pelo Governo do Ex-Território Federal do Amapá, em 14 

de Dezembro de 1984, por meio do Decreto N° 020/84.  Destinava-se a proteger uma 

área de 193ha (cento e noventa e três hectares), localizada em uma região composta de 

ecossistemas típicos de mata de várzea em Macapá e Santana - AP.  

Em conformidade com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá - 

SEMA, dada a aproximação da localização da área, tanto com a sede do Município de 

Macapá, quanto com a sede do município de Santana, por um período de 10 (dez) anos, 

a REBIO da Fazendinha e seu entorno, foram ocupadas por pescadores, comerciantes, 

proprietários de estaleiros, estivadores extrativistas, proprietários de balneários 

particulares, etc. Exemplo é a comunidade do Igarapé da Fortaleza no Distrito de 

Fazendinha e parte no município de Santana. Essa comunidade consolida o quadro 

típico dos conflitos que decorrem da operacionalização dentro do espaço físico da antiga 

REBIO, como: caça e pesca predatória, destruição da fauna e flora, disposição final de 

resíduos sólidos, problemas sanitários, queimadas, destruição do habitat e seríssimos 

problemas de saúde por falta de infra-estrutura básica (CUNHA e COUTO, 2002). 

A reserva era uma unidade de conservação de proteção integral. Porém, desde a 

sua criação, vinha enfrentando problemas pela existência de uma população residente, a 

qual exercia grande pressão sobre os recursos naturais. Visando resolver este problema, 

a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou estudos no sentido de transformar a 

reserva biológica da Fazendinha em uma Área de Proteção Ambiental, como alternativa 

de manejo para conciliar a permanência da população local com a Proteção Ambiental, 

através do uso racional dos recursos naturais e da busca de alternativas econômicas 

sustentáveis para a comunidade envolvida. 
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FIGURA 4 – Mapa da APAFAZ. 

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá. 
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A SEMA, por intermédio da Coordenadoria de Recursos Ambientais, 

preocupada com os avanços das invasões e com a depredação na Reserva, procedeu um 

levantamento ocupacional preliminar em 24.11.1995, visando avaliar a situação e 

propor alternativa de manejo para a área. Esse levantamento indicou a existência de 

setenta e sete (77) famílias, distribuídas às margens dos Igarapés do Paxicu e o da 

Fortaleza (maior adensamento ocupacional), do Rio Amazonas e da Rodovia Juscelino 

Kubitschek. Essa população desenvolvia as mais variadas atividades econômicas. Em 

julho de 1997, esse levantamento foi atualizado, verificando-se um aumento do n°. de 

famílias, para cento e trinta e duas (132). Observou-se que a área mais densamente 

ocupada continuava sendo às margens do Igarapé da Fortaleza (Figura 5), tendo os 

pequenos comércios como principal atividade econômica. 

Os resultados desse segundo levantamento também detectaram um aumento no 

nível de degradação da área, contribuindo ainda mais para a sua descaracterização, 

fazendo-se necessário uma intervenção do Estado, no sentido de que fosse dado um 

tratamento adequado para essa questão, de forma a permitir a convivência harmônica do 

homem com a conservação da natureza (CUNHA e COUTO, 2002). 

Em outubro de 1998 a SEMA realizou o cadastramento dos moradores da 

REBIO e fixou placas de identificação nas casas, constatando-se a presença de 162 

construções em toda a Reserva, excluindo-se as construções dos pequenos comerciantes 

fixados às margens da Rodovia Salvador Diniz. Já em 2003, foi concluído o relatório 

ocupacional da Unidade. Em 31 de dezembro de 2004 a LEI n.O 0873 dispôs sobre a 

criação da Área de Proteção Ambiental da Fazendinha, no Município de Macapá, 

Estado do Amapá. 
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FIGURA 5 – Ocupação Imobiliária no limite da APAFAZ, Igarapé da Fortaleza. 

Fonte (Primária) 

 

 

4.1.1 Aspectos Físicos da Área Estudada 

 

 As características físicas predominantes foram classificadas em três segmentos: 

áreas de terra firme, área de várzea e área de ressaca.  De acordo com Guerra (1954) a 

área de terra firme é formada por altos barrancos nas margens dos rios, com altitudes 

variando de 5 a 12 metros, estando fora do alcance das águas advindas do efeito do 

represamento provocado por marés na foz do rio Amazonas. Santos e Tardin (2003) 

classificaram-na como pertencentes à Formação Barreiras, formada por sedimentos 

arenosos, semi-consolidados, de coloração amarelo-avermelhada, contendo concreções 

lateríticas distribuídas ao longo de perfis de afloramento de campo. Os solos que 

constituem essa unidade foram qualificados por Santos e Tardin (2003) como 

pertencente ao Grande Grupo Latossolo Amarelo de textura argilosa. A cobertura 

vegetal primitiva é formada por floresta de terra firme bastante alterada. 
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A várzea sofre influência direta das marés devido a sua localização em baixas 

cotas topográficas que estão em torno de 1 metro nas proximidades da cidade de 

Macapá. Estes mesmos autores qualificaram as ressacas como pertencentes à unidade 

geológica de Depósitos de planície fluvioestuarina formada normalmente por 

sedimentos argilosos a sílticos-argilosos de coloração cinza. O solo desta área foi 

determinado como glei pouco húmico eutrófico de textura muito argilosa e solos 

aluviais de textura argilosa Santos e Tardin (2003). A cobertura florestal existente nessa 

área é a floresta de várzea.  

A ressaca tem cotas topográficas mais baixas que a terra firme e, segundo Santos 

et al. (2003), pertence à unidade geológica de Depósito de Planície Fluvial Antiga. 

Constituída por sedimentos argilosos e argilo-arenosos de coloração cinza amarelada, 

contendo vegetais e restos orgânicos vegetais e com camadas arenosas subsuperficiais. 

Elas são constantemente inundadas e encontram-se em contato com os depósitos da 

Formação Barreiras. O solo identificado nessa área por Santos e Tardin (2003) foi o 

Glei Pouco Húmico de textura argilosa e Solos Hidromórficos Indiscriminados. Quanto 

à composição vegetal em ressaca, Costa Neto e Silva (2003) classificaram-na em duas 

categorias: Campo Herbáceo Periodicamente Inundado com presença de taxi (Triplaris 

surinamensis Cham.) e buriti (Mauritia flexuosa) e Campo Arbustivo Periodicamente 

Inundado com freqüência de Poaceae, Cyperaceae, Nymphaceae, Alismataceae, 

(Araceae e Maranthaceae). 

  De acordo com IBGE (1991) e SUDAM/PROVAM (1990), Souza e Cunha 

(2010) o clima predominante na área de estudo é o quente/úmido, caracterizado 

principalmente por elevadas precipitações anuais com média de aproximadamente 2.550 

mm anuais, com um período de intensa pluviosidade de janeiro a maio e outro seco, de 

setembro a novembro. A precipitação pluviométrica está sujeita a eventos climáticos de 

grande escala como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e zonas de 

instabilidades que surgem nas zonas costeiras (SOUZA e CUNHA, 2010). A variação 

de temperatura é baixa, em virtude de sua localização, próxima a linha do Equador, 

sendo que a média do mês mais quente (agosto) atinge 31,9ºC enquanto que a média do 

mês mais frio (fevereiro) está em torno de 23,ºC. A temperatura média anual para 

Macapá é de 26,6ºC. Os ventos predominantes são os alísios do hemisfério norte, que 

sopram do nordeste, porém no período seco, devido ao recuo da frente inter-tropical na 

direção norte, chegam ao litoral amapaense os alísios do hemisfério sul. 
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4.1.2-Aspectos Políticos e Socioeconômicos  

 

As cidades de Macapá e Santana estão separadas por uma distância de 23Km e a  

APAFAZ localiza-se entre os dois municípios. A área sofre as influências diretas do 

processo de ocupação dos dois maiores municípios do Estado, além de ter sua 

população aumentada gradativamente. Entretanto, conforme os dados numéricos 

referentes ao montante de famílias da área, antes de se tornar APA, o local não poderia 

ter sofrido ocupação descontrolada por se tratar de uma Reserva Biológica (CUNHA e 

COUTO, 2002).  

A população do Estado do Amapá em 2000 era de 477.032 habitantes (IBGE, 

2001), com taxa de urbanização de 89,03%. Seu crescimento populacional de 5,82% 

(1991-2000), é maior do que o dobro daquele observado para a região norte (2,86%). 

Para os casos particulares de Macapá e Santana têm-se, respectivamente, taxas de 

6,36% e 3,63%. A maior parte desta população urbana concentra-se na região de estudo 

(76,26%), distribuída na zona urbana de Macapá (63,72%) e Santana (17,86%). Devido 

a pouca oferta de indústrias, pressupõe-se que a maior parte dessa população possui suas 

ocupações principalmente nas atividades econômicas ligadas a serviços e comércio, 

com predomínio do serviço público. 

Como reflexo direto da presença da capital Macapá os moradores do Distrito da 

Fazendinha situados dentro dos limites da APA, também, desenvolvem algumas 

atividades econômicas: extrativismo, criação e sistemas de transformação, como a pesca 

e comercialização do pescado, comércio e serviços. Destaque pode também ser dado 

para as roças, quintais, hortas comerciais, fruticultura, criação de aves, gado e 

piscicultura, coleta do açaí, extração do palmito (já paralizada ou extinta), extração da 

madeira, caça (paralizada ou extinta), casa de farinha, olaria, carpintaria naval, etc) 

(CUNHA e COUTO, 2002). Em relação aos sistemas de transformação, os dois últimos 

são menos representativos. Mas o que fica claro é que a maioria dos moradores desloca-

se aos centros urbanos para trabalhar (CUNHA e COUTO, 2002) 

 

4.1.3 As Funções Socioambientais da APAFAZ 

 

A APAFAZ proporciona muitas funções que, direta ou indiretamente 

contribuem para a promoção do bem-estar humano. Nesse sentido, este ativo natural 

possui valor de uso direto devido ao seu potencial recreativo, turístico e um valor de uso 
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indireto, por abrigar diversos ecossistemas nos seus limites e entorno. Para Mota (2001), 

as funções ecológicas de um ativo ambiental estão diretamente ligadas ao valor de uso 

indireto, tendo em vista que determinados recursos armazenam muitas espécies que 

contribuem para a manutenção da biodiversidade. Por exemplo, uma floresta de várzea 

remanescente de uma Floresta Tropical mantém exemplares raros de fauna e flora, faz 

reciclagem de nutrientes, regulariza o clima e exerce outras funções ecológicas 

primordiais para a manutenção dos ecossistemas. 

Os benefícios proporcionados pelos ecossistemas podem ser relacionados ao 

conceito de funções ambientais, categorizadas, de modo geral, em regulação, produção, 

suporte e informação. Estas funções estão voltadas à capacidade dos ecossistemas no 

suprimento de “bens e serviços” direcionadas para a satisfação das necessidades 

humanas. Nesse aspecto, as funções de regulação, responsáveis pela manutenção dos 

processos ecológicos essenciais, e as funções de suporte, categorizando espaços e base 

para diferentes atividades, definem os requisitos para a atuação das funções de produção 

e informação. Entretanto, as ações do homem atuando nas características dos 

ecossistemas desenvolvem modificações no desempenho das funções ambientais ou nos 

riscos a elas associados, desencadeando efeitos socioculturais e econômicos específicos, 

podendo resultar em danos irreversíveis aos ecossistemas (SANTOS et al 2000). 

Como ferramenta para o planejamento ambiental e a tomada de decisão para a 

conservação e o uso sustentável da APAFAZ, é apresentado na Figura 6 a descrição das 

principais funções que satisfazem os seus usuários, direta ou indiretamente. As funções 

são consideradas com base nos resultados das interações entre processos e componentes 

estruturais dos ecossistemas. Logicamente que a disponibilidade das funções ambientais 

relaciona-se à manutenção da integridade do sistema ambiental. 
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Figura 6 – Principais funções socioambientais da APAFAZ.  

Fonte: Adaptado de Sousa (2003). 
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4.2-PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo Costa (2007) pesquisar é buscar meios lícitos de transformar 

curiosidade em informação, motivada pelo desejo de saber mais, de descobrir, de 

encontrar respostas. Na raiz de toda a pesquisa está um processo disciplinado de busca: 

como atitude e como recurso metodológico de estabelecer relações entre pistas, teorias, 

procedimentos e resultados (respostas). 

Costa (2007) assevera, ainda, que qualquer que seja a área do conhecimento, 

existem questões que remetem a dados (qualitativos e quantitativos). Neste sentido, o 

turismo, embora sempre tivesse existido na expressão operacional, somente nas últimas 

décadas passou a ser objeto de estudo, com teorias nascentes que visam descrever ou 

explicar a sua dinâmica. Por este motivo, grande parte das pesquisas existentes investiga 

muito mais o aspecto qualitativo do que o quantitativo das manifestações turísticas. Mas 

comenta, também, que a Estatística, desde suas origens remotas, sempre esteve a serviço 

do Estado. A própria raiz da palavra deixa isso claro: status (lat.), de onde se 

originaram estado, estadista, Estatística (port.), Statistics (ingl.), Estadística (esp.). 

Nos anos dos séculos XVII e XVIII, quando se desenvolveu a Teoria das 

Probabilidades, tornaram a Estatística, um poderoso método de análise quantitativa, de 

importância sempre crescente, culminando hoje com sofisticados recursos 

computacionais viabilizados por softwares razoavelmente acessíveis (AYRES et al., 

2005; HAIR et al., 2005; KIRKUP, 2002; LEVINE et al., 2005; MAGNUSSON e 

MOURÃO, 2005; R DEVELOPMENT TEAM CORE, 2009; VENABLE et al., 2009).  

No presente estudo, é dado foco a Análise Multivariada que, segundo Hair et al., 

(2005), as limitações metodológicas não são mais uma preocupação crucial para o 

teórico que se esforça por apoio empírico, pois boa parte da crescente compreensão e 

domínio de análise de dados vem do estudo de estatística e inferências estatísticas. 

Igualmente importante, contudo, têm sido o entendimento e a aplicação cada vez 

maiores de um grupo de técnicas estatísticas conhecido como análise multivariada. 

Kirkup (2002), Levine et al (2005) e Hair et al (2005) descrevem ainda que os 

métodos de análise multivariada predominarão no futuro e resultarão em drásticas 

mudanças na maneira como profissionais de pesquisa pensam em problemas e planejam 

suas pesquisa. Além disso, esses métodos tornam possível levantar questões específicas 



49 
 

e precisas de considerável complexidade em cenários naturais. Isso viabiliza a condução 

de pesquisas teoricamente importantes e avaliação dos efeitos de variações paramétricas 

que naturalmente ocorrem no contexto em que elas normalmente surgem. Deste modo, 

as correlações naturais entre as múltiplas influências de comportamento podem ser 

preservadas e efeitos separados dessas influências, estudados estatisticamente sem 

causar um isolamento comum de qualquer indivíduo ou variável. 

Para atingir os objetivos propostos da presente pesquisa utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica exploratória e o MAC com dados da Análise Multivariada que consiste na 

aplicação de um Survey para obtenção e interpretação dos dados. O Método de 

Avaliação Contingente, segundo Moraes e Borger (2000), fundamenta-se na teoria da 

utilidade do consumidor, a qual busca avaliar mudanças de bem-estar em termos 

monetários. Constitui-se, assim, em um dos métodos mais empregados para se obter 

parte do valor econômico dos recursos naturais, possibilitando também que valores 

econômicos sejam estimados para uma grande variedade de bens e serviços não 

transacionados no mercado. 

 A coleta dos dados, inicialmente ocorreria durante nove meses, começando em 

julho de 2008 e tendo seu término em abril de 2009. Entretanto, devido a proximidade 

do período eleitoral, as aplicações dos surveys foram suspensas durante os meses de 

setembro outubro e novembro de 2008 para evitar distorções nos dados e também 

eliminar a possibilidade de repostas tendenciosas (ou de protestos, para evitar os vieses 

mais comuns), o que comprometeria os resultados desta pesquisa. Com  isso as coletas 

se estenderam até o final do mês de junho de 2009. A escolha desse período tem a 

justificativa fundamentada no fato de abranger os períodos de menor e maior 

pluviosidade característicos da região amazônica. Isso possibilita também a verificação 

do maior uso da APA. Ao todo foram entrevistadas 148 pessoas, amostra está que se 

definiu com o avanço das análises sobre os surveys aplicados. Após 130 questionários 

analisados verificou-se uma similaridade (repetitividade das respostas) dos resultados 

evidenciados pelo MAC. Portanto, definiu-se um teto amostral de 148 para evitar 

distorções tendenciosas ou pseudorepetições estatísticas. 

Considerando as recomendações do Panel National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), os surveys a serem utilizados em uma pesquisa de Método de 

Avaliação Contingente (MAC), devem inserir uma variedade de questões. Devem ser 

contemplados os aspectos socioeconômicos (renda, idade, grau de instrução) e também 

alternativas que subsidiem a interpretação dos valores da DAP, a exemplo de variáveis 
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socioambientais que expressem o comportamento e o ponto de vista ecológico dos 

usuários em relação ao ativo ambiental (ARROW et al, 1993). 

O survey aplicado aos usuários da APAFAZ, adaptado de Sousa (2003), é 

composto basicamente por questões abertas e fechadas. Contudo, visando captar as 

atitudes dos freqüentadores em relação a percepção ambiental, algumas questões abertas 

foram inseridas. O questionário foi dividido em cinco segmentos contemplando um total 

de 32 variáveis (Quadro 4): as características sócio-econômicas dos usuários; análise de 

risco ambiental e conflitos de uso; o comportamento do usuário que pode ser visitante 

ou morador local, em relação ao ativo natural; o ponto de vista do usuário da APAFAZ 

e, por último, sua disposição a pagar.  

Como foi descrito acima, a amostra final foi de 148 entrevistados e não 

necessariamente fundamentada na estimativa da população total, da ordem de 394.144 

habitantes em Macapá (IBGE, 2007). Os entrevistados eram todos maiores de 18 anos. 

 

Quadro 4. Especificação das Variáveis Utilizadas para captação da DAP pelos usuários da 

APAFAZ. 

CATEGORIAS VARIÁVEL NOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Variáveis que captam as 

características e atributos 

pessoais do usuário 

Sexo SEXO Sexo do usuário 

Local de Moradia BAIRRO Local de moradia do usuário 

Idade IDADE Idade do Usuário 

Escolaridade ESCOLA Grau de escolaridade 

Variável que capta a 

capacidade de pagamento 
Renda Familiar RENDA 

Renda Familiar do Usuário 

Variáveis que captam a 

percepção ambiental dos 

usuários relacionada aos 

conflitos de uso do ativo 

Área reduzida AREDZ 

Aumento da pressão 

imobiliária leva a redução da 

APAFAZ 

Respeito à natureza RESPENAT 

Ações antrópicas demonstram 

que o homem não respeita a 

natureza 

Orientações aos usuários ORVISIT 

Os usuários devem ser 

orientados como melhor usar 

a APA 

Falta de conhecimento FCONH 

O desconhecimento de como 

usar a APAFAZ pode levar a 

degradação 

Planejamento do uso da 

APAFAZ 
REPGOV 

O governo é responsável pelo 

planejamento de uso da APA 

Satisfação das necessidades SATNEC 
Direito de satisfazer as 

necessidades dos usuários 

Ocupações irregulares OCIQA 
Ocupações irregulares 

causam poluição dos igarapés 

Degradação Ambiental DEAMB Atribuição da degradação 
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ambiental aos circunvizinhos 

Satisfação GOVSAT 
Satisfação com o trabalho do 

governo na APAFAZ 

Bem-estar ECMBES 
A APAFAZ Proporciona 

bem-estar aos seus usuários 

Variáveis que captam as 

atitudes e comportamentos 

dos usuários 

Funções da APAFAZ NCFUNP 

Nível de conhecimento das 

funções da APA 

 

 

Quadro 4. Especificação das Variáveis Utilizadas para captação da DAP pelos usuários da 

APAFAZ (continuação) 

CATEGORIAS VARIÁVEL NOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Variáveis que captam as 

atitudes e comportamentos 

dos usuários 

Freqüência ANOS 
Anos de freqüência a 

APAFAZ 

Importância atribuída ao ativo IMPOAP 
Grau de importância da APA 

em relação a outros ativos 

Visitas VIS 
Número de visitas mensais a 

APAFAZ 

Permanência TEMPOP 
Horas de permanência na 

APA 

Atividade exercida ATEXP 
Principal atividade exercida 

pelo usuário 

Problemas ambientais PREOCUP 

Preocupação com os 

problemas ambientais, como 

a poluição dos igarapés e do 

rio, desmatamento e lixo 

Conservação para uso futuro PFUTUR 
Preocupação em conservar a 

APAFAZ para uso futuro 

Lazer de final de semana LAZFS 
Escolha de opções de lazer 

em finais de semana 

Conservação da APAFAZ CUIDADO 

Nota atribuída ao cuidado 

com a conservação e 

preservação das áreas da 

APAFAZ 

Problemas ambientais PROBAMB 
Culpabilidade dos problemas 

na gestão da APA 

Motivo de não pagamento da 

DAP 
NAODAP 

Motivo da decisão em não 

pagamentos da DAP 

Variáveis dependentes 

Disposição a pagar 

espontânea 
DAP 1 

Disposição a pagar pela 

manutenção das funções da 

APAFAZ – R$/ mês 

Disposição a pagar induzida DAP 2 

Disposição a pagar pela 

manutenção das funções da 

APAFAZ de forma induzida, 

considerando futuras 

melhorias na infra-estrutura e 

serviços do ativo – R$/ mês 
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4.2.1 – Análise de Regressão Múltipla (ARM) 

 

Segundo Hair et al., (2005) a técnica de ARM é de longe a técnica de 

dependência mais amplamente usada e versátil, aplicável em cada faceta na tomada de 

decisões de modo geral. Seu uso varia desde problemas mais gerais até os mais 

específicos, sendo que em cada caso relaciona um fator (ou fatores) a um resultado 

específico. Tanto que a ARM é o fundamento para os modelos de previsão de negócios, 

variando de modelos econométricos que prevêem a economia nacional com base em 

certas informações (níveis de renda, investimentos e assim por diante) até modelos de 

desempenho de uma empresa (ou no presente caso, da gestão da APAFAZ) em um 

˝mercado˝ se uma estratégia específica de marketing (ou de governo) for adotada. Por 

exemplo, Levine et al., (2005) comentam que os modelos de regressão são empregados 

para estudar como os consumidores (usuários) tomam decisões ou formam impressões e 

atitudes.  

De fato, a ARM é uma ferramenta analítica poderosa planejada para explorar 

todos os tipos de relações de dependência. A ARM é uma técnica estatística geral usada 

para analisar a relação de uma única variável dependente (DAP) e diversas variáveis 

independentes (idade, sexo, renda, freqüência de visitas mensais, freqüência de visitas 

mensais, tempo de cada visita, conhecimento ambiental, etc), conforme equação abaixo: 

 

)()(

...... 13322111

métricasnãoemétricasmétrica

eXaXaXaXaaY nno

−

+++++=
                      (1) 

 

Onde  

 

Y1 é o valor da DAP previsto na APAFAZ (espontânea ou induzida); 

X1, X2, ...Xn, são as diferentes variáveis independentes (preditoras, métricas e não-

métricas); 

a0 é o coeficiente linear (localizado exatamente no eixo vertical quando todas as 

variáveis independentes são iguais a zero; 

a1, a2,....an, são os coeficientes que indicam a variação de X1, X2, ...Xn, em relação à 

unidade de variação de Y (DAP), quando as demais variáveis independentes são nulas. 
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 A ARM é uma técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre 

uma única variável dependente (critério) e várias variáveis independentes 

(preditoras), como descrito acima. O objetivo da ARM é usar as variáveis independentes 

cujos valores são conhecidos (obtidos da aplicação dos surveys) para prever valores da 

variável dependente selecionada pelo pesquisador (DAP). Cada variável independente é 

ponderada pelo procedimento da ARM para garantir máxima previsão a partir do 

conjunto de variáveis independentes. Segundo Hair et al (2005), o conjunto de variáveis 

independentes ponderadas (oriundas da pesquisa) forma a variável estatística de 

regressão, uma combinação linear das variáveis independentes que melhor prevê a 

variável dependente. O resultado deste procedimento é conhecido como equação de 

regressão ou modelo de regressão, cuja representação é o próprio MAC. 

 Os procedimentos de decisão para a ARM (MAC) seguiram os seguintes passos 

metodológicos, de acordo com HAIR et al., (2005): 

Estágio 1: Objetivos

da ARM

Seleção dos Objetivos

Previsão e Explicação

Seleção das Variáveis

Estágio 2: Questões do

planejamento da pesquisa

a)Tamanho da

Amostra

Poder Estatístico

Generalização

Estágio 3: Suposições das

variáveis em ARM

b)Variáveis adicionais

Dicotomia DAP1= 0

DAP2= R$

Termos de Interação

Independência dos

termos de erro

Homocedasticidade

Linearidade

Normalidade

Estágio 4: Seleção de uma

técnica de estimativa

Especifica o modelo 

de regressão

Filtragem das variáveis

Avalia a significância

R2 e R2 ajustado

Estágio 5: Interpretação

estatística da regressão

Avalia a equação e os

coeficientes de regressão

Variáveis independentes e

os coeficientes beta

Avalia a

multicolinearidade

Estatística 

PRESS

 

 

1) Estágio 1: Objetivos da ARM 

a. Seleção dos objetivos 

b. Previsão e explicação.  

c. Seleção das variáveis dependentes e independentes (Tabela 6). 
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2) Estágio 2: Questões do planejamento da pesquisa:  

a. Obter um tamanho da amostra adequado para garantir: 

i. Poder estatístico 

ii. Generalização 

b. Criação de variáveis adicionais 

i. Transformações para atender suposições (não aplicado neste 

trabalho) 

ii. Variáveis dicotômicas para variáveis não métricas (DAP = 0, não 

pagamento ou DAP = valor em R$, sim pagamento) 

iii. Polinômios para relações curvilíneas (não aplicado neste 

trabalho) 

iv. Termos de interação para efeitos moderadores 

3) Estágio 3: Suposições em regressão múltipla (MAC) 

a. As variáveis individuais atendem às suposições de: 

i. Normalidade 

ii. Linearidade 

iii. Homocedasticidade 

iv. Independência dos termos do erro 

 

4) Estágio 4: Seleção de uma técnica de estimação 

a. O pesquisador deseja: 

i. (1) especificar o modelo de regressão ou  

ii. (2) utilizar um procedimento de regressão e selecionar as 

variáveis independentes para otimizar a previsão; 

b. A variável estatística de regressão atende às suposições da ARM: caso 

não atenda, vai para o estágio 2; 

c. Avaliar a significância estatística e prática3  

i. Coeficiente de determinação é igual ao coeficiente de correlação 

R ao quadrado (R²). Indica o quanto DAP pode ser explicado 

pelas variáveis independentes escolhidas pelo pesquisador (0 ≤ R 

                                                 
3 Significância Prática é o método de avaliar resultados da análise multivariada baseando em suas 
descobertas substanciais, em vez de sua significância estatística. Enquanto a significância estatística 
determina se o resultado pode ser atribuído ao acaso, a significância prática avalia se o resultado é útil 
(isto é, substancial) o bastante para garantir a ação. 
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≤ 1, para correlação positiva e -1 ≤ R ≤; 0, para correlação 

negativa); 

ii. Coeficiente ajustado de determinação (R²aj); 

iii. Erro padrão da estimativa (SEE): é a medida da variação nos 

valores previstos que pode ser usada para desenvolver intervalos 

de confiança em torno de qualquer valor previsto. É análogo ao 

desvio padrão de uma variável em torno de sua média; 

iv. Significância estatística de coeficientes de regressão 

(probabilidades de aceitar ou rejeitar a hipótese nula – p < 0,05); 

5) Estágio 5: Interpretação da variável estatística de regressão: 

a. Avaliar a equação de previsão com os coeficientes de regressão 

b. Avaliar a importância relativa das variáveis independentes com os 

coeficientes beta; 

c. Avaliar a multicolinearidade e seus efeitos; 

i. Tolerância: Medida de colinearidade e multicolinearidade 

comumente usada. A Tolerência da variável (TOL), é 1 - R², onde 

R² é o coeficiente de determinação para a previsão da variável i 

pelas outras variáveis independentes. À medida que o valor da 

tolerância se torna menor, a variável é mais bem prevista pelas 

outras variáveis independentes (colinearidade); 

6) Estágio 6: Validação dos resultados: 

a. Estatística PRESS: Medida de validação obtida eliminando-se cada 

observação, uma por vez, prevendo-se esse valor dependente com o 

modelo de regressão estimado a partir das demais observações 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação do 

survey aos visitantes e moradores da Área de Proteção Ambiental da Fazendinha 

(APAFAZ). Primeiramente elencaram-se os principais indicativos de risco ambiental 

apontados pelos entrevistados em relação ao ativo ambiental. Em seguida, 

apresentaram-se as características descritivas referentes ao perfil socioeconômico e 

atitudinal dos usuários frente ao ativo. Posteriormente, foram abordadas as estimativas 

das disposições a pagar pela manutenção das funções da APA (DAP espontânea e DAP 

induzida) e suas relações com as variáveis sócio econômicas e atitudinais. Logo após, 

verificaram-se as variáveis que mais impactaram nos valores atribuídos a DAP 

espontânea e a DAP induzida utilizando a análise estatística de componentes principais. 

Também foram evidenciados resultados de significância e confiabilidade dos dados com 

análises de regressão linear multivariada e a correlação das variáveis representativas. 

Por fim, relacionaram-se os custos de manutenção da APAFAZ e as disposições a 

pagar, sinalizando valores que possibilitam igualar os custos de manutenção do ativo 

aos benefícios proporcionados por suas funções. 

 

5.1 INDICATIVOS DE RISCO AMBIENTAL APONTADOS PELOS USUÁRIOS 

 

 As pessoas entrevistadas elencaram uma grande quantidade de fatores que 

indicam problemas de risco ambiental contribuintes à degradação das áreas da APAFAZ 

e seu entorno. Inicialmente, o desconhecimento por parte dos usuários de como usufruir 

das instalações e espaços da APAFAZ e seu entorno foi corroborado por cerca de 42,9% 

dos entrevistados. Outro aspecto levantado, cujo grau de adesão foi de 54,5%, está 

atrelado às ocupações irregulares, as quais contribuem para a degradação dos recursos 

hídricos dos Igarapés da Fortaleza, do Paxicu e do próprio rio Amazonas (Canal do 

Norte próximo da Ilha de Santana e da APAFAZ). Em seguida, mencionado por 45% 

dos usuários, o indicativo do conhecimento do aumento dos empreendimentos 

imobiliários dentro dos limites e no entorno da APAFAZ, gerando assim sérios riscos à 

perenização da fauna e flora locais. Por fim, 72,6% das pessoas entrevistadas atribuíram 

a ausência de planejamento governamental que forneça subsídios para manter o local 

como área de proteção, recreação e lazer (Figura 7). 
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Figura 7. Indicativos de risco ambiental apontados pelos usuários da APAFAZ. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
 
 

A degradação do ativo também é uma preocupação dos usuários da APAFAZ e 

pode ser verificada em três níveis (Figura 8). Primeiramente, 89,3% dos entrevistados 

alegam não obter informações sobre a melhor maneira de uso dos recursos disponíveis 

na área sem degradar o meio. Em seguida, verificou-se que 77,5% dos entrevistados têm 

suas necessidades satisfeitas em relação a APA da Fazendinha. Por fim, o direito de uso 

de todas as instalações e espaços da APAFAZ, já que a natureza foi criada para suprir as 

necessidades do homem foi confirmado por 83,4% das pessoas entrevistadas. 

 

Figura 8. Indicativos de Risco de Degradar a APAFAZ por Meio do Uso. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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A culpa pelo risco de degradação ser atribuída aos moradores da APAFAZ 

(Figura 9) e seu entorno e não aos visitantes e turistas, não agradou boa parte dos 

entrevistados. Mais da metade ou 65,6% dos entrevistados rejeitou essa afirmação. 

 

 

Figura 9. Risco de degradação da APAFAZ atribuído aos moradores. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 
 

O Rio Amazonas contribui muito pouco para o abastecimento de água do 

Distrito de Fazendinha, aliás, Macapá e Santana, os dois maiores municípios do Estado, 

têm índices aproximados de apenas 5% de água tratada e esgoto. Entretanto, 97,2% dos 

entrevistados concordam que sua conservação e preservação são fundamentais para a 

qualidade de vida das futuras gerações (Figura 10). 

Figura 10. Respostas relativas ao uso do rio Amazonas em relação ao legado para as futuras 
gerações. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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5.2. PERFIL SOCIOECONÔMICO E ATITUDINAL DOS USUÁRIOS DA APAFAZ 

E SEU ENTORNO 

 

5.2.1. Caracterização Socioeconômica 

 A aplicação do survey obedeceu ao princípio da aleatoriedade, entretanto quando 

analisado o sexo dos usuários verifica-se que a distribuição de homens (48,7%) e de 

mulheres (51,3%) mostrou-se equilibrada. Outros trabalhos utilizando o Método de 

Avaliação Contingente também tiveram resultados semelhantes, tais como, Hildebrand 

(2001) ao avaliar o benefícios gerados pelos parques urbanos na cidade de Curitiba;  por 

Mota (2000) na avaliação econômica do Jardim Zoológico de Brasília e por Sousa 

(2003) no trabalho de valoração econômica do Parque Metropolitano do Pituaçú na 

Bahia. Contudo, estes valores diferiram daqueles encontrados por Silva, R. (2003) ao 

estudar o Parque Ambiental Chico Mendes em Rio Branco, onde o sexo masculino 

representou 66% dos usuários.  

No que tange a faixa etária, a idade média foi equivalente a 35 anos, variando de 

18 a 80 anos. Verifica-se que a maior ocorrência de usuários encontrava-se entre 22 a 32 

anos, representando 33,4%, seguido da faixa de 33 a 43, com 28,5%. Significância 

também pode ser verificada pela faixa etária que compreende os 18 a 21 anos, com 

25,4%. Obtêm-se então, que em torno de 60% dos usuários da APAFAZ declararam 

possuir idade entre 18 e 32 anos (Figura 11).  

 

Figura 11 Distribuição dos usuários segundo o sexo e a faixa etária. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 
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Em geral pode-se dizer que a maior parte das pessoas que utiliza a APAFAZ é 

relativamente jovem. Martins (2002), estudando a demanda turística na praia de 

Jericoacoara no Ceará, verificou que 41% dos usuários estavam inseridos na faixa etária 

de 26 a 35 anos, índice este relativamente superior ao encontrado na APAFAZ para esta 

etária. Já Sousa (2003) na valoração econômica do Parque Metropolitano do Pituaçu na 

Bahia constatou que cerca de 35,9% dos freqüentadores do parque encontra-se inserido 

na faixa etária de 26 a 35 anos, valores semelhantes aos da APAFAZ. 

Quanto à formação dos usuários pode-se inferir que a maior parcela dessa 

população tem o Ensino Médio Completo, representando 50,7% dos entrevistados 

(Figura 12). Em seguida vêm os que responderam possuir nível superior completo com 

35,4%. Estudos de Pós – graduação lato – sensu e stricto – sensu representaram apenas 

5,1%.  Por fim, os entrevistados que responderam possuir apenas o Ensino Fundamental 

Completo apenas somam 2%.  Resultados similares foram obtidos por Silva, R. (2003) 

na análise do nível educacional dos visitantes do Parque Ambiental Chico Mendes no 

Acre. O referido autor verificou que as pessoas que possuíam o nível médio de ensino 

eram as que mais freqüentavam o parque. Entretanto, Oliveira Filha (2002) e Martins 

(2002) obtiveram resultados inversos. Eles realizaram estudos de valoração econômica 

de áreas litorâneas também utilizadas para o lazer e recreação e verificaram índices de 

61% e 62,5% para os entrevistados que responderam possuir nível superior de ensino.  

 

Figura 12 – Nível de escolaridade dos usuários. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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A respeito da renda média mensal familiar, as respostas dos usuários 

apresentaram um rendimento de R$ 2.607,80. Dessa média, apenas 17,4% dos 

entrevistados alegaram receber até um salário mínimo, que na época era cotado a R$ 

415,00. Outros resultados mostram que 44,3% das pessoas tinham renda média entre R$ 

500,00 e R$ 1.000,00. Os quais relataram possuir renda média de R$ 1.000,00 até R$ 

2.000,00 representaram 27,3% das respostas. E por fim, apenas 11% dos entrevistados 

disseram possuir renda média acima de R$ 2.000,00.  

Chama a atenção os altos salários apresentados por parte dos entrevistados que 

atingiram até R$ 15.000,00 e ajudaram a levantar consideravelmente a renda média 

mensal familiar de um modo geral. Os resultados encontrados na APAFAZ destoam em 

parte dos resultados obtidos por Souza, (2003) onde o rendimento médio obtido no 

Parque Metropolitano do Pituaçú na Bahia foi de R$ 1.700,00. Já as pessoas que 

alegaram receber entre R$ 100,00 e R$ 600,00 representam 34,4% dos entrevistados. 

Porém, desse total apenas 10% recebiam um salário mínimo, na época de R$ 220,00. 

Outro dado que chama a atenção nessa comparação de pesquisas foi o aumento do 

salário mínimo nacional, que atingiu quase 100%, contribuindo também para o aumento 

na média dos valores encontrados na APAFAZ. 

 

Figura 13 – Renda familiar mensal dos usuários. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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5.2.2 Análises atitudinais em relação a APAFAZ 

 

 Levando em consideração o nível de conhecimento que os usuários têm em 

relação às funções da APAFAZ, 74,6% alegaram uma nota superior a 7,0 (em uma 

escala de zero a dez) (Figura 14). A nota 8,0 foi indicada por 14,3% dos entrevistados. 

Somam 48.1% as pessoas que responderam possuir conhecimento acima de 9,0 e 3,2% 

abaixo de 23,4%. 

 

Figura 14 – Nota Atribuída em relação ao nível de conhecimento das funções da APAFAZ.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

5.3  ANÁLISE DA DISPOSIÇÃO A PAGAR DOS USUÁRIOS DA APAFAZ 

 
 Assim como mencionado anteriormente, a DAP da APAFAZ com intuído de 

manter as funções da UC foi obtida em duas vertentes: 

� Por meio da DAP espontânea: onde as pessoas respondiam imediatamente sua 

intenção de pagar ou não DAP 1; 

� Por meio da DAP induzida: onde as pessoas que não estavam dispostas a 

pagar, foram induzidas a um cenário hipotético (melhorias no futuro) de 

estrutura e dos recursos naturais, ao qual foi chamado de DAP (t + 1); 

� Agregando-se os resultados da DAP espontânea com a DAP induzida, obteve-se:  

DAP 2. 
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5.3.1 Disposição a Pagar Espontânea 

 
Os resultados demonstraram que 32,2% dos usuários estavam dispostos a pagar 

espontaneamente pela manutenção das funções da APAFAZ. As respostas apresentaram 

R$ 3,50 como valor mínimo e R$ 25,00 como valor máximo. Os valores de R$ 5,00 e 

R$ 10,00 foram os mais freqüentes nas respostas com índices de 29% e 24%, 

respectivamente. Por outro lado 67,8% dos usuários não se dispuseram a pagar (Figura 

15). Assim, tem-se o valor médio atribuído pelas pessoas na APAFAZ para a DAP 

espontânea foi de R$ 11,02 per capita por mês. 

Figura 15. Valores da DAP espontânea atribuídos pelos usuários da APAFAZ. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
 

5.3.2 Disposição a Pagar Induzida – DAP (t + 1) 
 

Para um total de 102 usuários (67,8%) que declararam não estar dispostos a 

pagar pela manutenção das funções da APAFAZ, elaborou-se um cenário alternativo e 

hipotético num período de tempo representado por (t + 1), e perguntou-se novamente 

sobre a disposição a pagar. Contudo, com a indução a um cenário de melhorias na infra-

estrutura e conservação da área. A partir da DAP induzida, 72 usuários (70,6%) 

sinalizaram pagar valores que variaram de R$ 5,00 a R$ 100,00, sendo que R$ 5,00 e 

R$ 10,00 foram novamente verificados como sendo os resultados mais expressivos 

(Figura 16). 
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Figura 16. Valores da DAP induzida atribuídos pelos usuários da APAFAZ 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
 

5.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para análise dos dados foram utilizados o softwares microsoft Excel e Biostat 

4.0. Ayres et al (2005), Venable et al (2009), R Development Team Core (2008), 

Magnusson e Mourão (2005). Inicialmente, foram elencadas nove variáveis que 

impactam no valor da DAP 1 e da DAP 2. Após a obtenção destes dados foi feita a 

análise multivariada de componentes principais com o intuito de filtrar as variáveis mais 

impactantes na definição da DAP. Observou-se que as quatro variáveis mais 

impactantes na DAP 1 representam mais de 80% da variância acumulada (Figura 17).  

Figura 17 – Gráfico da análise de componentes principais. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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 A análise de componentes principais é considerada como uma das técnicas de 

análise multivariada mais conhecidas e aplicadas, a qual é útil para avaliar previamente 

a ARM (filtro das variáveis mais importantes). Isto é, segundo Ayres et al (2005), o 

principal objetivo deste teste é indicar a significância relativa de variáveis preditivas, 

pois quando o número dessas variáveis é elevado, podem surgir, pela análise de 

regressão múltipla, coeficientes irracionais, dificultando uma acurada identificação da 

importância daquelas variáveis. 

Neste sentido, é pertinente comentar quanto ao resultado da Figura 17. Percebeu-

se que as características desta amostra indicam uma quase completa ausência de 

componentes principais, a não ser a primeira (explica 41% da variância), pois a partir da 

segunda componente todas as demais se apresentam com a ordem aproximada de 

magnitude. Isto é, como se fossem ˝circulares˝, sem nenhuma das variáveis 

preponderantes sobre as outras.  Contudo, a primeira variável das componentes 

principais apresenta alta colinearidade com a maioria das variáveis independentes. Isto 

é, somente a variável da Componente Principal (P1) deveria ser utilizada na regressão. 

Contudo, também foram realizadas as análises de regressão linear simples e 

múltipla para as duas variáveis dependentes (DAP espontânea e DAP induzida) visando 

verificar o nível de significância da amostra conforme as (equações 1 e 2). Esta análise é 

utilizada quando é necessário investigar se uma variável quantitativa está correlacionada 

concomitantemente com as outras (BEIGUELMAN, 1997). 

 

a) DAP Espontânea  

 

         Na DAP espontânea foram realizadas as seguintes análises, onde: 

 

• Erro (ei) está relacionado com a qualidade experimental da investigação e 

também incorporam as influências não mensuradas, mas que influenciam na 

variável principal; 

• a0 representa um valor simplesmente numérico resultante da análise numérica de 

regressão linear múltipla; 

• a1, a2, a3 representam as variações (taxas médias) correspondentes às respectivas 

variáveis independentes para DAP Esp; 
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• X1, X2, X3 .... Xn,  representam as variáveis independentes; 

• DAP1 (DAP Esp) é a disposição a pagar espontânea; 

 

innEsp eXaXaXaXaaDAP +++++= .....3322110                                      (2a) 
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++−+
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             (2b) 

 

Os coeficientes e parâmetros estatísticos obtidos no software BioStat 5.0 da 

ARM para a DAP1 foram os seguintes: coeficiente de determinação múltipla R² = 

0,7202 e coeficiente de determinação ajustado R²aj = 0,6998; p < 0,0001 (muito 

significativo); F(regressão) = 35,2674. Esses valores rejeitam a hipótese de nulidade e 

aceita a hipótese alternativa, isto é, pelo menos uma das variáveis independentes 

influencia a DAP1. Entre os coeficientes parciais somente o b2, b4, b7 e b8 foram 

estatisticamente significativos, sendo X8 (maior coeficiente absoluto) a variável que 

mais explica a variação de DAP1. Assim, a DAP1 deve aumentar 1,2879 (unidades) para 

cada acréscimo de uma unidade de X8, quando as demais permanecerem constantes. 

Por outro lado, ao se realizar uma análise mais cuidadosa da ARM, verificou-se 

que a DAP1 apresentou muitos valores zeros, de tal modo que o modelo representado 

pela equação 2a não reflete a variável dependente disposição a pagar (DAP1), pois na 

maioria das previsões o seu valor seria igual a zero e não teria um significado muito 

relevante neste tipo de análise.  

De qualquer modo, a equação 2a representa um modelo conceitual, sendo que 

sua interpretação estaria equivocada devido ao fato que uma função de probabilidade 

logística seria mais adequada para o caso em questão. Ao se elaborar uma análise de 

resíduos para avaliar a distribuição dos erros verificou-se que pela distribuição não 

aleatória dos pontos (conjunto de pontos indicando uma inclinação entre os resíduos) 

acusa problemas de colinearidade (Apêndice 2). 
 

 

Então, teoricamente, o modelo resultante da ARM (Equação 2a) não seria de 

muita utilidade, vez que em 67% das vezes (quando surge indivíduos não dispostos a 

pagar qualquer quantia, isto DAP = 0) foi gerado um modelo mais adequado para, pelo 

menos estimar as probabilidades de disposição a pagar DAP1, isto é, logístico múltiplo. 
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Nesta análise de regressão logística múltipla, adotou-se X1 = renda, X2 = 

conhecimento, X3 = freqüência anual, X4 = freqüência mensal, X5 = idade, X6 = DAP1 

(aqui como variável independente, pois se busca a probabilidade apenas no modelo 

logístico). A variável dependente, neste caso, seria estar disposto a pagar ou não (sim = 

1,0 e não = 0). Pi indica a probabilidade. Alfa e beta são parâmetros ajustados do 

modelo de regressão logística múltipla. Considerando apenas variáveis importantes 

(pré-selecionada na fase stepwise descrita acima), então a análise resultou no seguinte 

modelo: 

  

)5891,3()0203,0()2252,0(

)335,0()0(3039,9

654

21

XXX

XXPLogit i

++

−−−−=
                        (3a) 
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+

=                             (3b) 

 

Para exemplificar, podemos adotar os seguintes valores para Xi (X1 = R$ 

1.000,00 – renda); X2 = 10 (conhecimento); X3 = 24 (freqüência anual); X4 = 12 

(freqüência mensal), X5 = 50 (anos de idade), X6 = R$ 3,0 (DAP - aqui também como 

variável independente), aplicando-se o modelo da Equação 3a ou 3b, resultaria em P = 

74,2% de probabilidadade.   

Se a equação 3b for simplificada, considerando apenas o nível de conhecimento 

(que engloba várias variáveis – ver colinearidade) a equação se torna mais simples: 

Verificar coeficientes 

)6524,3()1288,0(4394,9 21 XXPLogit i +−−=                         (3c) 

 

Para exemplificar novamente, podemos adotar os seguintes valores para Xi (X1 = 

nível de conhecimento = 8, numa escala de 0 a 10); X2 = R$ 3,0 (DAP), aplicando-se o 

modelo da Equação 3c, resultaria em P = 62% aproximadamente (chances de ocorrer).  

Contudo, os valores de p = 0,2200 para X2 e p = 0,8792 para X1, isto é, apresentam-se 

como não significativos, resultando na hipótese nula. 

No último caso, se for considerado uma variável explicativa (mais geral) 

denominada de PCA1 (incorpora outras variáveis dependentes do conhecimento – 

demais variáveis da escala de componentes principais, isto é, exceto a primeira). 
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)8580,0(9380,6 1XPLogit i +−=                         (3d) 

 

Onde X1 é o parâmetro genérico PCA1, o qual é formado somente pela renda (que 

explica globalmente a influência das demais variáveis sobre DAP, com exceção do nível 

de conhecimento), com p < 0,0001 (muito significativo). Além disso, com base na 

análise de componentes principais, foi verificado que o parâmetro PCA1 explica 38% da 

variação da DAP (Apêndice 2). 

 
 Nesta análise observaram-se os seguintes resultados: variável dependente: DAP1; 

N: 72; R = 0.566; R² múltiplo = 0,321; R²aj = 0,311; Erro Padrão Estimado = 19.624; 

Coeficiente de Tolerância,  TOL = 1. 

 

b) DAP Induzida 

 

         Na DAP Induzida foram realizadas as seguintes análises, onde: 

 

• Erro (ei) está relacionado com a qualidade experimental da investigação e 

também incorporam as influências não mensuradas, mas que influenciam na 

variável principal; 

• b0 representa um valor simplesmente numérico resultante da análise numérica de 

regressão linear múltipla; 

• b1, b2, b3 .... bn representam as variações (taxas médias) correspondentes às 

respectivas variáveis independentes para DAP Ind; 

• X1, X2, X3 .... Xn,  representam as variáveis independentes; 

• DAP2 (DAP Ind) é a disposição a pagar induzida; 

 

23322110 ..... innInd eXbXbXbXbbDAP +++++=                (4a) 

 

)(0041,0)(1517,0)(6588,2

)(0501,0)(5758,2)(082,0)(2624,1

)(9835,0)(5183,1)(2475,11282,60

1098

7654

321

XXX

XXXX

XXXDAPInd

+−

−−−−−

−−−+=

             (4b) 
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Onde 

 

p (geral) < 0,0001 

Coeficiente de Determinação Múltipla, R2 Múltipla = 0,7286 

Coeficiente de Correlação Múltipla Ajustado, R² aj = 0,6841 

Coeficiente de Correlação Múltipla, R = 0,8536 

 

Coeficientes do Modelo Global – Equação 4b 

 

Na Tabela 3 encontram-se os resultados da ARM (MAC) geral para a DAP 

Induzida (DAP2). Observe que o modelo é bem representado por todas as variáveis 

selecionadas, com coeficiente de determinação múltipla R2 = 0,7286; coeficiente de 

correlação ajustado R² aj = 0,6841 e coeficiente de correlação múltipla R = 0,8536. 

 

Tabela 3. DAP Ind. Resultado das ARM. Os itens com (*) são significativos e com (ns) são 

considerados não significativos. 

Variável 

Independente 
Significado 

Coeficiente 

Parcial (bi) 

P (significância) 

(α  < 0,05) 

  Intercepto     b0 =  60,1282 p < 0,0003 (*) 

X1 
Nível de conhecimento em 

relação a APAFAZ 
      b1   =   1,2475   p = 0,4281 (ns) 

X2 Nível de importância da UC b2   =  -1,5183 p = 0,2343 (ns) 

X3 
Freqüência média anual do 

usuário 
b3   =  -0,9835 p = 0,0072 (*) 

X4 
Freqüência média mensal do 

usuário 
b4   =  -1,2624 p = 0,4267 (ns) 

X5 
Horas de permanência média 

em cada visitação 
b5   =  -0,0820 p = 0,9047 (ns) 

X6 
Atividades mais exercidas na 

APA e seu entorno 
b6   =  -2,5758 p = 0,0159 (*) 

X7 Preocupação Ambiental b7   =  -0,0501 p = 0,9695 (ns) 

X8 
Nível de cuidado em relação ao 

ativo natural 
b8   =  -2,6588 p = 0,1514 (ns) 

X9 Idade b9   =  -0,1517 p = 0,1500 (ns) 

X10 Renda         b10  =  0,0041 p < 0,0001 (*) 
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Os resultados da Tabela 3 permitem que se refaça novamente a análise para 

avaliar a elaboração de um novo modelo, observando seus novos coeficientes, segundo 

o critério metodológico stepwise (retiram-se ou inserem-se) variáveis e se avaliam 

níveis de tolerância, coeficientes de determinação e probabilidades (significância).   

 

5.4.1 – Análise do modelo geral – Geração de um modelo mais simples e preciso 

 

O modelo matemático geral (Equação 4b) foi elaborado para validar a influência 

das variáveis independentes sobre DAP2. Ele é composto de dez variáveis atitudinais 

(x1, x2, x3,..., x10) independentes e potenciais que induzem o comportamento dos 

usuários em relação ao ativo.  

O modelo usado para DAP2 é representado por DAP1 (Equação 2b) mais o 

tempo (igual à DAP Ind), que significa a hipótese de melhorias, impactando no bem-

estar dos usuários da APAFAZ.  Após a obtenção dos valores de DAP2 (Equação 4b) foi 

possível estimar o montante do custo para se manter as funções do ativo ambiental, e 

para a cobrança da quantia média daqueles que estão dispostos a contribuir. Myers et al 

(2000) sugerem que esta seja feita na conta de água da população, tendo em vista que a 

água está no foco principal das discussões sobre a escassez dos recursos naturais. 

 

Assim, para evidenciar as variações ocorridas nas disposições a pagar dos 

usuários da APAFAZ, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 Para estimar o nível de conhecimento em relação às funções sócio-ambientais da 

APA, foram feitos questionamentos acerca do histórico da área e sobre Unidades de 

Conservação da Natureza. Apesar de a maioria absoluta dos usuários, tanto para DAP 

quanto para DAP2, atribuírem notas superiores a 5,0, em uma escala de 0 a 10,0 

(Figuras 21 a e b), 52% dos entrevistados não souberam dizer o que era o SNUC, muito 

menos a diferença entre Área de Proteção Ambiental e Reserva Biológica, a antiga 

denominação da UC estudada. 
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Figuras 21 a e b – Gráficos das médias do nível de conhecimento dos usuários da APAFAZ.   

  

 É importante observar que o intuito da elaboração desta e das próximas análises 

gráficas é simplesmente oferecer uma leitura individualizada da tendência ou 

comportamento das variáveis independentes (eixo horizontal) com as variáveis 

independentes (eixo vertical), tornando a análise mais didática e comparativamente mais 

fácil de compreender. Doravante, por esta razão, optou-se por não inserir equações 

lineares e coeficientes de determinação ou regressão nas figuras que se seguem. 

Quanto ao nível de importância (Figuras 22 a e b), foram levadas em 

consideração, principalmente, as funções de bem-estar dos visitantes, as quais são 

evidenciadas pelas práticas de lazer e recreação em contato direto com os atributos 

naturais da área. Neste sentido, verifica-se que a DAP1 aumenta na medida em que a 

atribuição de nível de importância também cresce, sendo diretamente proporcionais. 

Contudo, observa-se o contrário em DAP2, onde a média do nível de importância 

diminui na proporção em que os valores em reais (R$) aumentam. Apesar de ser uma 

diferença relativamente pequena na curva da DAP2, este fator pode ser explicado pelo 

fato dos usuários que se negaram a pagar a DAP1 terem um poder aquisitivo maior. 

Portanto têm mais condições de viajar e buscarem outras opções de lazer e recreação, 

além da APAFAZ. 
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Figuras 22 a e b – Gráficos das médias do nível de importância dada a APAFAZ pelos usuários.  

 

Outro dado interessante verificado, tanto em DAP1 quanto em DAP2, foi que os 

usuários que freqüentam a APAFAZ a mais tempo estão menos dispostos a pagar ou 

somente aceitam pagar valores menores do que os freqüentadores mais recentes.  Isto 

pode ser explicado, em parte, pelo fato do entorno na UC compreendida pela Praia do 

Distrito da Fazendinha já ter recebido anteriormente alguma infra-estrutura (Quiosques, 

chuveiros e iluminação da orla). Isso ocorreu há cerca de 10 anos atrás, não 

contemplando assim as pessoas que visitam a APA nos anos anteriores a estes.  

 

 
Figuras 23 a e b – Gráficos da freqüência média anual dos usuários.  

 

Com exceção dos visitantes que estiveram a APAFAZ pela primeira vez, os 

usuários dispostos a pagar informaram freqüentar a UC em média a 8 anos e realizar 3,1 

visitas médias mensais ao ativo. Já os visitantes que não atribuíram valores a DAP, 

alegaram realizar 1,8 visitas médias por mês e freqüentam a APA há pelo menos 12 

anos em média (Figuras 24 a e b). 

.  
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Figuras 24 a e b – Gráficos da freqüência média mensal dos usuários.  

 

Independente da aceitação à DAP1 ou DAP2, as pessoas declararam permanecer 

2,7 horas em média nas visitas ao ativo. Contudo, nota-se que a DAP1 aumenta na 

medida em que o tempo de permanência nas visitações sobe. Entretanto, na DAP2, o 

processo se inverte (Figuras 25 a e b).  

 

 
Figuras 25 a e b – Gráficos da média do tempo de permanência dos usuários nas visitas a APAFAZ.  

 

As atividades de lazer e recreação exercidas pelos freqüentadores da APA da 

Fazendinha foram assim pré-estabelecidas: 

 

1. Andar de Jet Sky; 

2. Pescar; 

3. Freqüentar os bares e restaurantes; 

4. Praticar outros esportes aquáticos; 

5. Realizar caminhadas; 
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6. Apreciar a Natureza; 

7. Outras Atividades 

As atividades mais citadas pelos usuários foram as correspondentes aos números 

1, 2 e 3. Entre as respostas correspondentes ao item 7, a mais citada foi jogar Volley 

(Figuras 26 a e b). 

 
 
Figura 26 a e b – Gráficos das atividades mais exercidas pelos usuários nas visitas a APAFAZ.  

 
 Levando em consideração a preocupação dos visitantes da APAFAZ em relação 

aos problemas ambientais, tais como a poluição do Rio Amazonas, o lixo, a falta de 

saneamento e a caça de animais silvestres, a maioria das respostas para DAP1 e DAP2 

(Figuras 27 a e b) estão correlacionadas com o aumento da nota atribuída a este 

questionamento.  

 
 
Figuras 27 a e b – Gráficos dos níveis de preocupação ambiental atribuídos pelos usuários da 

APAFAZ.   

 
 



75 
 

O risco de degradar o ativo pelo uso ficou evidenciado pelos usuários nas 

respostas relativas ao nível de cuidado. Para DAP1 a curva de dispersão linear mostra-se 

mais bem distribuída a partir da atribuição da nota 5,0 (Figura 28a). Enquanto para 

DAP2, as respostas apresentaram uma distribuição mais irregular (Figura 28b). Isso 

demonstra que os entrevistados que aderiram a DAP1, têm maior cuidado com a 

conservação e com a preservação da APA. 

 
 

 
Figuras 28 a e b – Gráficos dos níveis de cuidado atribuídos pelos usuários da APAFAZ.  

 
 

Considerando a relação entre a disposição a pagar e a faixa etária, observa-se 

que os maiores valores para a DAP 1 estão relacionados aos usuários de 18 a 32 anos, 

porém em uma escala amena comparado aos valores atribuídos pelos mais velhos. 

Enquanto que, para DAP 2 a curva de tendência se acentua e novamente os usuários 18 

a 32 anos são os mais dispostos a pagar pela manutenção das funções da APAFAZ. 

Contudo, a diferença de valores é mais evidenciada (Figuras 29 a e b). 

 

 
Figuras 29 a e b – Gráficos da idade dos usuários da APAFAZ em relação a sua disposição a pagar.  
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 Para DAP1 verificou-se que a disposição a pagar dos usuários era maior para os 

que tinham renda menor. Entretanto, para DAP2, ocorreu justamente o contrário. Neste 

caso, os usuários que tinham renda maior apresentaram maior disposição a pagar pela 

manutenção das funções da APAFAZ. Isso pode estar relacionado ao fato de que no 

segundo caso eles tenham mais de opções de lazer e recreação, as quais foram 

simuladas no cenário hipotético (Figuras 30 a e b). 

 

 
Figuras 30 a e b – Gráficos da renda em reais (R$) dos usuários da APAFAZ em relação a sua 

disposição a pagar.  

 
 
 
5.4.2. Novo Modelo Mais Específico 
 
 

Os resultados da Tabela 4 permitem que se refaça novamente a análise para 

avaliar a elaboração de um novo modelo econométrico (MAC), observando seus novos 

coeficientes, segundo o critério metodológico stepwise. Neste caso, retiram-se ou 

inserem-se variáveis e se avaliam novos níveis de tolerância, coeficientes de 

determinação e probabilidades (significância).   

 
 
Tabela 4. Modelo específico DAP Ind. Apenas para os itens da Tabela 3 com valores significativos p 

< 0,05 (*). 

Variável 

Independente 
Significado 

Coeficiente 

Parcial (bi) 

P (significância) 

(α < 0,05) 

  Intercepto     b0 =  60,1282 p < 0,0003 (*) 

X3 
Freqüência média anual do 

usuário 
b3   =  -0,9835 p = 0,0072 (*) 
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X6 
Atividades mais exercidas na 

APA e seu entorno 
b6   =  -2,5758 p = 0,0159 (*) 

X10 Renda         b10  =  0,0041 p < 0,0001 (*) 

 
 

 O modelo resultante da DAP Ind Específica (simplificado) é indicado pela 

Equação 5a e 5b 

 

101066330 XbXbXbbEspDAPInd +++=                                    (5a) 

 

)(0041,0)(5602,2)(8200,07508,30 1063 XXXEspecíficaDAPInd +−−=              (5b) 

 

Onde 

 

p (geral) < 0,0001 

Coeficiente de Determinação Múltipla R2 Múltipla = 0,6933 

Coeficiente de Correlação Múltipla R² aj = 0,6797 

Coeficiente de Correlação Múltipla R = 0,8326. 

 
 Em relação à análise da Equação 4a e 4b (equação geral com todas as variáveis) 

houve uma perda de explicabilidade, pois os valores de R, R² e R²aj diminuíram da 

primeira para a segunda análise (DAP Ind Esp). Por outro lado, as significâncias de cada 

um dos parâmetros representados no modelo mais simples foram mais expressivas. Isto 

é, apesar de se utilizar menos variáveis para explicar a DAP2, estas são mais confiáveis 

(significativas) e apresentam menores erros associados a cada coeficiente do modelo 

(ver Tabela 4). Mas o aumento da significância é descompensada pela perda de 

explicabilidade, ou diminuição de R, R² e R²aj.  

Estas análises poderiam ser mais aprofundadas. Mas, para o presente trabalho, o 

nível da discussão é suficiente para os propósitos destas análises (Tabela 8). Um 

exemplo da aplicação da previsão do modelo dado pela Equação 5c é mostrado a seguir 

(X3 = 14 vezes freqüenta a APAFAZ ao ano, X6 = 5 tipos de atividades na APAFAZ e 

X10 = R$ 1000,00 de renda do cidadão, a DAP Ind Especial será: 

 

60,10$)1000(0041,0)5(5602,2)14(8200,07508,30 REspDAPInd =+−−=              (5c) 
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 A resposta seria o cidadão que tem renda média de R$ 1.000,00, freqüenta em 

média a APAFAZ 14 vezes ao ano e exerce cerca de cinco atividades recreativas na 

área, estaria disposto a pagar pela manutenção um valor da DAP2 = R$ 10,60/mês. 

 
 
5. 5 CUSTOS DE MANUTENÇÃO E O VALOR DE USO DA APAFAZ 
 

Os valores de manutenção da APAFAZ foram estimados em orçamentos da 

SEMA – AP (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) para o ano de 2008 em torno de 

R$ 735.582,00. De acordo com os benefícios estimados pelo MAC, calculados nas 

análises anteriores, os valores da DAP1 e da DAP2 suportam (superam) o custo 

operacional para manter o ativo natural, caso fosse cobrada uma taxa de entrada aos 

visitantes da APAFAZ nos valores próximos às DAPs. Isso porque, conforme os 

resultados econométricos dos modelos analisados, há sinais claros de que os usuários da 

APA estariam dispostos a pagar mensalmente uma taxa para a manutenção das funções 

do ativo natural. 

O valor de uso da APA da Fazendinha foi estimado a partir da soma dos valores 

médios atribuídos a DAP1 e a DAP2, sendo R$ 11,02 o valor médio atribuído a DAP 

espontânea e R$ 22,30 a DAP induzida, obtendo-se uma média de R$ 16,66/ mês ou R$ 

199,92/ano. Multiplicando esse valor médio pelo número de visitantes/ano obtém-se um 

montante aproximado de R$ 959.616,00 para as duas DAPs. No entanto, sendo 

considerado o ponto de equilíbrio da análise o valor de R$ 12,77 e multiplicando este 

valor pelo número de visitantes/ano obtém-se o montante de R$ 735.582,00, valor este 

informado pela SEMA como previsão orçamentária para a APAFAZ no ano de 2008. 

Levando em consideração uma média de 4800 visitantes mensais ou 57.600 

visitantes/ano, já contando com o efeito da variação sazonal de visitantes, pois o período 

chuvoso se estende do mês de dezembro até julho, a visitação diminui 

consideravelmente. Ao somar as duas DAPs obtém-se então o montante de R$ 

1.284.480,00 (Tabela 3). Isso permite afirmar que com essa contribuição os gestores da 

APAFAZ cobririam os custos de manutenção da UC, podendo assim, alocar outros 

recursos na melhoria e incremento de equipamentos e instalações que seriam 

disponibilizados aos recreacionistas. Entretanto, cabe ressaltar que para garantir os 

valores atribuídos pelos usuários da APAFAZ, representado pela DAP2, é necessário 

que o Governo em contrapartida viabilize as melhorias propostas no cenário hipotético, 



79 
 

tal como sugerido aos entrevistados, pois o estudo aponta para a possibilidade de 

investimentos que permitem um bom retorno neste setor. Mas isso só ocorrerá se as 

tendências socioeconômicos e ambientais se mantiverem com os atuais níveis 

observadas no estado. 

Pela análise, também é possível se criar políticas públicas e mecanismos de 

cobranças, controle e gestão do ativo natural para somar os valores atuais de 

investimentos feitos pelo governo (SEMA) aos investimentos a serem pagos pelos 

atuais e futuros usuários, de modo que também estes últimos percebam que os futuros 

investimentos já estejam ocorrendo e, assim, mantenham o patamar de disposição a 

pagar gerados pelo presente estudo. 

 

TABELA 3. Sinalização das taxas de contribuição mensal e benefícios auferidos anualmente à 
APAFAZ. 

CONTRIBUIÇÃO MENSAL (R$) BENEFÍCIOS AUFERIDOS / ANO (R$) 

R$ 11,02 – DAP ESPONTÂNEA 634.752,00 

R$ 12,77 – PONTO DE EQUILÍBRIO 735.582,00 

R$ 16,66 – MÉDIA DAP1 ENTRE  DAP2 959.616,00 

R$ 22,30 – DAP INDUZIDA 1.284.480,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2008). 

 

Mota (2002) enfoca que a recreação não pode ser gratuita, pois na manutenção 

do local são imputados custos, além das externalidades atribuídas a toda sociedade. 

Torna-se necessário então disciplinar o usufruto dos espaços comunais e o acesso dos 

usuários de baixa renda por meio de desconto ou livre acesso, como política pública 

compensatória. Isso exige planejamento, gestão e controle da situação, de forma que os 

usuários possam usufruir do ativo natural, mas também tenham a percepção de que a 

sua manutenção apresenta um custo que ultrapassa a presente temporalidade e as 

gerações que as utilizam atualmente. Portanto, os modelos gerados devem estar 

limitados somente à presente situação, não sendo passível de extrapolações nem 

recomendadas sua aplicação para outras Unidades de Conservação, pois trata-se de uma 

situação específica. 

 
 
6. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 
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No presente estudo foi possível caracterizar aspectos socioeconômicos e 

atitudinais dos usuários da APAFAZ, bem como as suas disposições a pagar pela 

manutenção do ativo. Para tanto, foi aplicado o Método de Avaliação de Contingente 

(MAC), representado pela Análise Multivariada (Análise de Regressão Linear Múltipla 

– ARM) a qual permitiu uma série de avaliações sobre a disposição a pagar espontânea 

(DAPEsp = DAP1) e suas correlações com as variáveis independentes (idade, renda, 

freqüência de visitas, preocupação ambiental, etc).  

Na presente análise, a disposição a pagar espontânea dos usuários foi avaliada 

por cerca de 67,1% do total de 148 entrevistados (universo amostral), os quais não 

estavam dispostos a pagar nenhum centavo a mais para continuar mantendo o ativo 

ambiental, refutando assim a hipótese de nulidade. Por outro lado, ao simular um 

cenário hipotético a estes usuários que não se dispuseram a pagar, cerca de 76% se 

dispuseram a pagar alguma quantia (DAP2 = DAPInd) para manter o ativo, agora 

corroborando com H0. 

A partir de uma análise mais profunda do MAC verificou-se, também, que o 

modelo conceitual da ARM, inicialmente proposto, pode levar a interpretação de dados 

errôneos para DAP1 , dado ao fato de que ao refutar H0, ou seja, não tendo disposição a 

pagar espontânea, os usuários, automaticamente estariam atribuindo valor igual a zero a 

DAP1. Portanto, decidiu-se elaborar um modelo alternativo que se ajustasse melhor as 

variáveis da DAPespecial, ou seja, uma função de probabilidade logística, a qual é mais 

adequada para o caso em questão. Já para a DAPind o ARM ajustou-se melhor devido ao 

fato de que a maioria dos usuários submetidos ao questionamento induzido se dispôs a 

pagar em prol da manutenção das funções da APAFAZ. 

.  

 Neste aspecto, a pesquisa atingiu seus objetivos na totalidade quando levantou a 

disposição a pagar dos usuários para que a APAFAZ mantivesse suas funções sócio-

ambientais e quando estimou o valor de uso da área. As médias dos montantes obtidos 

através da DAP1 e da DAP2 se fixaram em torno de R$ 959.616,00, superando o valor 

gasto pelo Estado no ano de 2008, por volta de R$ 224.034,00. Isso demonstra que, no 

caso da APA da Fazendinha, há um mercado potencial, e existem meios de se obter 

recursos para investir em projetos sócio-ambientais para a área, a fim de assegurar o 

bem-estar e a qualidade de vida dos moradores e visitantes do local.  

A alternativa econômica mais viável deste financiamento seria a cobrança de 

taxa dos freqüentadores da APA para usufruírem do atrativo com qualidade, 
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gerenciamento, informação e segurança. No entanto, para que esta ação seja eficaz 

torna-se indispensável que o Governo ofereça melhorias e atraia o setor privado, tais 

como obras de infra-estrutura, tratamento de água, esgoto, isenção de impostos para 

empreendimentos e serviços de lazer, iluminação na orla da Praia da Fazendinha, 

instalação de novos chuveiros e padronização de quiosques, bares e restaurantes, bem 

como a criação de pista para caminhada e Cooper entre outras.  

  Observa-se que Macapá ainda possui diversas outras áreas verdes urbanas que 

também se destinam ao lazer e recreação. Locais como o Parque Zoobotânico, APA do 

Curiaú, Abacate da Pedreira, RPPN – REVECOM e o Balneário do Lontra, que são 

lembrados pelos usuários da APAFAZ como importantes para a sustentabilidade sócio-

ambiental das pessoas.  

Mas a relevância deste estudo está traduzida no fato de que pesquisas 

semelhantes a esta venham a ser desenvolvidas nestas áreas, subsidiando os gestores na 

formulação de Políticas Públicas e nas tomadas de decisões para a alocação dos recursos 

provenientes da DAP. Isso poderia beneficiar, moradores, visitantes, turistas e o próprio 

meio ambiente. 

Além disso, a Área de Proteção ambiental da Fazendinha (APAFAZ) pode ser 

considerada como uma ótima alternativa de uso econômico de áreas verdes urbanas de 

Macapá, a qual é destinada ao lazer, recreação (ecoturismo), conservação e preservação 

dos recursos naturais. Porém encontra-se ambientalmente ameaçada pelo uso e 

ocupação do solo, principalmente pela desorganização e expansão urbana, presença de 

rodovia, portos e empreendimentos econômicos (gado, principalmente). Tais riscos e 

ameaças podem futuramente modificar a relação de dependência entre as DAPs 

estimadas e as variáveis independentes utilizadas nesta análise. 

Por estas razões a APAFAZ pode ser considerada como frágil e susceptível às 

ações antropogênicas negativas contra o meio ambiente entre outras modalidades de 

riscos associados (por exemplo, um acidente de derramamento de combustível nas suas 

fronteiras com os ecossistemas aquáticos no rio Amazonas). Apesar de estar assegurada 

a sustentabilidade da área pelo SNUC, nota-se que o desenvolvimento de atividades que 

degradam os ecossistemas ainda são constantes, para não dizer perigosamente 

crescentes.  

Logo, recomenda-se um maior zelo com a gestão e fiscalização do ativo natural 

bem como do seu entorno, principalmente promovendo a educação das pessoas que 

insistem em infringir a lei além da freqüente omissão do poder pública quanto a sua 
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conservação. Neste sentido, os montantes levantados através do MAC podem, inclusive, 

balizar a definição de valores para as multas a serem aplicadas aos causadores de dano 

ambiental em caso de infrações ambientais. A razão é que, por não apresentar valor 

econômico a APAFAZ não tem valor definido nos mercados formais, necessitando da 

aplicação de métodos de valoração econômica com objetivos de adequar essas falhas no 

seu uso e gestão junto à comunidade e governos locais.  

No caso da utilização da APA, notou-se que a freqüência maior de usuários está 

relacionada ao período da estiagem ou “verão amazônico”. A pesquisa também revelou 

que nos meses de pluviosidade elevada ou “inverno amazônico” a visitação diminui 

consideravelmente, sendo inclusive alvo de reclamação das pessoas que desenvolvem 

atividades econômicas ligadas ao terceiro setor, como comércio de alimentos e bebidas 

nos bares e restaurantes da orla da Praia da Fazendinha.  

Isso se deve ao fato de que as atividades ecoturísticas, verificadas com de grande 

potencial, ainda são timidamente desenvolvidas, deixando essa promissora oportunidade 

de desenvolvimento sustentável da APAFAZ ociosa. Para contrapor a este fator, há 

necessidade de adotar processos que evidenciem os atrativos naturais e as funções da 

APA, principalmente relacionadas à educação ambiental e divulgação científica, 

utilizando-se da presente análise econômica. Campanhas publicitárias bem direcionadas 

poderiam ser desenvolvidas, de modo que ressaltassem a relevância desta UC, 

chamando a atenção das pessoas para o potencial natural que não está sendo utilizado ou 

que ainda é explorado de maneira incorreta. 

Uma constatação do estudo é que a APA da Fazendinha apresenta também 

potencial para se desenvolver o river tour, uma modalidade de passeio de barco no qual 

podem ser aliadas ações de educação ambiental e recursos hídricos, principalmente 

frente às ameaças de degradação sanitária local, já bastante visível e que afasta o 

usuário que pretende utilizá-la. Em terra, a APAFAZ possui uma capacidade de oferecer 

aos turistas e visitantes trilhas interpretativas, as quais permitem que as pessoas tenham 

contato direto com os atributos locais e ainda aprendam a importância de se conservar e 

preservar estes recursos naturais (fauna e flora).  

O arvorismo seria uma ótima opção a este tipo de ecoturismo, o qual consiste em 

um circuito montado na copa das árvores. Esta atividade se adaptaria perfeitamente 

dentro da APAFAZ desde que desenvolvida dentro dos padrões do ecoturismo 

sustentável. Aliás, cabe aqui ressaltar que o ecoturismo está atrelado, conceitualmente, a 

sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental. Portanto, não existem motivos 
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para que o preconceito com esta atividade exista na escala atual. Entretanto, é 

necessário investir recursos financeiros para disciplinar a atividade turística e atribuí-la 

a profissionais da área, como meio de garantir todos os seus atributos conceituais.  

 Finalmente, deve ser ressaltado que a presente análise é reflexo de uma situação 

atual, a qual pode se alterar com o tempo. Entretanto, a DAP permitiu elaborar uma 

série de análises e especulações favoráveis à tomadas de decisões relacionadas à 

APAFAZ, principalmente para determinar quais as variáveis independentes foram as 

mais representativas em relação a disposição a pagar, e principalmente como elas 

influenciam esse parâmetro econométrico para valoração de ativos naturais. E isto é 

muito significativo, pois foi através destes dispositivos é que foi possível filtrá-las e 

entender como cada uma delas influenciou a DAP, seja espontânea ou induzida.  
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O SEU COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO AO PMP/ análise atitudinal 

 

Idade: 

Sexo: 

Renda média mensal em salários mínimos: 
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Salários mínimos 

 

1. Qual o nível de conhecimento que você tem em relação às funções da APAFAZ? 

(atribua uma nota na escala abaixo) 
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Nenhum Conhecimento     Muito Conhecimento 

 

2. Entre os diversos ativos de contato com a natureza existentes em Macapá e Santana, 

tais como: Zoobotânico, APA do Curiaú, APA da Fazendinha, Abacate da Pedreira, 

RPPN – REVECOM e o Balneário do Lontra. Qual é o grau de importância que você 

atribui para a APAFAZ? 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nenhuma Importância     Muita Importância 

 

3. Há quantos anos você freqüenta a APAFAZ? ( ) anos. 

 

4. Qual o número de visitas mensais que você faz ao APAFAZ? 

( ) ao mês    ( ) é a primeira vez. 

 

5. Em média quanto tempo você fica no APAFAZ? 
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( ) 1 hora ( ) 2 horas ( ) 3 horas ( ) 4 horas  ou 

mais 

 

6. Qual é a atividade que você mais gosta de exercer na APAFAZ? (apenas uma 

resposta) 

( 1 ) Andar de Jet Sky    ( 4 ) Praticar outros esportes aquáticos 

( 2 ) Pescar     ( 5 ) Fazer caminhada 

( 3 ) Freqüentar os restaurantes  ( 6 ) Apreciar a natureza 

      ( 7) Outra atividade: 

............................................ 

7. Ao visitar a APAFAZ, você está preocupado com os problemas ambientais, a 

exemplo de poluição do ar e dos rios, desmatamento, lixo, matança indiscriminada de 

animais? (de zero a dez) 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nenhuma preocupação     Muita Preocupação 

 

8. Você acha importante conservar a APAFAZ para que seus filhos e netos possam 

visitá-lo no futuro? 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não aprova        Aprova totalmente 

 

9. Para lazer de final de semana, qual local você escolheria em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º 

lugar? 

 

( ) Jardim Zoobotânico     ( ) Abacate da Pedreira 

( ) APA do Curiaú     ( ) RPPN - REVECOM 

( ) APA da Fazendinha     ( ) Balneário do Lontra 
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10. (de dez a zero) Que nota você atribui a APAFAZ no que se refere ao cuidado com o 

rio, as paisagens e preservação das áreas de lazer? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota Mínima        Nota Máxima 

 

11. Mencione três problemas ambientais percebidos por você durante a sua visita a 

APAFAZ? 

 

a. ................................................................................................................................. 

b. ................................................................................................................................. 

c. ................................................................................................................................. 

 

12. Você acredita que os problemas da APAFAZ tais como descuido de alguns escopos, 

a falta de equipamentos e aqueles percebidos por você são problemas somente: 

 

( 1 ) do Governo 

( 2 ) dos visitantes 

( 3 ) do Governo e dos visitantes 

( 4 ) da sociedade em geral 

( 5 ) 

Outros:.................................................................................................................................

. 

 

13. SUA ESCOLHA 

13.1. Disposição a pagar espontaneamente 

 

Para seu conhecimento as funções da APA da Fazendinha são: recreação (uso da lagoa, 

áreas de ciclismo, trilhas e áreas comuns), a preservação da água, da vegetação, dos 

animais, atividades de educação ambiental, pesquisa científica, contemplação da 

natureza, cultura e lazer. Você sabe que a APAFAZ, por estar localizada numa área de 

expansão urbana, pode sofrer as ações do homem. Quanto você estaria disposto a pagar 

mensalmente, em R$, para manter as funções da APAFAZ? Esse valor pago seria 
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administrado por uma instituição particular de proteção ambiental, como por exemplo, 

Associação dos Amigos da APA da Fazendinha ou Associação dos defensores da 

natureza e seria pago juntamente com a conta de água. Seria encaminhado também para 

a sua residência, um boletim informativo de prestação de contas do mês anterior. 

 

R$ por Mês  

 

Por quê você está disposto a 

pagar?.............................................................................................. 

 

Se você não está disposto a pagar para manter as funções da APA da Fazendinha, 

indique o principal motivo de sua decisão. 

 

( ) motivos econômicos 

( ) não tenho interesse pela preservação ambiental 

( ) A preservação da APA da Fazendinha é uma obrigação do Governo 

( ) Já contribuo para órgão de preservação ambiental 

( ) não confio em organizações particulares de preservação da natureza 

( ) outras 

justificativas:....................................................................................................... 

 

13.2. Disposição ao pagamento induzido (para os que não estão dispostos a pagar) 

 

Mesmo você não estando disposto a pagar e considerando que daqui a um ano, o estado 

de manutenção e conservação da APAFAZ esteja superior ao atual, com melhorias na 

sua infra-estrutura de lazer e recreação, a exemplo das ciclovias, marina, novas vias de 

acesso, programas de educação ambiental, melhorias na qualidade da água do rio e 

igarapés, maior controle das ocupações irregulares ao seu redor e incremento na sua 

programação cultural, agora, quanto você estaria disposto a pagar mensalmente, em R$, 

para manter as funções da APAFAZ? Esse valor pago seria administrado por uma 

instituição particular de proteção ambiental, como por exemplo, Associação dos 

Amigos da APA da Fazendinha ou Associação dos defensores da natureza e seria pago 

juntamente com a conta de água. Seria encaminhado também para a sua residência, um 

boletim informativo de prestação de contas do mês anterior. 
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R$ por mês  
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Plot of Residuals against Predicted Values
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Factor Loadings Plot
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