
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

VALORAÇÃO ECONÔMICA DE UM RIO URBANO: UMA APLICAÇÃO DO 

MÉTODO DE VALORAÇÃO CONTINGENTE  

 
Gabriel Nathan Nicola Mombach1, Júlia Wahrlich2, Ana Paula Coelho Clauberg2, Lucas Silveira Benincá3 

Flávio José Simioni4 

 
 

1 Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental – CAV - bolsista PROBIC/UDESC.  
2 Acadêmica do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais – CAV. 
3 Engenheiro Ambiental. 
4 Orientador, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária UDESC/CAV – flavio.simioni@udesc.br. 

 

 
Palavras-chave: Economia Ambiental. Valoração Ambiental. Regressão Logística. 

 

 O Rio Carahá é um dos principais rios urbanos de Lages-SC, cuja qualidade da água está 

comprometida pela disposição inadequada de esgoto sanitário e lixo doméstico. Avenidas 

contornam suas margens e, frequentemente, ocorre o transbordo afetando a população ribeirinha. 

Investimentos para melhoria da qualidade do mesmo, bem como em seus arredores e na 

infraestrutura que o afeta em si, se fazem necessários para o bem do meio ambiente e para uma 

melhor qualidade de vida da população. Em função desta problemática, o presente trabalho 

objetivou estimar o valor ambiental dado pela população de Lages para sua preservação, através 

da aplicação do Método de Valoração Contingente (MVC), bem como avaliar as diferenças de 

percepção ambiental considerando a estratificação das pessoas de acordo com a sua relação ou 

influência do recurso ambiental avaliado, considerando sua localização geográfica.  

 Os dados foram coletados mediante a aplicação de questionários utilizando-se do método 

referendum e analisados por regressão logística (logit) e pela Análise de Componentes Principais 

(ACP). Os entrevistados foram divididos em três grupos de interesse: a) Marginal Afetado (MA), 

com um total de 75 entrevistados, considerado aqueles que residem próximos ao rio e já sofreram 

de alguma maneira com os impactos relacionados às enchentes e inundações; b) Marginal Não 

Afetado (MNA), onde 69 pessoas foram entrevistadas, que são aqueles que residem próximos ao 

curso do rio, porém não sofrem problemas diretos com a sua influência; c) Distante do Rio (DR), 

com 33 entrevistas realizadas, para aqueles que residem distantes do curso d´água aqui relacionado 

e não sofrem influência direta. Foram atribuídas como variáveis explicativas para as entrevistas 

Idade, Gênero, Escolaridade e Renda.  

 Os resultados demonstram Disposição a Pagar (DAP) negativa para 61% dos entrevistados, 

sendo que 48% foram caracterizados como um “voto de protesto”. O valor do benefício individual 

estimado pela regressão logística foi de R$ 2,95 considerando toda a amostra e de R$ 20,18 quando 

foram retirados os votos de protesto, indicando forte influência destes nos resultados. A ACP 

resultou em diferentes associações entre os grupos avaliados e as variáveis respostas quando os 

votos de protestos são excluídos das análises. Na primeira situação, com os votos de protesto, os 

entrevistados distantes do rio (DR) diferenciaram-se dos demais caracterizados por aqueles com 
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maior idade e do sexo feminino. Entretanto, sem os votos de protesto, os três grupos avaliados são 

diferentes entre si. Nesta situação, o grupo DR caracteriza-se pela maior escolaridade e renda, 

conferindo maior disposição a pagar, o que reflete maior percepção ambiental.  

 Constata-se que os grupos MA e DR apresentaram comportamento semelhante quanto a DAP, 

com 48% e 42,42% de respostas “Sim”, respectivamente. Por outro lado, o grupo MNA foi o que 

apresentou a menor contribuição, com 72,46% respondendo “Não”. 

 Considerando a análise das respostas dos entrevistados relacionadas aos problemas e benefícios 

proporcionados pelo rio, fica evidente que os moradores não percebem seus atributos ambientais 

como um recurso natural, quer seja pelas funções ambientais ou pelas funções urbanas relacionadas 

à água, o que explica a alta porcentagem de respostas “Não” ao método referendum e alta incidência 

de “votos de protesto”, delegando ao poder público a responsabilidade para a preservação do 

mesmo. Assim, caracteriza-se as dificuldades relacionadas à preservação de rios urbanos, em 

função do que eles representam para a população. 

 Por fim, os objetivos deste estudo foram efetivados, uma vez que fora estimado o valor 

ambiental dado pela população de Lages para a preservação do Rio Carahá e houve avaliação das 

diferenças de percepção ambiental considerando a estratificação das pessoas de acordo com a sua 

relação ou influência do recurso ambiental avaliado. A ACP mostrou-se adequada e proporcionou 

uma visão mais holística, sobretudo quando se deseja comparar diferentes grupos sociais que 

compõem a amostra. 


