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RESUMO 

 
 

O crescimento desordenado e a ausência de políticas públicas mais eficientes 
levaram a uma diversificação quanto ao uso dos recursos naturais, principalmente 
no que se refere à água para o saneamento básico. O marco regulatório 
estabelecido na década de 1980 registrou as políticas públicas para o meio 
ambiente, que trouxeram avanços sobre o tema, desencadeando uma série de 
ações voltadas tanto para a estrutura burocrática e da prevenção, quanto solução 
para os problemas de degradação e esgotamento dos recursos naturais. Com o 
advento das leis específicas de proteção aos mananciais e mediante a  lei 13.579/09 
do Estado de São Paulo que trata sobre a área da Billings, percebeu-se um avanço 
na questão do gerenciamento para proteção e desenvolvimento de acordo com as 
características da região. Instrumentos de políticas públicas para conter as ações 
referentes aos danos causados ao meio ambiente, como a lei contra crimes 
ambientais foram às ações práticas do Estado para conter tais ações. O Objetivo 
desta pesquisa é analisar as possíveis discrepâncias entre as penalidades 
financeiras aplicadas na ocorrência das infrações ambientais e os modelos de 
valoração dos ativos ambientais, utilizando a simulação de implantação de um hotel 
em áreas de proteção e recuperação de manancial no Município de São Bernardo 
do Campo no Estado de São Paulo. O desenvolvimento da pesquisa se baseou no 
método de custo de reposição (MCR) para dimensionar os possíveis impactos 
gerados por um empreendimento hoteleiro e seu respectivo valor econômico. 
Posteriormente, os impactos ambientais foram relacionados com a legislação do 
município para determinar os valores das possíveis penalidades aplicáveis ao dano 
causado. Dentre os resultados levantados, verificou-se uma significativa 
discrepância entre a valoração econômica e as multas aplicáveis, sendo que nos 
impactos referentes a impermeabilidade do solo e contaminação do lençol freático, 
com diferenças superiores em relação às penalidades de R$ 804.922,78 e R$ 
453.333,33 respectivamente. A partir da metodologia aplicada na pesquisa, 
observou-se que as penalidades incidentes em casos de danos ao meio ambiente, 
muitas vezes não atinge o objetivo, que é inibir a ação do infrator, pois o real custo 
econômico não é medido na aplicação do valor da multa.       

 
 
Palavras-chave: impacto ambiental, áreas de preservação, mananciais, 
penalidades, valoração econômica, método de custo de reposição, hotéis. 



 
 

ABSTRACT 

 

The disorderly urban development and a lack of an efficient public policy have 

prompted to a diversification of management to natural resources, mainly when are 

referring to water system and sanitations. The regulatory framework excised in 80’s 

decade established the public policy for the natural environment, which also brought 

new advance topics about that, triggering a numbers of actions that turned not only 

for bureaucratic structure and prevention, but also for solutions to the degradation 

and natural resources depletion. With the advent of the specific watershed source 

protection laws and the São Paulo State law number 13.579/09, that cares about 

Billings reserve area, it is notable an advance related to management issues of 

development and protection of the characteristics of its location. The government 

used practices of the law against environmental crimes as some public policy tools 

tactics to contain actions refers to the environment damaged. The objective of this 

research, is to analyze some possible discrepancies between the financial penalties 

applied when occurs environmental infractions and the Models of  environmental 

evaluation assets, to affect a simulation of deploying a hotel within protected areas 

and recovery watershed source at São Bernardo County located in São Paulo State. 

The development of this research it was based on Modified Replacement Cost 

(MRC) to dimension the possible impacts brought from the Enterprise Lodge Inn and 

its respective economic values. After, the environment impacts were related to county 

laws to determined values with possible fines applied to the damage caused by those 

companies. Among the results raised, it was verify a significant discrepancy between 

economic valuation and the fines applicable, which means the impacts of fines 

applied against impermeability of soil and groundwater contamination becomes 

respectively with the different total amounts of R$ 804.922,78 and R$ 453.333,33. In 

the beginning of the methodology used in this research, it could notice that the fines 

applied in cases of damage to the environment sometimes doesn’t achieve the 

objective of the protection, which is to inhibit the action of the offender, because the 

real economic cost doesn’t measure the value of the penalty by the time is applied. 

 

Keyword: environmental impact, watershed conservation areas, penalties, fines, 
economic valuation method, modified replacement cost, hotels.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na política ambiental brasileira, o estabelecimento de áreas protegidas tem 

sido objeto de muitos debates quanto à sua preservação, particularmente nas áreas 

capazes de fornecer recursos naturais estratégicos, como por exemplo, os 

mananciais. 

 

 Alguns fatores influenciaram diversificação do múltiplo uso dos recursos, que 

somados ao agravamento da demanda devido ao crescimento demográfico e a 

expansão urbana desordenada, aliado à falta de políticas públicas integradas e 

eficientes, afetou a quantidade de recursos disponíveis (ITIKAWA e ALVIN 2008).  

 

TUNDISI (2003) ressalta, entre outros aspectos, o caráter estratégico da 

qualidade da água como um suprimento essencial para o desenvolvimento 

econômico, para a qualidade de vida dos indivíduos, bem como para a 

sustentabilidade dos ciclos no planeta, sendo importante a administração racional 

desse recurso. 

 

Muito embora Franca et. al., (2009) argumentem que as represas tanto a 

Guarapiranga quanto a Billings, criadas entre os anos 1906 e 1927, inicialmente 

possuíam um potencial de lazer até então desconhecido, que resultou em uma 

expressiva especulação imobiliária em torno de loteamentos (regiões periurbanas) 

para a construção de equipamentos recreativos, como alternativa de entretenimento 

da população da cidade. 

 

Contudo, o período de expansão industrial verificado na cidade de São Paulo 

no início do século XX, para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

– SMA/SP (2010) coincidiu também com o processo de degradação e o 

comprometimento dos cursos d’água da cidade, em que se intensificou o uso e a 

ocupação irregular do solo. Utilizou-se os rios para se diluir e afastar o esgoto, 

drenou-se e aterrou-se várzeas para construção de rodovias, canalizou-se e 

retificou-se os rios para geração de energia elétrica, favorecendo a ocupação do 

solo por atividades não compatíveis com a preservação dos cursos d’água e dos 

mananciais. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA, os mananciais por sua vez 

se caracterizam como fontes de água doce superficial ou subterrânea, cuja utilização 

se dá para o consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas. 

Ainda, segundo o órgão, tais áreas devem ser alvo de atenção específica, que 

contemple aspectos legais e gerenciais. 

 

Na estrutura do Estado Brasileiro as competências estão repartidas entre a 

União, Estados-membros e os Municípios. Cabe à União a competência de legislar 

sobre os recursos do meio ambiente, como águas, jazidas, minas. Os Estados 

legislam concomitantemente com a União entre outros sobre as florestas, caça, 

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, a 

proteção do meio ambiente e controle da poluição, tendo a responsabilidade de 

fiscalizar e inibir a geração de danos ao meio ambiente (FREITAS, 1999).  

 

Desta forma, no tocante aos aspectos legais, a Lei Específica da Billings (Lei 

Estadual nº 13.579/09), SMA/SP (2010) destaca que representou um avanço em 

relação às normas vigentes na década de 1970, pois apresentou muitas diferenças, 

em especial, na questão referente à recuperação, visto que a ação mais importante 

foi a definição de instrumentos urbanísticos para recuperação do passivo ambiental 

da Área de Proteção e Recuperação de Manancial – APRM, da Billings, para se 

adequar e recuperar a função social e ambiental destes locais. 

 

Ressalta-se que as leis específicas estão fundamentadas nas diretrizes da Lei 

estadual nº 9.866/97, cujo objetivo é de adequar o controle do uso do solo à 

capacidade de depuração de cargas poluidoras pelo reservatório, ou seja, deve-se 

determinar cada APRM, definir suas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas 

de interesse regional, além de estabelecer as áreas de intervenção para proteção e 

recuperação dos mananciais (ITIKAWA e ALVIN, 2008). 

 

No que tange as penalidades, a lei federal nº 9.605/98, estabelece os 

conceitos de infração ou contravenção, separando os crimes, segundo os objetos de 

tutela, ou seja, crimes contra a fauna, contra a flora, poluição e outros crimes de 
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natureza correlata, além de crimes contra a administração ambiental (THEODORO 

et. al., 2004). 

 

Já nos aspectos gerenciais, os problemas de escassez de água impuseram a 

busca por novos modelos de planejamento e gestão que pudessem garantir a 

manutenção da qualidade deste recurso para as gerações futuras. Desta forma, o 

Estado, o Município, além de diversos setores da sociedade, desenvolvem ações 

descentralizadas e participativas visando formular e implementar instrumentos 

específicos no âmbito de cada bacia hidrográfica (ITIKAWA e ALVIN, 2008; ALVIN 

et. al., 2008). 

 

Neste contexto, para o processo de proteção das áreas de mananciais para 

abastecimento de água, segundo Itikawa e Alvin (2008) existem conflitos históricos 

políticos-institucionais e de gestão que envolvem legislações no nível federal, 

estadual e municipal. Há também a problemática que envolve a realidade destas 

áreas, pois as percepções quanto às características das mesmas devem ser 

consideradas, possibilitando até políticas e projetos que considerem os aspectos do 

meio ambiente e as dinâmicas sociais e os processos de ocupação urbana.  

 

Estes conflitos são mencionados por Ikematsu e Sanderville Jr. (2011) 

quando colaboram ao verificarem essas divergências internas nos órgãos da 

administração pública, com objetivos distintos, onde há uma clara polarização dos 

interesses entre o setor de obras e o setor preservacionista, contribuindo de forma 

considerável nos processos de solicitação de licenciamento ambiental.  

 

Diante destas dificuldades, em publicação no Jornal ABCDMAIOR, em edição 

do dia 17 e 18 de setembro de 2013, o Grupo de Trabalho de Meio Ambiente do 

Consórcio Intermunicipal (composto pelos prefeitos das sete cidades do ABCD), se 

reuniram para discussão sobre a proposta de revisão da Lei Específica da Billings. 

 

A argumentação do referido Grupo, segundo a reportagem, se pauta na 

necessidade de haver outras intervenções nas áreas de mananciais de forma a 

promover a implantação de obras de interesse social em região de manancial. Em 

contrapartida, movimentos ambientalistas, como o Movimento de Defesa da Vida do 
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ABCD, representado por Virgílio Alcides de Farias, argumentou que a revisão da lei 

seria apenas por motivações econômicas. 

 

No cenário posto, a valoração dos ativos ambientais se apresenta como um 

instrumento que pode direcionar as decisões governamentais ou empresariais. 

Determinar o valor de um recurso ambiental é estimar o valor monetário em relação 

a outros bens disponíveis na economia, onde qualquer forma de gestão a ser 

desenvolvido por governos, organizações não governamentais ou empresas, o 

gestor terá a responsabilidade de equacionar o problema de investimento e 

consumo (MOTTA, 1997). 

 

A atribuição de preço aos recursos naturais, através dos modelos de 

valoração na literatura acadêmica, permite que a economia ambiental analise a 

relação custo e benefício alocados ao meio ambiente, cujo significado transcende a 

teoria de mercado, por inserir no contexto econômico o reconhecimento de valor das 

atribuições ecológicas e sociais (MARQUES e COMUNE, 1997). 

 

Dentre outros setores, a atividade hoteleira está contida no setor do turismo 

como um agente que potencializa o desenvolvimento econômico, que por sua vez, é 

um setor da economia que congrega outros segmentos como de alimentação, 

eventos e transportes turísticos, agentes de viagens, entre outros. O desempenho 

do setor no período de 2011/2012 pode ser verificado de acordo com os dados do 

Ministério do Turismo – MTur, em que as receitas geradas foram de 

aproximadamente R$ 57,6 bilhões, representando um aumento de 13,1% em 

relação ao ano anterior, considerando os valores consolidados do seguimento. 

Foram 115 mil empregos no mesmo período, o que representou um aumento no 

quadro funcional de 4% aproximadamente quando comparado com o período 

anterior. 

 

Já os meios de hospedagem, acompanhando os dados do MTur, 

apresentaram um crescimento de 14,6% no mesmo período, ficando um pouco 

acima da média do segmento, quanto à variação no quadro funcional, o aumento 

ficou no mesmo patamar que a média do setor, ou seja, 4% em 2012.  Dentre outras 

contribuições, a atividade turística, em especial a atividade em hotéis, poderá 
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contribuir para a melhor distribuição da renda na região, pois uma infraestrutura 

montada em regiões menos desenvolvidas permite que recebam turistas de regiões 

mais abastadas, promovendo uma transferência de renda para essas áreas 

(CASIMIRO FILHO, 2002). 

 

A partir destas considerações, a situação a ser verificada na pesquisa será 

que as penalidades incidentes às pessoas físicas ou jurídicas quando da infringência 

da legislação ambiental, terão um valor superior ou inferior em relação à aferição 

através dos métodos de valoração. 

 

Posto isso, o problema da pesquisa consiste em: os valores das penalidades 

financeiras aplicadas, por meio das sanções administrativas, nos casos de dano 

ambiental estão próximos aos valores dimensionados a partir dos métodos de 

valoração ambiental? 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as possíveis discrepâncias 

entre as penalidades financeiras aplicadas na ocorrência de infrações contra o meio 

ambiente e os métodos de valoração dos ativos ambientais, utilizando a simulação 

de implantação de um hotel de categoria quatro estrelas, dada a importância quanto 

aos interesses de desenvolvimento desta atividade no município em estudo. 

 

O universo da pesquisa se concentrará nos principais impactos para 

valoração dos ativos ambientais, através da simulação de implantação de um 

empreendimento hoteleiro, considerando os aspectos físicos, biológicos e 

econômicos, na área de proteção e recuperação do manancial da represa Billings no 

município de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. 

 

Como contribuição a pesquisa buscará evidenciar a ocorrência de 

discrepâncias na aplicação dos valores referentes às penalidades vigentes e com 

base nos resultados apresentar informações que possam vir a aprimorar os 

processos de gestão ambiental, apresentando indicadores que qualifiquem as 

decisões de investimento e expansão da empresa. Apresentar os modelos de 

valoração como instrumentos que possam mensurar os custos ambientais, 

auxiliando a contabilidade ambiental na gestão do patrimônio da empresa. 
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A capitulação está assim estruturada. O capítulo 1 discute do processo de 

urbanização das áreas periféricas aos métodos de valoração ambiental. O capítulo 2 

descreve a atividade hoteleira e os impactos ambientais incidentes. O capítulo 3 

aborda a metodologia de pesquisa a ser utilizada no trabalho e o capítulo 4 

apresenta o estudo simulado. 

 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as possíveis discrepâncias 

entre as penalidades financeiras aplicadas na ocorrência das infrações ambientais e 

os modelos de valoração dos ativos ambientais, utilizando a simulação de 

implantação de um hotel em áreas de proteção e recuperação de manancial no 

Município de São Bernardo do Campo no Estado de São Paulo. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A fim de alcançar o objetivo geral anteriormente indicado, este trabalho tem 

os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Identificar os impactos ambientais mais comuns dos hotéis na fase de pré-

implantação e pós-implantação; 

 

b) Valorar os impactos ambientais gerados pela atividade hoteleira; 

 

c) Valorar as penalidades financeiras de acordo com a legislação vigente 

contra crimes ambientais; 

 

d) Comparar as diferenças entre os valores dos ativos ambientais e as 

penalidades aplicadas em função do dano.  

 

 



21 
 

1 DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS PERIFÉRICAS AOS 

MÉTODOS DE VALORAÇÃO 

 

O equilíbrio na integração das políticas urbanas e ambientais é de 

fundamental importância para o desenvolvimento sustentável. Este fato se constitui 

em um desafio a ser enfrentado pelas autoridades públicas para solucionar os 

conflitos entre o desenvolvimento econômico e social e preservação do meio 

ambiente. 

 

Para Oliveira (2009) o processo de industrialização no país estava ancorado 

pelo Estado na transferência de renda de outros setores econômicos para subsidiar 

as implantações do parque industrial, bem como nos recursos da classe 

trabalhadora que autoconstruía a sua moradia, para que pudesse haver a redução 

do custo de produção. 

 

A combinação da escassez do espaço e o preço do solo em áreas propícias à 

urbanização, aliados a ausência de políticas públicas habitacionais e de 

infraestrutura voltadas para a população com baixa renda, induziu a ocupação 

dessas áreas impróprias para urbanização, emergindo a partir daí os conflitos entre 

a preservação ambiental e o direito a moradia (CHAGAS, 2007). 

 

O agravamento deste panorama se verificou no desamparo urbano à classe 

trabalhadora que se traduziu nas baixas remunerações pelo trabalho executado nas 

indústrias no Brasil. Havia um padrão de crescimento muito superior em relação aos 

baixos salários pagos, isso por sua vez, não se concretizava apenas como inerente 

ao capital, mas sim uma condição para o desenvolvimento da indústria (FERREIRA, 

2005). 

 

No tocante à expansão urbana percebeu-se um crescimento de maneira 

desordenada, gerando o que se classifica como um processo de periferização, que 

se impulsionou na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, cujo início se deu 

ainda na primeira metade do século XX (ALVIN et. al., 2008; CHAGAS, 2007). 
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Esse deslocamento populacional ocorrido no processo de urbanização 

causou o comprometimento do uso do solo, destacando-se neste contexto as bacias 

que contribuem para com o abastecimento dos recursos hídricos, cuja degradação 

acontece de forma paulatina desde então (MARCONDES, 1999). 

 

Na perspectiva de Silva (2004) o modelo de expansão adotado encontrou na 

região metropolitana de São Paulo, a acomodação necessária para se desenvolver 

desproporcionalmente desigual em relação à estrutura existente, criando como 

contrapartida um contingente populacional ainda maior. 

 

A dinâmica de urbanização gerou um ambiente de segregação, com o 

agravante de altos níveis de degradação, afetando a qualidade de vida dos 

indivíduos, a partir da ocupação de espaços impróprios para moradia, como por 

exemplo, áreas de encostas e de proteção aos mananciais (JACOBI, 2000). Essa 

perspectiva também é corroborada por Ferreira (2005) que a acrescenta que a 

participação da classe dominante na máquina do Estado é cada vez maior para 

garantir novos espaços e valorização. 

 

Há neste cenário uma ampliação das discrepâncias territoriais entre a parte 

central e a periferia, gerando lacunas ainda maiores, uma vez que existe menor 

investimento em equipamentos urbanos (parques, centros culturais, teatros, 

bibliotecas), quando se refere à população de baixa renda, fato este que não ocorre 

nos grandes centros (CHAGAS, 2007). 

 

Desta forma, como consequência desses eventos nas regiões periféricas é o 

desencadeamento do processo de degradação nas áreas impróprias na região 

metropolitana, principalmente no que se refere aos mananciais. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANANCIAIS E OS FATORES DA 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – 

SMA/SP (2013), o estado é composto por 645 municípios com uma extensão 

territorial de 248.209 km2. Quase 50% da população do está inserida na região 

metropolitana. 

 

No conceito de região metropolitana se busca viabilizar mecanismos que 

venham elaborar políticas públicas comuns aos municípios envolvidos, em razão de 

sua interligação territorial, considerando os conflitos e problemas que ocorrem em 

áreas urbanas como: transportes, destinos de áreas de lazer, abastecimento de 

água, coleta, afastamento e tratamento do esgoto, além dos resíduos sólidos 

produzidos. (SMA/SP, 2010).  

 

A Região Metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios e ocupa 

uma área de 8.051 Km2, que equivale a aproximadamente 3% da extensão territorial 

do Estado. Dos 39 municípios que a compõem 25 estão inseridos de forma total ou 

parcial em áreas de mananciais, que por sua vez, corresponde a aproximadamente 

54% da região metropolitana de São Paulo (SMA/SP, 2010). 

 

O Município de São Bernardo do Campo possui uma extensão de 411 km², 

dos quais 216 km² (53%) estão inseridos em área de manancial no sistema Billings, 

ou seja, o município corresponde a aproximadamente 5% da extensão territorial dos 

mananciais na região metropolitana de São Paulo (SMA/SP, 2010). 

 

Sendo os mananciais uma fonte de água doce captada por meio superficial ou 

subterrâneo (MMA, 2014), os sistemas de alimentação dos mananciais, em 

específico a área da Billings, é feito através de bacias hidrográficas. 

Conceitualmente, a bacia hidrográfica se refere a toda área de captação natural da 

água da chuva, cujo escoamento se dá superficialmente para um corpo de água ou 

seu contribuinte Secretaria do Meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul 

(SEMA/RS, 2010). Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  IBGE 

(2004) é uma região compreendida entre divisores de água (região mais alta), onde 



24 
 

toda água cai precipitada e escoa por um único dreno formado pelo rio principal da 

bacia. 

 

Para efeito do planejamento e gestão da água está inserido na Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê, que está dividida em função da complexidade de 

gerenciamento em cinco sub-regiões hidrográficas, onde estão inseridos os 

importantes mananciais que abastecem a população. São Bernardo do Campo 

compõe juntamente com municípios de Diadema, São Caetano do Sul, Santo André, 

Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo, a Sub-Região Billings-

Tamanduateí, cujo manancial principal é o Reservatório Billings – Braços do Rio 

Grande e Taquacetuba (Lei Estadual nº 7.663/91). 

 

Neste contexto, para SMA/SP (2010) a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é 

caracterizada pela área de drenagem do Rio Tietê e seus afluentes, cuja extensão é 

de 5.868 km², percorrendo desde a nascente em Salesópolis até a Barragem de 

Pirapora, no Estado de São Paulo, cuja característica geográfica e o processo de 

ocupação levaram a um quadro crítico de degradação. 

 

A degradação que conceitualmente é definida como qualquer alteração 

adversa dos processos, na qualidade, funções ou componentes ambientais 

(SANCHES, 2008), o agente causador é sempre o ser humano, pois processos 

naturais não degradam, porém provocam mudanças (JOHNSON, 1997). 

 

O desencadeamento dos processos de degradação nas áreas de mananciais 

da Billings ocorreu em algumas frentes, dentre as quais se referem: a extensa 

ocupação habitacional e desmatamento de forma irregular nas áreas protegidas. 

(FERRARA, 2013, TEIXEIRA et. al., 2009); a ausência de modelos de planejamento 

e gestão que possam garantir a qualidade e quantidade da água necessária às 

gerações futuras. (ITIKAWA e ALVIN, 2008). 

 

Quanto aos resíduos, a apropriação privada dos recursos naturais com ritmo 

produtivo artificial e crescente, é o fator responsável pela crise ambiental e pela 

grande quantidade de resíduo gerado na produção e consequentemente no 

consumo (ZANETTI e SÁ, s/d). 
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Para Martins (2008) a disponibilização de infraestrutura adequada, apesar de 

contraditório sob o ponto de vista da preservação, é a maneira de preservar as 

represas para que as mesmas possam cumprir a tarefa de abastecimento, pois a 

remoção de todas as pessoas dessas áreas não é mais viável. Neste contexto, o 

Plano Diretor do Município de São Bernardo do Campo, através da lei municipal 

6.184/11, art. 5º, inciso II, versa sobre a sustentabilidade econômica, ou o uso 

racional dos recursos naturais que propiciarão a geração de riqueza e oportunidades 

de trabalho. 

 

Adiante no art. 13, trata da política de desenvolvimento econômico, onde no 

inciso II, se observa: 

 
[...] estimular como atividades econômicas que complementam e 
diversificam o parque produtivo local, tais como: a) indústria da 
defesa; b) cadeia produtiva de petróleo e gás; c) outras indústrias de 
alta tecnologia, de todos os portes; d) serviços de apoio à atividade 
industrial; e) serviços de treinamento e capacitação profissional; f) 
logística e transportes; g) turismo, cultura e lazer; h) comércio 
varejista, incluindo franquias.  
 
 

Portanto, o que pode ser percebido neste cenário são políticas sinalizadas em 

termos de articulação do Município no que se refere ao desenvolvimento dentre 

outros setores da economia local como o   turismo, a  cultura e o lazer, de maneira 

sustentável com objetivo de diversificar o parque produtivo da região, para que se 

possam reduzir os conflitos existentes quanto à proteção dos recursos naturais. 

 

 

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E AS PENALIDADES 

 

1.2.1 O Princípio do Poluidor- Pagador 

 

O dilema vivido pelas sociedades entre suprir as necessidades de consumo e 

a preservação do meio ambiente, sugere acalorados debates acerca do assunto. 

Contudo, são décadas de discussões em que em muitos momentos o aspecto 

econômico se sobrepôs às questões da preservação ambiental. 
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Entretanto, o sentido de proteção aos recursos no meio ambiente vem 

conquistando um espaço maior, face aos evidentes casos de degradação ambiental 

causados em razão do desenvolvimento econômico e consequente aumento do 

consumo por parte dos indivíduos. 

 

Sobre esse aspecto, Silva Filho (2012) argumenta que os sistemas 

econômicos se amparam no capital, trabalho e os recursos naturais, para promover 

o desenvolvimento econômico e social, que por sua vez, estavam pautados no 

crescimento da economia e nas condições de trabalho, que se traduziram em 

incremento na qualidade da vida humana devido à intensa progressão do processo 

de degradação do meio ambiente. 

 

 Neste cenário, o princípio do poluidor-pagador (PPP) assume destaque na 

visão de Benjamin (1992), pois fora incorporado pela Organização para Cooperação 

e para o Desenvolvimento Econômico - OCDE em 1972 e no ano seguinte pela 

Comunidade Econômica Europeia - CEE, e atualmente se tornou importante na 

formulação das políticas públicas de proteção ao meio ambiente. 

 

Conceitualmente, o PPP se refere a um instrumento tanto econômico como 

ambiental, que exige do agente poluidor que precisa ser identificado, a assumir os 

custos financeiros das medidas de prevenção ou qualquer outra que venha a mitigar 

ou neutralizar os danos ambientais que foram causados (COLOMBO, 2004). 

 

Nesta perspectiva, segundo Derani (1997) busca-se dispor de normas que 

estabeleçam o que se pode e o que não se pode fazer no âmbito do meio ambiente, 

além de estabelecer de regras flexíveis, tratando de compensações e de taxas a 

serem pagas para a utilização de um determinado recurso natural. 

 

O PPP se revela um princípio, que quando aplicado, evidenciam-se os custos 

com medidas de prevenção e controle da poluição, para que haja uma utilização 

racional dos recursos ambientais escassos, bem como evitar distorções ao comércio 

e investimento internacional.  
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Este princípio propõe que o poluidor deve se responsabilizar pelos custos em 

função das medidas de alteração do ambiente pelo do uso dos recursos naturais, 

ainda que decididas pelas autoridades públicas, pois é necessário assegurar um 

estado aceitável de tais recursos. (ARAGÃO, 1997).  

 

No tocante ao objetivo, o PPP busca imputar os custos das medidas de 

proteção aos recursos naturais, de forma que os mesmos possam ser repassados 

aos custos finais dos bens e serviços elaborados, onde a produção esteja na origem 

da atividade poluidora. (BENJAMIN, 1992). 

Como exemplo, se uma fábrica despeja material contaminado em uma 

determinada área e não for cobrada por esse ato, não haverá a contabilização do 

custo de limpeza e recuperação no local. O produto da referida fábrica terá maior 

competitividade, pois se a empresa não possui ações mitigadoras de dano, não 

haverá custos desta natureza. 

Como consequência, pelo fato do produto ser ofertado a um preço menor, por 

não incorporar os custos de prevenção de danos ao meio ambiente, na ocorrência 

de um fato que haja degradação ambiental, a sociedade sofrerá com esse ônus, pois 

haverá a necessidade de se recuperar a área afetada pela poluição. 

Com isto, o que se pretende é fazer com que os agentes econômicos que 

provocaram as externalidades, assumam os custos impostos a outros agentes, 

sejam eles produtores ou consumidores. Tais externalidades se caracterizam como 

um conjunto de efeitos indesejáveis, ou seja, se referem aos impactos externos ao 

processo de produção (BENJAMIN, 1992). 

Porém, Colombo (2004) destaca que este princípio não permite ou mesmo 

admite a poluição ou degradação de qualquer natureza, nem mesmo o pagamento 

para poluir, pois no PPP procura assegurar que haja a reparação econômica do 

dano causado aos recursos naturais quando não houver a possibilidade de suprimir. 

Isto não significa afirmar que o PPP fique restrito somente à finalidade de se 

compensar algum dano causado ao meio ambiente, pois o mesmo atua no âmbito 

da prevenção e precaução dos danos, bem como em medidas repressoras de 

degradação ambiental. (SILVA FILHO, 2012). 
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Por outro lado, Aragão (1997) apresenta críticas apontadas por Gilles Martin 

quanto ao PPP, pois o mesmo o considera como uma compra do direito de poluir, ao 

mesmo tempo em que argumenta existir um estranho complô entre poluidores e os 

seus avalistas (companhias seguradoras), além de ambientalistas, quanto a não 

disposição em atribuir valor monetário aos recursos ambientais e o valor da 

natureza, por entenderem não ser passível de contabilização. 

Há também questionamento com relação ao poder econômico do poluidor do 

meio ambiente, em que Colombo (2004) destaca que os custos de controle da 

poluição oriundos da legislação são suportados pelo poluidor no tocante às 

penalidades aplicadas em função da degradação ambiental. 

Independente disto, o princípio do poluidor-pagador para Benjamin (2012) 

possui um sentido mais amplo do que poluir e pagar, pois se na sociedade há o 

descaso com o meio ambiente e em contrapartida há a Constituição Federal que 

prevê o meio ambiente como bem comum, significa que o PPP é um instrumento 

internaliza de forma total os custos da poluição. 

No tocante ao aspecto do direito, Colombo (2004) ressalta a questão do 

princípio do direito adquirido, ao exemplificar que: 

[...] em se tratando da preservação do meio ambiente, que precisa 
estar adequado a este fim, para que não constitua um elemento que 
venha permitir a violação dos preceitos normativos ambientais. 
(COLOMBO, 2004. P.24) 

  

O autor ainda exemplifica tal situação ao mencionar que uma empresa que 

previamente possui o licenciamento ambiental, deve frequentemente passar por 

monitoramentos e adequar-se de novos padrões do meio ambiente e tecnologia, sob 

o risco de perder a licença de funcionamento. Neste caso, denota-se a priorização 

do PPP e abolição do princípio do direito adquirido, para que não se institucionalize 

o direito de poluir naquelas empresas que obtiveram o licenciamento, contrariando o 

caráter normativo do principio do poluidor-pagador. Portanto, o PPP norteará os 

aspectos da legislação ambiental, principalmente no que se refere às penalidades a 

serem aplicadas em razão de crimes praticados contra o meio ambiente. 
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1.2.2 Medidas de Proteção Ambiental e as Penalidades Aplicadas 

  

 

A necessidade de se instituir medidas de proteção quanto ao meio ambiente 

exigiu do Estado buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a 

preservação dos recursos naturais, em que se exige da instituição pública uma ação 

mediadora neste processo.  

 

Segundo Casazza (1998) as instituições públicas são fruto de transformações 

estruturais que ocorreram ou ainda irão ocorrer em razão de crise dos paradigmas 

que norteia a formação e o funcionamento dos Estados nacionais, onde se busca 

soluções face aos desequilíbrios ambientais e que segue como um processo 

contínuo. 

  

Para Castells (1998) trata-se de um processo na qual atividades importantes 

como a economia, os meios de comunicação, a tecnologia, a gestão do meio 

ambiente e até mesmo o crime organizado, funcionam de forma dinâmica, ou seja, 

agem em tempo real em consonância com o planeta. 

 

Azevedo et.al., (2007) relacionam esse fato a uma falência do bem estar 

social como um fenômeno causado pelo envelhecimento da população, juntamente 

com a falta de emprego estrutural provocadas por mudanças tecnológicas, que 

como consequência irá demandar maior assistência da seguridade social.  

 

Isso sugere que a demora em ações a serem planejadas e executadas no 

tempo adequado, é um elemento de grande importância na antecipação de 

problemas contingenciais nos de gestão e tomada decisão. 

 

Neste contexto, Casazza (1998) argumenta que o marco regulatório através 

da lei 6.938/81, estabeleceu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

– PNUMA, que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, cuja 

composição se efetiva entre união, estados e municípios, cada qual com funções 

distintas no âmbito de suas competências.  
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Ainda segundo Casazza: 

 

[...] Também por meio da PNUMA foram determinadas as condições 
legais para a criação dos órgãos colegiados ambientais de caráter 
consultivo, deliberativo e normativo, nos quais a participação da 
sociedade civil se faz obrigatória [...] o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, o CONAMA, se constitui como órgão colegiado de caráter 
consultivo e deliberativo [...] (CASAZZA, 1998, p.38-39). 
 
 
 

Como característica a instituição da lei 6.938/81 incorporou os preceitos do 

princípio do poluidor-pagador como forma de atribuir a responsabilidade de 

reparação do dano ambiental pelo agente causador. Embora a legislação brasileira 

já previsse a responsabilidade ao poluidor pelo dano causado, Benjamin (1992) 

ressalta que esse fato ocorria apenas em tese, pois o Código Civil vigente se 

baseava na imprudência, negligência e imperícia, de forma que não permitia pela 

quantidade de prova, exigida da vítima, a condenação do agente causador.  

 

Neste caso, não era possível aplicar o princípio do poluidor-pagador, uma vez 

que os custos oriundos do dano causado pelo agente econômico não poderia ser 

internalizado na composição do preço do produto, ficando assim o ônus para a 

sociedade. 

 

Benjamin (1992) complementa ao relatar que: 

 
[...] em realidade, o Direito tradicional, especialmente o Civil, nunca 
funcionou adequadamente na proteção do meio-ambiente, não 
acolhendo o princípio poluidor-pagador, seja no regramento dos 
direitos de vizinhança, seja na base da responsabilidade civil 
aquiliana ou extracontratual. (BENJAMIN, 1992, p.2-13). 
 

 

O autor interpreta que a não funcionalidade do direito Civil para o campo da 

responsabilidade do agente causador do dano, se deve ao fato do referido dano ser 

de natureza difusa, ao atingir toda coletividade. Como no processo civil clássico só 

se permitia a cobrança em juízo de prejuízos próprios, os danos ambientais 

raramente eram analisados. 
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Outro ponto a ser destacado neste contexto, ou seja, a responsabilidade civil 

aquiliana exigia que a prova de culpa seja por imprudência, negligência ou imperícia, 

para que dessa forma pudesse atribuir a responsabilidade pelo dano. Porém, provar 

a culpabilidade do agente causador era muito difícil. (BENJAMIN, 1992). 

 

No tocante a reestruturação do Estado, Casazza (1998) destaca que as ações 

de mudanças ocorridas tiveram como foco a condução e planejamento da política 

econômica, a prestação de serviços sociais e a delegação de funções reguladoras.  

Essas ações se caracterizam como um modelo mais descentralizado do Estado, 

onde a participação da sociedade é parte importante para resoluções relacionadas 

ao meio ambiente (AZEVEDO et. al., 2007).  

 

O quadro a seguir apresenta a estrutura dos principais atores e instituições, 

de acordo com Bredariol (2001): 

 

Quadro 1  - Principais Atores e Instituições da Política Ambiental 

Mercado Estado Sociedade 

Internacionais: 
Bancos e Fundos: BID, 

BIRD, GEF; 
Agências de Cooperação: 

JICA, GTZ. 
Programas da ONU 

PNUMA, PNUD, 
UNESCO. 
BS/ISSO 

Federal: 
Min. Meio Ambiente - 
IBAMA / CONAMA / 
FNMA /SISNAMA 

Min. Ciência e Tecnologia 
Min. Relações Exteriores 

Min. Planejamento, 
Ministério Público 

Políticos: 
Partidos, 

Movimentos Sociais, 
ONGs 

Redes Eletrônicas 
Grupos de Discussão, 

Listas 
Associações Locais 

Empresas Multinacionais: 
Nacionais e Locais. 
Órgãos de Classe 

Consultoras 
Estatais e Agências de 
Energia, Petróleo, Aço, 

Mineração. 
Concessionárias de 
Serviços Públicos. 

Estadual: 
Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente e C.R.H. 
Batalhão Florestal, Delegacia 

do Meio Ambiente. 
Conselho Estadual 

Comissão de Meio Ambiente 
da Assembleia Legislativa. 

Procuradoria. 
Ministério Público 

Corporativos: 
Associações Funcionais 

(ASFEEMA, ASSE). 
Sindicatos Urbanitários, 
Engenheiros, Químicos, 

Biólogos, CUT. 
Conselhos - CREA, OAB, 

ABI, CRB. 
Entidades - ABES, 
ABEMA, ANAMMA 

Comunicação: 

Mídia. Propaganda / 
Marketing 

Municipal: 

Prefeituras, Departamentos e 
Secretarias de Meio 

Ambiente. 

Técnicos: 

Universidades. Centros de 
Pesquisa e Pós-graduação. 

Fonte: BREDARIOL, 2001. 

A partir dessa configuração de participação do Estado e sociedade civil e 

outras entidades não diminui a atuação do Estado como agente necessário. O 

Estado não pode ser o Estado mínimo, mas o Estado capaz de exercer a função 



32 
 

reguladora de defesa do meio ambiente, que se refere à criação de instrumentos na 

legislação que possam as bases para políticas públicas adequadas à gestão do 

meio ambiente (ZANETTI e SÁ, s/d). 

 

Na esfera estadual algumas legislações foram de relevante importância para 

a viabilização das políticas públicas estaduais. As bases da lei nº 9.866/97 foram 

fundamentais para se instituir a lei específica da Billings, pois é vista como um 

instrumento contemporâneo de planejamento ambiental ao não assumir uma forma 

linear de tratar problemas diferentes de maneira igual, como ocorreram com as leis 

nºs 898/75 e 1.172/76  que estabeleciam zoneamentos rígidos, mas diretrizes que se 

vinculam com as normas de cada sub-bacia (FERRARA 2013).  

 

Concomitantemente a esses processos de intervenção do Estado, as medidas 

coercitivas são partes componentes das políticas públicas para inibir o dano ao meio 

ambiente. Segundo Bernardes e Sousa Junior (2010), os instrumentos utilizados na 

legislação brasileira, como a lei federal nº 9605/98 que trata de crimes ambientais, a 

lei 4.771/65 que trata do código florestal e a Instrução Normativa nº14/2009 do 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais,  que dispõe 

sobre os procedimentos administrativos para apurações por condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente,  possuem a finalidade de coibir os crimes ambientais. 

 

Para Laus (2004) a legislação enfatizou na proteção do meio ambiente, 

dotando os órgãos da administração pública direta de mecanismos de punição aos 

agentes infratores. Tais penalidades podem ocorrer na esfera civil, penal ou 

administrativa, restringindo cada um à sua área de atuação.  

 

E complementa: 

 
As sanções, quando se propõem, mormente a prevenir o dano 
ambiental iminente, também têm função educativa, pois se prestam a 
modificar a conduta do indivíduo infrator e da sociedade em que vive. 
A sanção administrativa ambiental também é instrumento eficaz 
porque se propõe a coibir as atividades que se apresentem 
contrárias à manutenção do meio ambiente sadio (LAUS, 2004, p. 
417-434). 
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Contudo, para Faria (2007) as sanções em sentido amplo se referem a todas 

as medidas adotadas pela administração pública, em consequência de um ato de 

violação de uma norma jurídico-administrativa, prescindindo de considerações sobre 

a finalidade de tais reações, ou seja, as sanções administrativas não se destinam 

apenas em punir, mas também possuem o caráter da prevenção. 

 

Na perspectiva de Laus (2004) as sanções quando forem de natureza civil, 

terá como função o ressarcimento, se for de natureza penal a finalidade será de 

coibir o ato ilícito. Entretanto, quando as sanções forem de natureza administrativa, 

também haverá o objetivo de coibir atos contrários à ordem jurídica, mas neste caso 

são aplicados pelo próprio administrador e não esfera judicial. 

 

Neste cenário, a aplicabilidade das multas em decorrência de um ato ilícito ao 

meio ambiente assume-me como um dos mecanismos de coerção ou inibição em 

razão das ações infratoras do agente econômico.  Conforme a lei federal 9605/98 

em seu artigo 74 estabelece que a multa tenha por base a unidade, hectare, metro 

cúbico, quilograma ou medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado. No 

artigo 75, estabelece o valor da multa fixado no regulamento da lei, cuja correção 

será de acordo com índices estabelecidos na legislação pertinente, cujos valores 

mínimos e máximos são de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões), respectivamente. 

 

O artigo 76 estabelece que toda e qualquer multa imposta pelos Estados, 

Municípios, Distrito federal ou territórios, substitui a multa federal na mesma hipótese 

de incidência. Destaca-se aqui que a lei federal irá nortear a aplicabilidade das 

multas nas esferas estaduais e municipais. 

 

Desta forma, na esfera do Estado de São Paulo, de acordo com o 

Departamento de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN, os quadros: 2, 3, 4, 5 

e 6, representam os valores referentes às multas aplicáveis em função do dano 

ambiental: 
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Quadro 2 – Corte ou Supressão de Vegetação Nativa 

Área 

HÁ 

Fora de preservação permanente 
e de unidade de conservação – 

item 1 
(em R$) 

Preservação permanente/reserva 
averbada e APA – itens 2, 3 e 14-C 

(em R$) 

Parque e 
Estação 

Ecológica – 
itens 14-A, 

14-B (em R$) 
até 0,010 220,03 146,69 75,26 440,56 293,71 146,85 440,56 

0,011 – 0,050 440,08 293,39 146,69 882,08 587,41 293,71 881,84 

0,051 – 0,010 881,13 586,78 293,39 1.784,19 1.175,81 587,41 1.763,70 

0,11 – 0,50 1.223,75 734,43 366,73 2.451,14 1.470,49 735,23 2.450,46 

0,51 – 1,0 2.448,48 1.468,89 734,43 4.902,29 2.451,14 1.837,63 4.900,91 

1,1 – 5,0 4.896,97 2.448,48 1.835,64 7.562,12 4.902,29 3.676,22 7.560,00 

5,1 – 10,0 7.553,91 4.896,97 3.672,23 7.562,12 7.562,12 6.128,33 7.560,00 

> 10,0 7.553,91 7.553,91 7.553,91 7.562,12 7.562,12 7.562,12 7.560,00 

Árvore 
isolada 

75,26/árvore 146,85/árvore 146,85/árvore 

Fonte: Portaria DEPRN, 2002 

 

Ressalta-se que na esfera estadual, no que tange ao corte ou supressão de 

vegetação nativa, a autoridade ambiental estabelece as multas de acordo com a 

classificação da área a qual ocorreu o dano. Tais classificações obedecem do 

critério de áreas fora de preservação e unidades de conservação, áreas de 

preservação permanente, averbada e áreas de proteção ambiental, bem como áreas 

de parques e estações ecológicas. 

 

Entre a área fora de preservação, a área de preservação e parque e estação 

ecológica, o Estado estabelece um peso maior às duas últimas, sendo o valor da 

multa aproximadamente 100% maior em relação à área fora de preservação 

ambiental. 

 

O quadro 3 reflete os valores aplicados de multa de acordo com a tipologia da 

ocorrência em cada área: 

  

Quadro 3 – Fauna 

Item  Descrição da Infração Valor da infração (em R$)  

8 e 12 Perseguir, utilizar, destruir, apreender, 
apanhar ou transportar animais da fauna 
silvestre sem autorização. 

Até 2 animais              – 612,53 
de 3 a 10 animais     –  1.225,08 
de 11 a 50 animais   –  4.902,29 
mais de 50 animais   –  7.562,12 

9 Caçar animais da fauna silvestre 7.562,12 
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10 Comercializar animais silvestres ou seus 
produtos e subprodutos sem registro sem 

registro e licença do órgão competente. 

7.562,12 

11 Introduzir no Estado espécimes da fauna 
exótica sem licença do órgão competente 

1 ANIMAL – 3.676,22 

2 OU MAIS ANIMAIS – 7.562,12 

Fonte: Portaria DEPRN, 2002 

Os valores estipulados de multas quanto aos itens 8 e 12, o Estado 

estabelece por faixa de quantidades de animais, enquanto nos itens 9 e 10 os 

valores são estabelecidos por animal. Entretanto, no item 11 o valor estipulado é por 

animal, mas se a quantidade envolvida for superior a 1 animal, o valor da multa terá 

um acréscimo de aproximadamente 106% por animal. 

 Quadro 4 – Utilizar,Transportar ou Armazenar Produtos da Flora 

Item  Descrição da Infração Valor da infração (em R$) 

13 

Utilizar ou armazenar produtos da flora sem 
registro no órgão competente 

74,94 

Não efetuar a reposição florestal 146,08 

Transportar ou armazenar produtos da flora 
nativa sem licença do órgão competente 

Tora de mata nativa (por m3 ) 244,42 
Tora de araucária (por m3 ) 367,12 
Madeira serrada/beneficiada 
(nativa)(por m3 ) 367,12 
Dormente (por unidade) 36,70 
Lenha de mata nativa (por st) 29,03 
Lascas para cerca (nativa) (por dúzia) 
60,85 
Lascas de aroeira (por dúzia) 121,72 
Mourão de mata nativa (por unidade) 
6,74 
Carvão de mata nativa (por saco de 10 
kg) 11,58 
Palmito in natura (por dúzia) 36,70 
Palmito industrializado (por vidro) 11,58 
Caxeta (por m3 ) 48,30 
Caxeta beneficiada (por /m3 ) 110,13 
Xaxim (por unidade) 1,93 
Plantas ornamentais (por unidade) 5,78 
Pinhão (por kg) 11,58 

Fonte: Portaria DEPRN, 2002 

Quadro 5 – Outras Infrações 

Item  Descrição da Infração Valor da infração (em R$) 

4 e 5 Impedir ou dificultar a regeneração natural da 
vegetação em área de preservação 
permanente ou de reserva legal averbada 

0 - 0,50 HA -          735,23 
0,51 – 1,00 HÁ – 1.470,49 
1,01 – 5,00 HA – 2.451,14 
5,01 – 10,0 HÁ -  4.902,29 
> 10,0 HÁ –         7.562,12 

6 Abrir canais para irrigação ou drenagem ou 
desviar curso d’água sem licença do órgão 

Curso d’água até 2 metros de largura 
121,72 
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competente Curso d’água superior a 2 metros        
244,42 

Executar barragens ou dique, abrir barras ou 
embocaduras sem licença do órgão 
competente.  

3.676,22 

7 Causar poluição de água que provoque a 
mortandade de mamíferos, aves, répteis, 
anfíbios ou peixes. 

7.562,12 

15 Realizar obras de terraplanagem ou abertura 
de canais, com movimentação de terra, areia 
ou material rochoso em volume superior a 100 
m³, em APA, sem licença do órgão 
competente. 

3.676,22 

16 Corte de árvore considerada patrimônio 
ambiental (decreto 30.443/89) 

146,85 (por árvore) 

Fonte: Portaria DEPRN, 2002 

 

Quadro 6 – Pesca 

Item Descrição da infração Valor da multa (em R$) 

17 
Pesca irregular em período de piracema, defeso ou desova 
(pescador profissional) 143,11 

18 
Pesca irregular em período de piracema, defeso ou desova 
(empresa). 3.577,76 

19 
Pesca irregular em período de piracema, defeso ou desova 
(pescador amador) 572,44 

20 
Pesca de indivíduos que devam ser preservados ou com 
tamanhos inferiores ao permitido (pescador profissional) 143,11 

21 
Pesca de indivíduos que devam ser preservados ou com 
tamanhos inferiores ao permitido (empresa) 3.577,76 

22 
Pesca de indivíduos que devam ser preservados ou com 
tamanhos inferiores ao permitido (pescador amador) 572,44 

23 Pesca em quantidade superior à permitida (pescador profissional) 143,11 

24 Pesca em quantidade à permitida (empresa) 3.577,76 

25 Pesca em quantidade superior à permitida (pescador amador) 572,44 

26 

Pesca com explosivos, substâncias tóxicas, ou aparelhos, 
petrechos, técnicas e métodos não permitidos (pescador 
profissional) 143,11 

27 
Pesca com explosivos, substâncias tóxicas, ou aparelhos, 
petrechos, técnicas e métodos não permitidos (empresa) 3.577,76 

28 
Pesca com explosivos, substâncias tóxicas, ou aparelhos, 
petrechos, técnicas e métodos não permitidos (pescador amador) 572,44 

29 
Pesca em época ou local interditado pelo órgão competente (pesc. 
desembarcado) 357,77 
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30 
Pesca em época ou local interditado pelo órgão competente (pesc. 

embarcado) 

05 vezes o valor da taxa 

de inscrição da 

embarcação 

 

31 
Pesca em época ou local interditado pelo órgão competente 
(pescador embarcado menos 08 metros comprimento) 357,77 

32 
Transporte, comercialização, beneficiamento, ou industrialização 
de espécies provenientes da pesca proibida. 715,55 

33 

Construção, ampliação, e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem o prévio 
licenciamento do órgão estadual competente. 1.102,93 

Fonte: Portaria DEPRN, 2002 

 

No âmbito municipal, a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo 

estabelece o decreto nº 18.382/13, que dispõe sobre as infrações ambientais e as 

sanções administrativas e procedimentos administrativos de fiscalização ambiental, 

para condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 

 

Os valores aplicados referentes às infrações contra o meio ambiente estão 

discriminados nos quadros 7, 8 e 9 

 

Quadro 7 – Árvores fora da Área Especial de Preservação 

Árvores isoladas fora da área especial de preservação 

Multa 860,00 

DAP Acréscimo por exemplar 

Exótica (em R$) Nativa (em R$) 

5 a 15 150,00 250,00 

16 a 30 200,00 300,00 

31 a 45 300,00 400,00 

46 a 60 400,00 500,00 

Acima de 60 500,00 600,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014 

 

Os valores correspondentes ao quadro 7, se referem  ao artigo 77 do 

presente decreto municipal. Trata da questão da danificação, destruição, bem como 
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do corte ou supressão isolada de árvores sem autorização do órgão competente ou 

em desacordo com a obtida. 

 

No comparativo dos valores adicionais aplicados para as multas, a 

classificação que a prefeitura municipal estabelece para as árvores é de exótica e 

nativa. Percebe-se que a variação faixa de multa varia de uma para outra no mínimo 

20% e 67%, dependendo da faixa a qual se encontra o degradador. 

 

Quadro 8 – Árvores em Área de Preservação 

Árvores isoladas em área especial de preservação 

Multa 860,00 

DAP Acréscimo por exemplar 

Exótica (em R$) Nativa (em R$) 

5 a 15 300,00 500,00 

16 a 30 400,00 600,00 

31 a 45 600,00 800,00 

46 a 60 800,00 1.000,00 

Acima de 60 1.000,00 1.200,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014.  

 

Comparando os valores do quadro 8 com o 7, verifica-se que por se referir à 

área de preservação, os valores das multas dobram. Com isso, a autoridade 

administrativa sinaliza que essas áreas têm um alto grau de importância, de forma 

que os valores dobram de uma situação para outra. 

 

Quadro 9 – Vegetação 

 Classificação da vegetação 

Fragmento florestal Maciço arbóreo 

Vegetação nativa 

secundária 

(estágio inicial) 

Vegetação nativa 

secundária 

(estágio pioneiro) 

 

  Valores em R$ Valores em R$ Valores em R$ 

Fora de área 

especialmente 

protegida 

Multa 1.750,00 1.250,00 1.000,00 

 Acréscimo por m² 15,00 10,00 5,00 
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Em área 

especialmente 

protegida 

Multa 3.500,00 2.000,00 1.000,00 

 Acréscimo por m² 20,00 15,00 10,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014.  

 

Os valores correspondentes ao quadro 7  referem-se  aos artigos 73 e 74 do 

presente decreto municipal. Em que o artigo 73 trata da questão da danificação, 

desmatamento e exploração do fragmento florestal e das infringências em relação às 

normas ambientais em áreas protegidas. Já no artigo 74 é tratada a discussão sobre 

os temas do artigo 73, porém no âmbito das áreas não especialmente protegidas. 

 

Nesse caso, a autoridade administrativa classifica a vegetação em duas 

categorias distintas: a) área de fragmento florestal, que se subdivide em vegetação 

nativa no estágio inicial e vegetação nativa no estágio pioneiro; b) em área de 

maciço arbóreo. 

 

Verifica-se que o valor da multa dobrará de valor nos casos de danos  em 

áreas protegidas quando se tratar de estágio inicial da vegetação nativa, mas 

quando se referir em vegetação nativa pioneiro, o acréscimo dos valores das multas 

em áreas protegidas será de 60%.  

 

Já o maciço arbóreo independentemente se fora ou dentro da área 

especialmente protegida, os valores permanecerão inalterados. Porém, para os 

valores referentes aos acréscimos da multa por metro quadrado aumentam em 

100%. 

 

Quadro 10 – Infrações contra a Fauna 

Artigo Valor (em R$)  

61 e 62 1.000,00 

63 5.000,00 

64 e 65 1.000,00 

66 e 67 2.000,00 

68 5.000,00 

69 1.000,00 
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70 5.000,00 

71 e 72 1.000,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014 

 

As multas aplicadas referentes aos artigos: 63; 68 e 70 se apresentam de 

maneira mais significativa em relação aos demais artigos. O artigo 63 trata caça 

profissional em que haverá acréscimo no valor das penalidades de 20% e 500% do 

valor previsto, dependendo se a espécie animal estiver ou não ameaçada de 

extinção. Já o artigo 68 aborda sobre a degradação em viveiros, açude ou estação 

de aquicultura de domínio público.  

 

Quanto ao artigo 70, estabelece penalidades sobre a pesca com uso de 

explosivos ou substâncias que em contato com a água, possam produzir efeitos 

semelhantes, ou substâncias tóxicas, bem como qualquer outro produto proibido 

pela autoridade competente. Prevê-se ainda o acréscimo de 0,4% por quilo ou 

fração do produto da pescaria. 

 

Quadro 11 – Infrações contra a Flora 

Artigo Valor (em R$)  

75 1.000,00 

78 300,00 

79 500,00 

80 e 81 1.000,00 

82 1.000,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014 

 

No tocante a penalidades contra a flora, os valores em destaque se referem 

aos artigos 75, 80, 81 e 82. No artigo 75 versa-se sobre impedir ou dificultar a 

regeneração natural das florestas ou demais formas de vegetação nativa em áreas 

protegidas ou demais locais, cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade 

ambiental. Nestes casos, há a incidência de acréscimo de 1% do valor estipulado no 

quadro com a base dada por metro quadrado. 

 

O artigo 80 estabelece penalidades quando há o comércio, porte ou utilização 

de motosserra sem licença ou registro da autoridade competente. Com referência ao 
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artigo 81ª restrição é quanto ao uso de fogo em vegetação sem a autorização do 

órgão competente ou desacordo com a obtida. Também nestes casos, há a 

incidência de 1% do valor correspondente ao quadro, cuja base é dada por metro 

quadrado. No artigo 82 dispõe-se sobre fabricar, vender, transportar ou soltar 

balões. 

 

Quadro 12 – Infrações Cometidas Exclusivamente em Unidades de 

Conservação 

Artigo Valor (em R$)  

84 ao 86 2.000,00 

87 1.000,00 

88 ao 90 2.000,00 

91 1.500,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014 

 

Os artigos 84, 85 e 86 tratam das infrações relativas às unidades de 

conservação. No artigo 84 a restrição versará sobre as limitações administrativas 

provisórias impostas às atividades efetivas ou potencialmente causadoras de 

degradação em áreas que são delimitadas para se realizar estudos com objetivos de 

criar áreas de conservação. 

O artigo 85 discorre sobre a realização da pesquisa científica, envolvendo ou 

não coleta de material biológico, em unidade de conservação sem a devida 

autorização quando for exigível. Cabe observar que a multa será aplicada em dobro 

em relação ao valor do quadro, caso haja risco demográfico as espécies integrantes 

os ecossistemas protegidos. 

 No artigo 86, explorar comercialmente produtos ou subprodutos não 

madeireiros, ou ainda serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos 

naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de conservação, sem 

autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a 

obtida, quando esta for exigível. 
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Quadro 13 – Infrações relativas à Poluição 

Artigo Valor (em R$)  

93 ao 99 1.000,00 

101 ao 103 3.000,00 

104 5.000,00 

105 1.500,00 

106 3.500,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014 

O artigo 101 trata do transporte de resíduos em desacordo com as normas 

vigentes. O artigo 102 aborda a questão do lançamento de resíduo in natura em céu 

aberto em área ambientalmente protegida, nas Bacias Hidrográficas Ribeirão dos 

Meninos e Couros, em que há o acréscimo ainda entre 10% a 25% dependendo da 

categoria dos resíduos, sejam eles oriundos da construção civil, resíduos 

domésticos de natureza orgânica, residencial, comercial, prestadores de serviços e 

materiais industriais, além dos resíduos hospitalares que possuem a maior taxa de 

incidência. Já o artigo 103 versa sobre a utilização de resíduos sólidos para 

alimentação humana ou a utilização para alimentação animal e adubação orgânica 

que esteja em desacordo com a regulamentação específica. 

Quanto ao artigo 104 a abordagem é com relação ao lançamento de resíduos 

em curso d’água em áreas de várzea, sistemas de drenagem de águas pluviais, de 

esgotos, poços, bueiros e assemelhados, áreas de preservação permanente – APP, 

e na área de proteção e recuperação do manancial da Billings – APRM-B. O 

acréscimo incidente no valor da referida multa varia entre 8% e 16%, que dependerá 

da categoria do resíduo lançado, como as previstas no artigo 102, destacando 

novamente para os resíduos hospitalares que possuem a maior proporção. 

Já o artigo 106 se refere aos agravantes que se constatarem: i) infrações com 

impacto direto ou indireto em unidades de conservação; ii) tornar uma área urbana 

ou rural imprópria para a ocupação humana; iii) causar poluição hídrica que torne 

necessária a interrupção do abastecimento de água, seja público ou privado; iv) 

cometer infrações com impacto sobre qualquer espécie da fauna e da flora, 

ameaçada ou em perigo de extinção; ou v) causar poluição de qualquer natureza em 
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níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade. 

Quadro 14 – Infrações Administrativas contra a Administração Ambiental 

Artigo Valor (em R$)  

108 e 109 2.000,00 

110 1.000,00 

111 ao 113 1.500,00 

114 2.000,00 

Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, 2014 

No que se referem às atividades da autoridade ambiental, as penalidades 

envolvendo os artigos 108, 109 e 114, possuem os valores de multa mais altos em 

relação aos valores aplicados aos demais artigos, o que sinaliza os níveis de 

importância estabelecidos pelo poder público. 

O artigo 108 trata das penalidades relacionadas ao fato de se dificultar a ação 

da autoridade ambiental no exercício de atividades de fiscalização. No artigo 109 

discute-se o descumprimento de embargo de obra ou atividade e suas respectivas 

áreas.  

O artigo 114 dispõe sobre a elaboração ou apresentação de informações, 

estudos, laudos ou relatórios ambientais totais ou parciais falsos, enganosos ou 

omissos, sejam nos sistemas oficiais de controle, no licenciamento, na concessão 

florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental. 

É importante ressaltar neste contexto que a aplicabilidade das multas de 

infração possui valores diferenciados entre aqueles aplicados pelo Estado de São 

Paulo e aqueles aplicados pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, isso ocorre 

em função das características das áreas de competência as quais estas autoridades 

exercem o poder de fiscalização.  

No âmbito da competência a Constituição Federal estabelece em seu artigo 

23, incisos VI, VII e VIII, a responsabilidade comum da fiscalização para a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de maneira que haja a cooperação entre 

esses entes federados, de forma se possa garantir a preservação do meio ambiente. 
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Segundo Pereira (2012) a lei complementar 140/11 reafirma as competências 

a serem exercidas pelas autoridades ambientais na esfera federal, estadual, distrital 

e municipal no tocante à fiscalização e ao licenciamento, em que caso haja a 

caracterização da infração, independente da esfera ao qual o órgão possa 

representar, a autuação poderá ser executada, mesmo que este possa não ser o 

órgão que tenha licenciado a atividade.  

 

Sobre esse contexto, Pereira complementa: 

Havendo licença ou sendo licenciável a atividade, e tendo havido 
dano, qualquer ente pode autuar e deverá comunicar ao órgão 
licenciador. Caso o dano seja em razão de desrespeito à licença 
concedida ou por fator não previsto nos estudos, é muito provável 
que órgão licenciador lavre multa própria e passe a acompanhar o 
processo, substituindo as eventuais multas do órgão ambiental 
comunicante. (PEREIRA, 2012). 

 

Assim, em tais processos de fiscalização o que se busca diante de um dano 

ou a iminência de se ocorrer, o procedimento da autoridade é o de atuar 

imediatamente, fazendo prevalecer o caráter da prevenção de forma a garantir o 

mínimo de impacto possível.  

 

1.3 A ECONOMIA AMBIENTAL E OS MODELOS DE VALORAÇÃO 

 

1.3.1 Economia Ambiental e Economia Ecológica 

 

A ciência econômica introduziu ao longo do século passado discussões 

relevantes quanto ao desenvolvimento e bem-estar das sociedades com questões 

relacionadas ao meio ambiente. Há diferentes visões sobre o tema, mas um forte 

vínculo da economia ambiental e economia ecológica, nas visões de Costanza et. 

al., (1997) com sustentabilidade, uma vez que se preocupam e compartilham aos 

aspectos da economia de escala, a distribuição e alocação eficiente dos recursos. 
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No contexto neoclássico a chamada economia ambiental pertence a uma 

corrente majoritária dentro da teoria econômica, pois na ótica de Santos (2002) 

incorpora, excetuando a corrente ecológica e marxista, todas as outras linhas de 

pensamento, incluindo as que não procuram abordar o tema ambiental 

detalhadamente, apesar de não haver grandes distinções entre a economia 

ambiental e o status quo econômico. 

 

Conceitualmente, para Santos et. al., (2010) a economia ambiental tem como 

objeto de estudo a internalização (monetária) das externalidades do mercado, ou 

seja, se debruça nos estudos quanto ao uso dos recursos de propriedade comum, 

entendendo este como a pesca, efeito estufa e gases na atmosfera, entre outros, 

para que possam ser quantificados. 

 

De acordo com Alier e Schlüpman (1998), a ocorrência deste fato se dará 

quando dois aspectos forem considerados: como elaborar a valoração dos custos 

externos; assim como quais instrumentos de política econômica deve ser usado para 

alcançar o nível ótimo de poluição. 

 

A valoração se estabelece a partir do uso de modelos de precificação que de 

acordo com o estudo ou abordagem a ser desenvolvida, poderá ser utilizada uma ou 

mais metodologias de forma combinada. Para Denardin e Sulzbach (2002) a partir 

da escolha do modelo de valoração, o que se buscará é estabelecer que para 

ocorrer um nível ótimo de poluição, deverá ser encontrado um nível ótimo de 

produção, ao qual o lucro marginal privado irá se igualar ao custo externo marginal. 

 

A convicção neste cenário, segundo os autores Denardin e Sulzbach (2002), 

é a de que os instrumentos de política que podem levar ao chamado ótimo social se 

remetem aos estudos de Coase, onde é abordado o emprego de uma negociação, 

em que o pressuposto básico é o estabelecimento dos direitos de propriedade sobre 

o meio ambiente, cujo mecanismo aplicado é o uso de um imposto pigoviano, 

normas legais e multas. 

 

Coase (1960) discute a necessidade de haver processos de negociação para 

que as partes interessadas cheguem a um consenso, como forma de se encontrar 
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uma solução ótima para os danos, sem que incorra uma intervenção externa para 

mediar o problema. Nos exemplos abordados, é demonstrado até que ponto 

compensa assumir os custos adicionais por dano causado.  

 

Figura 1 - Gráfico de Curva de Custo X Benefício Marginal 

 

Fonte: Kupfer e Hasenclever, 2002 

 

A proposição elaborada pelo autor é a de quanto maior for a  redução do dano 

causado, maior será o custo marginal de abatê-lo, ou seja, o fato de se reduzir uma 

parcela do dano (degradação) causado utilizando-se de técnicas de controle 

ambiental, menor será o benefício marginal para a parte afetada. 

 

Observando a figura acima, supondo que o nível de degradação esteja em 

Q3, inicia-se um processo de negociação entre as partes até o ponto em que o custo 

marginal de redução da degradação seja igual ao benefício marginal de reduzir, 

representado no ponto E. 

 

Neste instante, a vítima do dano não estará mais disposta a pagar um 

acréscimo ao agente poluidor, para que este reduza a degradação. Desta forma, a 

vítima prefere suportar um pouco de degradação Q2, a ter que ter um dispêndio a 

mais (acima de P) e o poluidor só aceitará reduzir ainda mais seus níveis de 

poluição por uma quantia maior do que a vítima está disposta a pagar. (KUPFER e 

HASENCLEVER, 2002). 
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Portanto, na perspectiva da economia ambiental, são levantadas suposições 

de que as externalidades, assim como as respectivas contribuições se originam de 

um recurso ou de um serviço ambiental, que apesar de não negociáveis, podem 

receber precificações. 

 

No tocante à economia ecológica, para Loomis et. al., (2000) trata-se de uma 

corrente que possui característica mais ampla a economia ambiental, pois dedica 

maior parte de suas atenções no que concerne a alocação eficiente dos recursos 

ambientais. 

 

Martinez-Alier (1998) contribui ao entender como uma economia que se utiliza 

de recursos renováveis (água, pesca, lenha e madeira, produção agrícola) de forma 

que o nível de demanda por tais recursos não exceda a real taxa de renovação, e 

que usa recursos esgotáveis (petróleo e minérios), em ritmo não superior ao de suas 

substituições por recursos renováveis (energia fotovoltaica), ou seja, nesta corrente 

de pensamento econômico busca-se conservar a diversidade biológica como um 

todo. 

 

 Para tanto, traz em seu arcabouço teórico aspectos da teoria 

microeconômica, onde a preocupação está na relação de preços, consumo, 

produção e distribuição (ou repartição). Segundo Pearce et. al., (1989) há um 

esforço considerável na economia ambiental para se obter preços competitivos 

refletindo nos custos ambientais tanto na produção como no consumo. Porém, na 

economia ecológica, por exemplo, se busca minimizar os impactos do esgotamento 

dos recursos por meio da sobretaxa em razão da degradação. 

 

 Loomis (2000) neste contexto destaca a ênfase de taxações sobre a poluição 

gerada, além de uma contabilidade verde, pois muitos adeptos da economia 

ecológica possuem desconfianças quanto aos preços de mercado como funcionando 

como um guia para valores estabelecidos para sociedade, além de se transformar 

em um instrumento diretor de políticas a serem adotadas. 

 

Norgaard (1990) corrobora com essa linha de pensamento ao criticar a 

política de preços como norteador das decisões econômicas a ser adotada, pois 
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para que os preços possam de fato refletir de forma correta da escassez, deve haver 

um perfeito conhecimento da demanda futura da sociedade, das ações para 

extração dos recursos e tecnologia a ser utilizada.  

 

Tais condições são raramente cumpridas no mundo real, ou seja, os preços 

de mercado na concepção da economia ambiental seriam insuficientes para se 

atingir a eficiência ou equilíbrio no uso dos recursos por um longo período, e muito 

menos de se atingir uma escala de sustentabilidade apropriada. (NOGAARD, 1990). 

 

Heins e Schooley (2006) colaboram com essas argumentações ao 

exemplificar que nos Estados Unidos os custos adicionais de bombeamento em 

razão do uso e descarga de água reais, resultaram em um declínio nos últimos 15 

anos, considerando os saques totais de água doce no país, mesmo com o 

crescimento populacional e econômico. 

 

Isto reforça a ideia dos defensores da economia ecológica que o fator preço 

deve ser considerado como um elemento regulador das demandas dos recursos 

naturais comuns a partir do instante em que se adotem medidas de “taxações” pelo 

uso de tais recursos, principalmente quando estes estiverem em situações de lenta 

reposição no meio ambiente. 

 

Cabe ressaltar que na perspectiva de Costanza et.al., (1997) o uso da 

valoração como elemento quantificador dos serviços dos ecossistemas irá fornecer 

um suporte de vida para os seres vivos, para os recursos do planeta e o prazer 

estético, ao proporcionar para as sociedades as melhores escolhas a serem feitas 

de forma participativa e transparente. Assim, a valoração dos recursos ambientais 

dependerá da linha de pensamento a ser adotada entre a economia ambiental e a 

economia ecológica. Sabe-se, porém, que este processo possui complexidades e 

particularidades, de acordo com o objeto a ser estudado onde em alguns momentos 

a duas abordagens serão intercaladas para se atingir o objetivo da precificação do 

recurso ambiental. 
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1.3.2 Valoração Econômica Ambiental 

 

Os elementos que compõem os bens e serviços ambientais juntos se tornam 

variáveis importantes para a sobrevivência das espécies como um todo, de forma a 

gerar uma total dependência dos processos do ecossistema e seus recursos, 

evidencia a necessidade do estabelecimento de valores para o patrimônio ambiental, 

que por sua vez podem assumir aspectos objetivos e subjetivos. 

 

Neste cenário, Ortiz (2003) entende que a todo recurso ambiental deverá se 

estabelecer um valor intrínseco, ao qual lhe é próprio, interior, inerente ou peculiar, 

ou seja, são valores que irão refletir direitos de existência e interesses de espécies 

não humanas e objetos inanimados. 

 

Horowitz e Mcconnell (2002) defendem que a valoração monetária implica em 

associar um número positivo de unidades monetárias em razão de um serviço 

prestado, ou algum dano causado ao meio ambiente. Complementam que também é 

conhecido como valoração de não-mercado, onde o ponto central é que os serviços 

ambientais e os danos ambientais incorridos, não são em geral negociados nos 

mercados, e mediante a  isso os valores de mercado não lhes são atribuídos. 

 

Pearce e Turner (1990) complementam que o valor econômico não se 

caracteriza como uma qualidade intrínseca de qualquer coisa, mas sim pela 

interação entre um sujeito e objeto. Atributos ambientais só terão valor se inserirem 

pelo menos uma função de utilidade pelo indivíduo ou da função de produção de 

uma empresa, em outras palavras, variáveis como falência, não tem valor 

econômico nestes casos. (HANLEY e SPASH, 1993). 

 

A partir dessa perspectiva, com a valoração econômica, se busca estabelecer 

um processo de atribuição de valor aos bens ambientais por meio da determinação 

do que é equivalente, em termos de outros recursos que estão disponíveis na 

economia Ortiz (2003) e Motta (1997), de forma que os indivíduos estariam 

dispostos a abrir mão, em prol de melhor qualidade ou quantidade dos recursos do 

meio ambiente. 
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A principal razão de inferir medições em termos monetários, os eventuais 

custos ou benefícios dos recursos ambientais na visão Dosi (2000) tanto no aspecto 

quantitativo quanto no qualitativo, é tornar esses elementos mensuráveis com 

valores de mercado. 

 

 Para Ortiz (2003) a valoração econômica ambiental busca estimar os custos 

sociais em razão do uso dos recursos escassos, ou ainda, incorporar os possíveis 

benefícios sociais que possam se originar destes recursos, além de permitir que se 

tomem decisões a partir das informações levantadas.  É importante ressaltar que 

esse tipo de valoração, na ótica de Amazonas (2009) traz elementos que remetem 

ao que o autor denomina de “valores sociais” e valores econômicos intrínsecos 

neste processo, caracterizando- assim como valor não econômico. 

 

Nas argumentações do autor, a composição destes valores sociais remete a 

um conjunto de relações que regem determinadas sociedades, passando 

necessariamente por valores morais, éticos, que não tem motivação valorativa 

econômica, mas que, há elementos valorativos de características econômicas que 

precisam ser internalizados nestes processos. 

 

Desta forma, o processo de estimar valor ao recurso do meio ambiente será 

uma análise de escolha entre opções (trade-offs), que segundo Ortiz (2003); 

Costanza et. al., (1997) busca-se com as técnicas de valoração econômica 

ambiental mensurar e consequentemente nortear as preferências das pessoas por 

um recurso ou serviço ambiental.  

 

Tais preferências em relação às possíveis mudanças na qualidade ou 

quantidade dos referidos recursos, são mensuradas em medidas de bem-estar-

variação compensatória, excedente do consumidor e variação equivalente, que, na 

visão de Nogueira e Medeiros (1999) podem ser caracterizadas como disposição a 

pagar (DAP) de um indivíduo, ou aceitar uma piora nesta qualidade e quantidade os 

recursos, como a disposição em aceitar (DAA) no que concerne a oferta do bem 

ambiental. 
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É importante ressaltar que a literatura apresenta alguns métodos que buscam 

estabelecer valores para os recursos naturais, que podem não estar relacionados 

com as análises de cunho econômico, como o valor intrínseco, juntamente com os 

que podem estar relacionados, como o valor relevante, sendo esse último 

fundamental para nos processos de tomada de decisão. 

 

 

1.4 MODELOS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL 

 

O valor econômico total de um recurso ambiental se dará pelo somatório dos 

valores auferidos pelo uso e pelos valores de existência do ativo ambiental, sendo 

este último também reconhecido como valor de não uso. Os valores de uso 

representarão o somatório dos valores de uso direto, indireto, além de valores de 

opção, cujas definições podem ser observadas no quadro 15  a seguir: 

 

Quadro 15  - Aspectos Gerais de Valoração Econômica 
 

Aspectos Gerais de Valoração Econômica Ambiental 

Valor Econômico Ambiental 

Valores Referentes a Uso Valores de Não uso 

Uso Direto (VDU) Uso Indireto (VUI) Opção (VO) Existência (VE) 

Bens e serviços 
utilizados na forma 

de extração, 
visitação ou 

qualquer outra 
atividade de 
produção ou 

consumo. 

Bens e serviços 
advindos das 

funções ecológicas, 
apropriados e 
consumidos 

indiretamente hoje. 

Bens e serviços 
relacionados à 
quantia que os 

indivíduos estariam 
dispostos a pagar 

para manter o 
recurso para o 

futuro 

Valor não associado ao 
uso atual ou futuro e que 
reflete aspectos morais, 

culturais, éticos ou 
altruísticos. 

Fonte: adaptado de MOTTA, 1997; ORTIZ, 2003 

 

 

Desta forma, a expressão que representará o Valor Econômico Total (VET) se 

dará pelo somatório dos Valores Referente a Uso, com os Valores Referente a Não 

uso. Sabendo que os Valores Referente a Uso são compostos por: Valor de Uso 

Direto (VDU), do Valor de Uso Indireto (VUI), e Valor de Opção (VO).  

 

Por fim, há na literatura, uma diversidade de classificações no que se refere à 

valoração econômica ambiental. Tais classificações geralmente dos referidos 

modelos são separadas por modelos diretos e modelos indiretos, observados ou 
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hipotéticos ou ainda com base em funções de produção ou demanda. ORTIZ (2003), 

que serão abordados nos tópicos seguintes.  

 

 

1.5 MODELOS DIRETOS 

 

Possuem a característica de captar as preferências individuais por bens ou 

serviços ambientais a partir de perguntas feitas diretamente às pessoas, que por sua 

vez, estabelecem suas preferências ao recurso ambiental. Para Maia et. al., (2004) a 

captação dessa preferência se dá pela utilização de mercados hipotéticos ou de 

mercados de bens complementares, para identificar a disposição a pagar (DAP) do 

indivíduo. Os modelos principais utilizados são o modelo de Valoração Contingente 

(MVC) e o modelo de Ranqueamento Contingente. 

 

1.5.1 Valoração Contingente 

 

Consiste na aplicação de pesquisas amostrais do tipo survey com a finalidade 

de captar do indivíduo as suas preferências individuais em relação ao bem 

ambiental. A construção do modelo se faz com a criação de mercados hipotéticos do 

recurso ambiental (cenários), envolvendo alterações do recurso. A partir deste 

contexto, as pessoas manifestam opções através da disposição a pagar (DAP) para 

manter aquele bem ou serviço ambiental. 

 

Para Furtado (2010) normalmente o modelo é mais aplicado na mensuração 

dos recursos de propriedade comum, cuja excludibilidade do consumo não possa 

ser feita, como por exemplo, a qualidade do ar, da água, características 

paisagísticas, cultural, ecológica, histórica, qualquer singularidade ou outras 

situações em que as informações sobre os preços não existam. 

 

Os alicerces do modelo remetem a teoria neoclássica e do bem-estar, além 

de parte do princípio de que o indivíduo é racional em seus processos de escolha, 

onde buscará maximizar sua satisfação, do preço do recurso e sua restrição 

orçamentária. (FURTADO, 2010). 
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A disposição a pagar então será uma função de fatores socioeconômicos em 

que a curva de lances correlacionará em (DAPi), como uma função do número de 

visitas (Qij), da Renda (Yi), de fatores sociais como educação (Si), além de outras 

variáveis explicativas como (Xi). A qualidade ambiental do local (Ei), é um parâmetro 

que também pode ser incluído no cálculo. 

 

DAPi = f (Qij,Yi,Si,Xi,Ej)  

 

A partir da função preliminar da DAP, MOTTA (1997) apresenta a expressão 

linear de confiabilidade para o cálculo do MVC: 

 

y = ax + b + ŋ 

onde: 

y = valor observado da variável 

x = valor verdadeiro da variável 

a e b = constantes 

ŋ = erro residual 

 

No entanto, existem problemas metodológicos na literatura, onde alguns 

economistas discutem a validade dos resultados alcançados a partir desta técnica. 

Ortiz (2003) levanta alguns vieses do modelo, principalmente no que concerne na 

percepção do entrevistado acerca da obrigatoriedade do pagamento, bem como às 

suas perspectivas quanto a provisão do recurso em questão. 

 

O viés hipotético está relacionado, segundo o autor, ao comportamento dos 

indivíduos, que podem entender que terão custos adicionais em razão de suas 

preferências, sem entender que se trata de simulações. Soma-se a isso o viés da 

parte/todo, que mostra a dificuldade do entrevistado em discernir o que um bem 

específico (parte), ou um conjunto mais amplo (todo). 

 

1.5.2 Ranqueamento Contingente 

 

Neste modelo, os indivíduos recebem um conjunto de cartões em que cada 

qual descreverá uma situação diferente ou alternativa hipotética referente ao recurso 
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ambiental. Em outras palavras, os entrevistados através de uma situação posta, irão 

definir quais as duas preferências (prioridades) e os valores dos recursos que 

podem ser inferidos a partir deste ranqueamento contingente. 

 

Para tanto, são utilizadas taxas marginais de substituição entre qualquer das 

características e o recurso ambiental. Ressalta-se aqui que, se algum dos outros 

bens ou características possuir preço de mercado, então será possível calcular a 

disposição a pagar pelo indivíduo. 

 

A principal dificuldade na aplicação do modelo se refere às técnicas 

econométricas que são pouco usuais. O modelo econométrico utilizado na extração 

das informações é o ordered logit, que produz um conjunto de parâmetros que 

potencializam a probabilidade de realização de uma ordenação.  

 

 

1.6 MODELOS INDIRETOS 

 

São aqueles que inferem o valor econômico de um recurso ambiental a partir 

da observação do comportamento dos indivíduos em mercados que estão 

relacionados com o ativo ambiental, podendo ser bens complementares ao consumo 

do recurso ambiental ou até mesmo de bens substitutos. 

 

Uma característica importante desta metodologia, é que haverá apenas as 

estimativas de valores de uso, pois neste caso, observa-se o comportamento do 

indivíduo em mercados de bens complementares ou substitutos ao consumo do 

recurso ambiental. 

 

Dentre os modelos indiretos, pode-se citar o Custo de Viagem, os Preços 

Hedônicos, os Custos de Reposição, os Gastos Defensivos, a Produtividade 

Marginal, a Transferência de Benefícios e o Capital Humano, que serão abordados a 

seguir. 
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1.6.1 Custo de Viagem 

 

Parte da premissa de estimar o valor de uso recreativo através da análise dos 

gastos incorridos pelos visitantes em um determinado local. Trata-se de um modelo 

de pesquisa que se utiliza de questionários aplicados a uma amostra de visitantes 

com o objetivo de levantar dados tais como: a origem do visitante, seus hábitos e 

gastos associados a viagem. A partir destes dados, podem-se estabelecer os 

cálculos dos custos de deslocamento e relacioná-los juntamente com outros fatores 

levantados, a uma frequência de visitas, de forma que uma relação de demanda seja 

imputada. Tal função será então utilizada para estimar o valor de uso do local.  

 

Na prática, Motta (1997) identifica a função demanda como (E) e que estão 

associadas a todo tipo de atividade recreacional do indivíduo seja em um sítio 

natural, em um parque ou quaisquer lugares que possam ter essas características. 

 

Quanto mais distante destes locais o indivíduo fará menos uso dele, menor 

número de visitas irá ocorrer pelo fato de aumentar os custos de deslocamento ao 

local onde (E) é oferecido. Por outro lado, o indivíduo que vive mais próximo de tais 

locais, menor será o custo de deslocamento, logo a tendência de uso do ativo 

ambiental será maior. 

 

Para Ortiz (2003) a lógica é que quando um recurso é utilizado gera um fluxo 

de serviços mensuráveis para os indivíduos, cada visita envolverá uma transação 

implícita, na qual o custo total de viajar será o preço que se paga para utilizar os 

serviços do local. 

 

Em geral o modelo de custo de viagem é utilizado na abordagem por zona ou 

abordagem individual. A abordagem por zona caracteriza-se pela hipótese de 

homogeneidade entre os indivíduos que moram em uma mesma região ou zona, e 

consequentemente terão as mesmas características socioeconômicas que um 

visitante padrão ou médio originário da mesma região. (ROMEIRO e MAIA, 2011). 
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Já na abordagem individual, que é o mais comum nos estudos, estima-se a 

curva de demanda (E) por visitas ao recurso analisado a partir do custo de viagem 

de cada indivíduo – variável preço – e do número de visitas que cada indivíduo 

realizou pelo período analisado – variável quantidade. (ROMEIRO e MAIA, 2011).   

Para Motta (1997) com base nestes levantamentos, a função estatística que 

traduz essas correlações com os dados é expressa da seguinte forma: 

 

Vi = f (CV, X1,..., Xn), onde: 

 

Vi => se refere a taxa de visitação de cada zona i da amostra (visitas a cada 

mil habitantes, por exemplo), que pode ser correlacionada estatisticamente com os 

dados amostrais do custo médio de viagem - CV; 

 

X1 => se refere a outras variáveis socioeconômicas zonais. 

 

É importante observar que a inclusão de variáveis socioeconômicas, segundo 

Motta (1997) servirá como um redutor dos efeitos de outros fatores que possam vir a 

explicar a visita no local. Sendo assim, a função f permitirá determinar o impacto do 

custo de viagem na taxa de visitação, permitindo inferir então que o resultado da 

referida taxa, multiplicada pela população zonal, mostrará o número esperado de 

visitante por zona. 

 

Figura 2 - Gráfico de Curva de Demanda Derivada da Função de Custo de 
Viagem 

 

  Fonte: MOTTA, 1997 
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 Assim, ao aumentar o custo de viagem de CV a partir da zona onde CV é 

zero, derivando f em relação a CV para cada zona, pode-se medir a redução do 

número de visitantes quando aumenta o custo de viagem e, portanto estimar uma 

curva de demanda f pelas atividades recreacionais do local. A curva de demanda f 

por sua vez revelará a disposição a pagar por visitas. (MOTTA, 1997). 

 

1.6.2 Preços Hedônicos 

 

A base deste modelo é estimar um preço implícito por atributos ambientais 

característicos de bens comercializados em mercado, por meio de observações 

desses mercados reais nos quais os bens são efetivamente transacionados. Os dois 

principais mercados hedônicos são: mercado imobiliário e mercado do trabalho. 

 

 Para Motta (1997) seja P o preço de uma propriedade, a expressão do 

modelo consistirá da seguinte forma: 

 

Pi = f (ai1, ai2,...,Ei) 

 

Onde: 

 

ai => representará os vários atributos da propriedade de i, e E i representará o 

nível do bem ou serviço ambiental E associado a esta propriedade i. 

 

Para Romeiro e Maia (2011) o procedimento a ser adotado para os cálculos 

do modelo se inicia com a estimativa da função de preços hedônicos, na qual o valor 

do bem de mercado assume o papel de variável dependente, e as variáveis 

explicativas serão as características que determinarão este preço, incluindo também 

as características ambientais que serão analisadas. 

 

Posteriormente, calculam-se os preços implícitos para a variável ambiental de 

interesse, e por fim, estima-se a curva de demanda pelo recurso ambiental, 

alocando os preços marginais elaborados a partir da função hedônica, em uma 

estimativa da função de disposição marginal a pagar. 
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Para estimar a função de preços hedônicos, Motta (1997) estabelece que é 

estimada com base em observações de Pi, que se refere a função hedônica de 

preço, e o preço implícito de (E), pE, será dado por F/E. Assim, pE será uma 

medida de disposição a pagar por uma variação de (E).  

 

Em outras palavras, para o processo de cálculo dos preços hedônicos é 

necessário obter dados referentes a preços de imóveis, além de todas as 

características dos imóveis que sejam importantes para a forma de preço do 

mercado. Ao derivar parcialmente essa função pelas características, obtêm-se os 

preços implícitos que, a menos de uma função linear, variarão de acordo com o nível 

das características. (MOTTA, 1997). 

 

Será necessário estimar uma curva de demanda inversa pela quantidade do 

atributo ambiental, ou seja, faz-se uma regressão dos valores calculados dos preços 

implícitos contra os vários níveis de qualidade ambiental e características 

socioeconômicas da amostra. O valor total de uso do recurso ambiental é, então, 

obtido integrando-se abaixo dessa curva inversa entre o nível inicial e final do 

atributo ambiental estudado. (ORTIZ, 2003). 

 

Motta (1997) ressalta que o modelo em questão capta apenas os valores de 

uso direto, indireto e de opção. Admite fraca complementaridade, isto é, a demanda 

pelo atributo ambiental é zero quando a demanda por propriedade com este atributo 

é zero, eliminado assim a possibilidade de captar valores para não uso. 

 

1.6.3 Gastos Defensivos (Custos Evitados) 

 

Busca-se estimar os gastos incorridos em bens substitutos para que não 

venha alterar a quantidade consumida ou a qualidade do recurso ambiental em 

análise.  

 

Segundo Maia et. al., (2004) o modelo maior é incidência de uso em estudos 

relacionados a mortalidade e morbidade humana. Estima-se o valor de um recurso 

ambiental através dos gastos atrelados com atividades defensivas substitutas ou 
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complementares, que podem ser consideradas como uma aproximação monetária 

sobre as mudanças dos atributos ambientais. 

 

Como ressalta Ortiz (2003), assim como no modelo anterior, os gastos 

defensivos têm rápida e fácil aplicabilidade, pois os dados necessários para efeito de 

cálculo são obtidos pela observação de mercados já estabelecidos. Porém, por se 

tratar de um método indireto, os valores estimados permeiam apenas no que tange o 

recurso ambiental, correspondendo a apenas uma parcela do valor econômico total 

(VET). 

 

1.6.4 Produtividade Marginal 

 

Possui aplicabilidade quando o recurso ambiental em estudo se tratar de fator 

de produção ou insumo na produção de um bem ou serviço comercializado no 

mercado. A característica do modelo é encontrar uma ligação entre uma alteração 

no provimento de um recurso ambiental utilizado no processo produtivo, e a variação 

na produção de um bem ou serviço de mercado. (ORTIZ, 2003). 

 

Envolve a estimação de uma função de dano, ou função dose-resposta, que 

relaciona o dano físico verificado, com os diferentes níveis de qualidade do recurso 

ambiental estudado. Para Maia et. al., (2004) tal função irá mensurar a dimensão do 

impacto no processo produtivo, dada uma variação marginal nas provisões do bem 

ou serviço ambiental utilizado no processo de produção, e a partir desta variação, 

estima-se o valor econômico de uso do recurso ambiental. 

 

Motta (1997) descreve a construção do cálculo para o modelo da seguinte 

forma: 

 

A produtividade marginal assume que pZ é conhecido e o valor econômico de 

E (VEE) seria: 

 

VEE = pZ F / E 

 

onde: 
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VEE => representam valores de uso diretos e indiretos relativos aos bens 

ambientais utilizados no processo produtivo; 

 

F => representa a função de produção 

 

E => corresponde geralmente a fluxos de bens e serviços gerados por um 

recurso ambiental, que por sua vez, dependem do seu nível de estoque ou de 

qualidade. 

 

Portanto, há a necessidade de conhecer a correlação entre E e F, ou se 

possível, as funções de dano ambiental ou funções de dose-resposta (DR), onde: 

 

E = DR (x1,x2,...,Q) 

 

X1 => são variáveis que junto com o nível de estoque ou qualidade Q do 

recurso, afetam o nível de E; 

 

Para relacionar a variação do nível de estoque ou qualidade (taxas de 

extração ou poluição) com nível de danos físicos ambientais e, na sequência, 

identificar o efeito do dano (decréscimo de E) em determinado nível da produção. 

Logo, a expressão ficará assim definida: 

 

E = DR / Q,  

 

Ao exemplificar na prática a aplicabilidade um exemplo de DR relacionada ao 

nível de poluição da água (Q), que afetam a qualidade da água (E), que irá 

consequentemente afetar a produção (Z). Ao se determinar a DR, será possível 

então, estimar o grau de variação do dano considerando as mudanças no bem ou 

serviço ambiental. 

 

Ortiz (2003) afirma se tratar de um modelo que absorve poucos recursos 

financeiros em sua implantação, entretanto, necessitará de dados muitas vezes não 

disponíveis, principalmente no tocante a estimação da função de dano ambiental ou 

dose-resposta. 
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1.6.5 Transferência de Benefícios 

 

Segundo Ortiz (2003) é definida como uma transposição de valores 

monetários ligados a um recurso ambiental, estimado por meio de técnicas de 

valoração para outro local de estudo, aplicando-se nesse procedimento as 

diferenças socioeconômicas entre os dois locais analisados. 

 

Supõe que o comportamento dos agentes é similar em relação ao recurso 

ambiental que são refletidos nos valores revelados ou expressos pelos indivíduos 

através das técnicas de valoração econômica ambiental. 

 

Um dos principais motivos para se utilizar dos resultados de pesquisa 

anteriores em outro local se dá pela redução do custo da pesquisa a ser empregada. 

A aplicabilidade de resultados já pesquisados em situações similares se torna 

atrativa quando se compara com a pesquisa original. (MURTY et. al., 2004). 

 

Alguns critérios devem ser observados de maneira a tornar esse 

aproveitamento válido. Inicialmente, os estudos considerados para transferência 

deve se basear em parâmetros adequados, o uso de métodos de valoração deve ser 

consagrado em técnicas empíricas corretas, bem como o uso das regressões devem 

refletir a medida de bem-estar como função de variáveis explicativas de alta 

relevância. (MOTTA, 1997).  

 

Além disso, os locais envolvidos na pesquisa devem ter populações similares, 

tanto no tamanho quanto nas características sociais, para que assim possa resultar 

em análises mais próximas da realidade do objeto em estudo. 

 

 

1.6.6 Capital Humano ou Produção Sacrificada 

 

Segundo Ortiz (2003) esse modelo discute que uma vida perdida representa  

um custo de oportunidade para a sociedade equivalente ao valor presente da 

capacidade do indivíduo em gerar renda. Em caso de morte prematura, o valor 
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presente equivaleria a renda ou a produção perdida, que poderia ser considerada 

como uma forma de aproximar para o valor da vida estatística (VVE). O autor afirma 

que o VVE consiste na soma dos valores individuais associados à redução do risco 

de morte na sociedade a uma redução do risco de uma morte na sociedade. 

 

É um modelo muito criticado pela alta sensibilidade a taxa de desconto, além 

de poder ser implementado com os dados demográficos, que consequentemente 

utilizará dados demográficos, de valores médios além de não considerar as 

preferências dos indivíduos e suas percepções de risco. Os resultados gerados 

tendem a demonstrar valores subestimados sobre a disposição a pagar. (ORTIZ, 

2003). 

 

Na visão de Romeiro e Maia (2011) soma-se a esses fatos o modelo ser 

controverso sob o ponto de vista moral e ético, pois gera valores muitos baixos em 

casos em que a renda média é baixa, o que leva a discussões no sentido de atribuir 

maior VVE aos indivíduos mais abastados, em contrapartida de um VVE mais baixo, 

em razão da posição social ocupada. 

 

 

1.6.7 Custos de Reposição 

 

Consiste em estimar o custo de repor ou restaurar o recurso ambiental 

danificado, de forma a restabelecer a qualidade anterior do bem. O modelo se pauta 

no custo de reposição como forma de aproximação da variação da medida de bem-

estar associada ao recurso ambiental. (ORTIZ, 2003; ALIPAZ, 2010). 

 

Maia et. al., (2004) afirmam que as estimativas do modelo se pautam em 

preços de mercado como forma de promover a reposição do bem ambiental, para 

que se possa corrigir o dano ou substituir o recurso. Nogueira et. al., (1998) 

complementa que apesar do modelo possuir uma abordagem de mercado, suas 

medidas não se baseiam na estimativa de curva de demanda. 

 

A abordagem do modelo do custo de reposição é correta em situações que 

deve ser reparado algum dano causado em razão de restrições de ordem 
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institucional. É o caso do padrão de qualidade da água, onde os custos para 

alcançá-lo são uma Proxy dos benefícios que esse padrão pode vir a proporcionar 

para a sociedade. (NOGUEIRA et. al.,1998). 

 

Para Maia et. al., (2004) em linhas gerais o modelo do custo de reposição irá 

fornecer uma ideia dos eventuais prejuízos econômicos causados por toda e 

qualquer alteração na provisão de determinado recurso no meio ambiente, bem 

como os gastos para recomposição.  

 

A operacionalização desse modelo, segundo Nogueira et. al., (1998) é feita 

pela agregação dos custos efetuados para se reparar os efeitos negativos causados 

por algum distúrbio na qualidade do recurso natural, em razão da utilização de uma 

função de produção. Porém, um dos pontos críticos citados por Maia et. al., (2004) é 

o fato de não se considerar o custo social na formação dos valores de reposição, em 

possível ocorrência de um acidente, ou qualquer outro dano provocado, de maneira 

a poder evidenciar um valor subestimado. 

 

Por outro lado, Ortiz (2003) destaca como fator positivo é a fácil aplicabilidade 

do modelo, pois pressupõe um número mínimo de dados e recursos financeiros para 

ser implantado, além de não envolver nenhuma pesquisa de campo. 

 

Portanto, para que se possam atingir os objetivos da pesquisa, serão 

utilizados os modelos indiretos, com predominância ao modelo custo de reposição e 

gastos defensivos, para os cálculos da valoração ambiental referentes aos impactos 

físicos e bióticos, para os impactos econômicos serão adotados o uso de valores 

econômicos. 

 

A razão para utilização dos modelos citados se deve ao fato de atenderem as 

características de valoração dos impactos que poderão ser gerados, a partir da 

simulação de um empreendimento hoteleiro, além do presente trabalho não fazer a 

abordagem de pesquisa de campo. 
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2  A ATIVIDADE TURÍSTICA E HOTELEIRA E OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DO TURISMO 

 

O Turismo possui uma importante representatividade no cenário global, pois 

sob o ponto de vista comercial é um dos segmentos que mantém elevadas  as taxas 

de crescimento em relação à economia de muitos países. Em referência a 

Organização Mundial do Turismo – OMT, o Ministério do Turismo no Brasil descreve 

a natureza da atividade do turismo se referindo a um conjunto complexo de inter-

relações entre diferentes fatores que deve ser considerados de forma conjunta 

(MTUR, 2007).  

 

Em outras palavras, na perspectiva do MTUR (2007), trata-se de um 

segmento da economia composto por quatro elementos básicos que propiciam 

evoluírem de forma dinâmica, que são: 

 

I. a demanda: constituída por consumidores ou potenciais consumidores de 

bens e serviços turísticos; 

II. a oferta: composta pelo conjunto de produtos, serviços e organizações que 

estão envolvidas ativamente, no que se designa, experiência turística; 

III. o espaço geográfico: aqui caracterizado como a base física (equipamentos 

turísticos) na qual ocorre a conjunção ou encontro entre a oferta e a 

demanda, ao mesmo tempo em que se situa a população residente, sendo 

este último um importante fator de coesão ou desagregação no planejamento 

turístico. 

IV. os operadores de mercado: compostos por empresas e instituições em 

que o objetivo central é facilitar as relações entre a demanda e a oferta. A 

execução destas conexões fica sob a responsabilidade das operadoras de 

turismo, agências de viagens, empresas de transportes regulares, além dos 

órgãos públicos e privados que organizam e promovem o turismo. 
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Essas inter-relações incorridas na atividade do turismo são descritas por Beni 

(2007) como sistemas que, consequentemente, irão gerar os subsistemas, como o 

ecológico, social, econômico e cultural, formando o Sistema de Turismo – SISTUR, 

conforme quadro 16 a seguir: 

 

 

Quadro 16 -  Características dos Subsistemas 

 

Subsistemas Característica 

Ecológico 
Análise quanto ao espaço turístico natural e urbano; planejamento dos 
espaços; 

Econômico 

Observam-se as relações diretas e indiretas de bens e serviços ofertados e 
demandados; 
Analisa a circulação e distribuição de renda gerada pelo turismo; 
Fluxos turísticos e o comportamento das empresas turísticas e agentes 
públicos locais; 

Social 

Estão relacionados aos desejos, vocações, atitudes e comportamentos do 
indivíduo que despertam a propensão de viajar; 
Analisa a tendência das pessoas para efetuarem deslocamentos 
 

Cultural 

Está relacionado às crenças, valores e técnicas para interagir com o meio 
ambiente; 
Estimulo a conservação de heranças culturais; 
Estímulo inter-relação de culturas diversas 

Fonte: BENI, 2007 

 

No contexto do SISTUR, Beni (2007) complementa que objetivo desse 

sistema na atividade turística é dar maior precisão e controle sobre o entendimento 

fenômeno, no sentido de compreender de forma pontual os movimentos decorrentes 

do setor com o intuito de auxiliar nas diretrizes a serem adotas para o 

desenvolvimento harmonioso do setor.  

 

Com esta estrutura lógica de observação, percebe-se que o nível de 

participação do setor turístico na economia de um país ou região tem um alcance 

muito significativo devido ao encadeamento existente com os diversos setores da 

economia. 

 

No tocante à cadeia produtiva do turismo, Ignarra (2001) compreende que a 

composição se dá por várias empresas, órgãos e prestadora de serviços que 

utilizam uma linguagem bastante específica em suas inter-relações, a saber: 
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Trade Turístico: esse termo se refere de forma mais ampla, à cadeia 
de negócios relacionados ao turismo, como as operadoras, as 
agências, os hotéis, restaurantes e atrativos turísticos. Pode ser 
caracterizado como o mercado que envolve e interfere na atividade 
turística. (IGNARRA, 2001).  
 
 

Na perspectiva do trade turístico, as agências se referem as empresas que 

realizam os negócios de viagem. A finalidade destas é produzir, organizar, distribuir, 

divulgar e comercializar pacotes turísticos, oferecendo ao turista a prestação de 

serviços disponibilizados pelos componentes da cadeia produtiva. 

 

Já meios de hospedagem são considerados um dos principais elementos da 

atividade do turismo. É considerado um sistema comercial de bens materiais 

intangíveis com a finalidade de satisfazer as necessidades dos viajantes. As 

negociações podem ocorrer diretamente com o cliente, ou por intermédio de 

agências de viagens ou operadoras turísticas. (IGNARRA, 2001).  

 

Ressalta-se que para os meios de hospedagem há diversas classificações, 

como pousadas, resorts, hotéis, entre outros, oferecendo as mais variadas 

acomodações fora da residência habitual. A viabilização destes empreendimentos é 

parte componente do processo de desenvolvimento do turismo local ou regional, 

pois a partir deste é que surgem as demais infraestruturas associadas. (PEARCE et. 

al.,1989).  

 

Quanto aos serviços de alimentação, se referem a estabelecimentos 

comerciais que tem por finalidade oferecer tanto ao turista quanto a população como 

um todo, experiência gastronômica para quem vem adquirindo novos hábitos 

alimentares. Estes estabelecimentos, cada vez mais, têm sido fontes alternativas de 

lazer e entretenimento como uma opção adicional aos atrativos turísticos. 

(IGNARRA, 2001). 

 

Por fim, os meios de transportes são parte competente da cadeia produtiva do 

turismo, como um equipamento necessário para o deslocamento da residência 

habitual por certo período de tempo. O tipo de escolha do transporte para o 
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deslocamento do turista irá definir o tipo de viagem e as referidas condições de 

conforto que se necessita. (IGNARRA, 2001). 

 

Com base nesta estrutura de trabalho, o que se percebeu ao longo da última 

década, foi um crescimento expressivo do turismo no mundo. Segundo dados da 

Organização Mundial do Turismo – OMT, o fluxo de turistas pelo mundo, nos últimos 

dez anos cresceu aproximadamente 48,7%. Isso representa um aumento de quase 

5% ao ano, referente ao relatório de 2012 da entidade, e  em números absolutos 

cerca de 1.035,5 bilhão de pessoas chegando aos seus destinos, movimentando 

toda infraestrutura voltada para o segmento, acionando diversos setores da 

economia. 

 

Em termos monetários, no mesmo período analisado, as receitas geradas 

pelo turismo no mundo passaram de US$ 525 bilhões para US$ 1.075 trilhão, 

representando uma variação de aproximadamente 105% no período, perfazendo 

assim um crescimento médio de quase 10,5% ao ano, o que demonstra um aumento 

superior ao produto interno bruto das principais economias do mundo. (MTUR, 

2012). 

 

No Brasil, segundo dados do MTUR (2012) o país ocupa a 39ª posição 

referente à recepção de turistas estrangeiros, o que correspondeu a um volume de 

5.676.843, representando um crescimento próximo de 4,5%. Porém na última 

década, a taxa de crescimento acumulada verificada foi de 37,4% no período. 

 

Em complemento a esse cenário Theobald (2002) afirma que a relação custo-

benefício do turismo atingem dois grupos distintos de pessoas, sendo primeiro os 

próprios visitantes que recebem os benefícios que incorrem em custos ao se 

deslocar de um lugar a outro, seja a lazer ou a trabalho, como também os residentes 

locais que os acolhem e se beneficiam direta ou indiretamente não só pelo aspecto 

financeiro. 
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Portanto, o mercado turístico se caracteriza como um importante elemento na 

economia mundial que interage com diversos setores econômicos que de forma 

direta ou indireta gerará emprego e renda para uma parcela da sociedade, trazendo 

consigo o desenvolvimento local e regional. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE HOTELEIRA 

 

A atividade hoteleira caracteriza-se como uma indústria cíclica que segue de 

perto as fases econômicas do país. Um exemplo disto é o fato dos meios de 

hospedagem estar, segundo dados da consultoria Jones Lang LaSalle Hotels 

(2011), em franca recuperação no faturamento na ordem de 13%, além de um 

acréscimo no lucro operacional de aproximadamente 28% no período. 

 

Entretanto, um empreendimento hoteleiro, para Mello e Goldenstein (2011) 

necessita de aproximadamente três a quatro anos para o início de suas operações, 

mobilizando elevados recursos para viabilizar investimentos iniciais de longo prazo.  

 

São necessárias também periódicas manutenções e modernizações na 

construção e mobiliário, para que o empreendimento mantenha competitividade no 

mercado, onde esses empreendimentos, de acordo com o Fórum de Operadores 

Hoteleiros do Brasil – FOHB são necessários direcionar anualmente de 1% a 5% do 

faturamento bruto, e para reformas estruturais são necessários cerca de 20% a 30% 

do investimento inicial.   

 

O quadro 17 estabelece um comparativo desses investimentos no Brasil e 

Europa e Estados Unidos. 

 

Quadro 17 -  Investimento Médio por Apartamento (R$/quarto) 

Brasil EUA/Europa 

Tipo de Hotel R$ mil Tipo de Hotel R$ mil 

Econômico 90 Econômico 90 

Midscale 140 Midscale 175 

Upscale 250 Upscale 375 

Fonte: HVS Brasil, 2010 
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De acordo com o quadro acima, é possível verificar que para hotéis de 

categoria econômica não há diferenças de investimento médio entre o cenário 

brasileiro e o cenário EUA/Europa, nas categorias midscale e upscale, os custos dos 

investimentos são maiores em 25% e 50%, respectivamente em relação a realidade 

brasileira, explicada no relatório da Jones Lang LaSalle Hotels (2011), que aponta 

do desempenho dos hotéis econômicos urbanos. 

 

Afora os aspectos de investimentos, por tratar-se de um segmento 

preponderantemente de prestação de serviços, os hotéis mobilizam significativas 

quantidades de mão de obra, como destacam Mello e Goldenstein (2011), desde a 

etapa de construção e estruturação, até a fase de implantação e operação, 

congregando uma gama diversificada de profissionais para prestação de 

atendimento das diferentes necessidades dos hóspedes e do próprio 

empreendimento. 

 

Para tanto, a atenção para os processos de qualificação dos profissionais 

envolvidos será um fator fundamental para execução na prestação de serviços em 

hotéis, com qualidade e diferenciação. Com os dados da Jones Lang LaSalle Hotels 

(2011), é possível ter um dimensionamento do número de empregados alocados em 

média por apartamento, conforme se verifica no quadro 18: 

 

Quadro 18 -  Número de Funcionários por Apartamento 

N° de Funcionários por Apartamento Disponível – 210 

Tipos de Hotel LUXO SUPERIOR ECONÔMICO FLATS 
Média Brasil 

Departamentos 
Média: 175 

aptos 
Média: 193 

aptos 
Média: 149 

aptos 
Média: 168 

aptos 

Apartamentos 0,31 0,22 0,15 0,18 0,18 

Alimentos e 
Bebidas 

0,36 0,22 0,08 0,03 0,10 

Telefonia 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros Deptos. 
Operacionais 

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Administração 0,12 0,07 0,03 0,03 0,04 

Marketing 
Vendas 

0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 

Manutenção 0,06 0,04 0,01 0,02 0,02 

Outros 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Total 0,93 0,60 0,30 0,30 0,38 

Fonte: adaptado pelo Autor: Jones Lang LaSalle Hotels, 2011 
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No que se refere ao consumo dos empreendimentos hoteleiros no país, 

segundo dados do relatório do MTUR (2006), apresentou-se a estrutura de gastos 

médios anuais para 68 itens de bens duráveis, que necessários para o desempenho 

operacional, dos quais foram selecionados dez destes itens para efeito comparativo 

entre a demanda nível Brasil e a demanda para o Estado de São Paulo: 

 

Quadro 19 - Consumo Médio Anual da Hotelaria 

 

Produto Total Brasil 
(quantidade) 

Total São Paulo 
(quantidade) 

Porcentagem 
(%) 

Televisor 100.541 31.888 31,7 

Frigobar 61.354 19.043 31,0 

TV a Cabo 78.398 23.480 29,9 

Sistema de Calefação 8.415 4.044 48,1 

Cofres de Segurança 28.136 9.404 33,4 

Camas 152.240 43.683 28,7 

Cadeiras 159.981 42.289 26,4 

Lençóis/Toalhas/Fronhas 5.124.745 1.568.268 30,6 

Detectores de Fumaça 39.010 21.646 55,5 

Computadores/Impressoras 25.447 6.037 23,7 

Fonte: adaptado pelo Autor: MTUR, 2006 

  

Ao comparar-se os dados do Estado de São Paulo com os dados a nível 

Brasil, percebe-se a interação de um hotel com outros seguimentos da economia. 

Isso é o reflexo do fluxo de atividade gerada pela demanda do turismo, conforme 

verificado no volume de turistas que circula pela cidade, ou pelo estado. 

 

De acordo com o levantamento feito pelo Hotel Invest (2013) referente ao 

período de 2012, quando verificado empreendimentos hoteleiros de categoria 

Upscale, Midscale e Econômico, os resultados da taxa de ocupação (demanda) foi 

de 69%, 63% e 78% respectivamente. Salienta-se que no presente relatório há a 

observação de pequeno recuo da demanda para empreendimentos, porém esse 

movimento pode ser explicado pelo crescimento no valor das diárias. 

 

Desta forma, o que se percebe de maneira geral é que o aumento do fluxo de 

turistas no país afetará consequentemente a demanda do setor hoteleiro e, de certa 

forma, irá gerar impactos não só na economia, mas também no meio ambiente em 

razão do constante aumento do trânsito de turistas. 
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2.3 IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA HOTELEIRA 

 

O termo impacto ambiental frequentemente está associado a algum tipo de 

dano causado na natureza, embora os eventos danosos possam ser apenas uma 

parte componente dessa terminologia. 

 

A resolução do CONAMA 01/86 define impacto ambiental como: 

 

...qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades que, direta ou indiretamente 
afetam: I – a saúde, segurança e o bem estar da população; II – as 
atividades sociais e econômicas; III – as condições meio ambiente; 
IV – a qualidade dos recursos ambientais. (RESOLUÇÃO CONAMA, 
01/86).  

 

De forma ampla, os impactos podem ser classificados segundo Clemente e 

Juchem (1993), da seguinte maneira: 

 

a) impactos naturais – representando os fenômenos da natureza se 

manifestando no meio ambiente, como por exemplo, terremotos, incêndios naturais, 

tufões, inundações, entre outros; 

 

b) impactos antrópicos – representando os fenômenos decorrentes da ação 

humana, ou seja, são impactos resultantes das atividades de produção e consumo, 

que alterarão o meio ambiente original, como por exemplo, a instalação de uma 

indústria ou parque industrial, a urbanização das áreas, veículos automotores, entre 

outros. 

 

Com as crescentes discussões sobre: a preservação do meio ambiente; 

controle de emissão de carbono na atmosfera; uso racional dos recursos naturais; e 

o emprego de tecnologias mais limpas, pode-se imaginar que os empreendimentos 

hoteleiros tenham pouca relevância, principalmente quando comparado ao setor 

industrial.  
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Porém, para Sant’Anna e Zambonin (2002) as atividades relacionadas ao 

turismo são apontadas por especialistas, como atividades geradoras de degradação 

em muitos ecossistemas tanto no âmbito natural, quanto no âmbito urbano.  

 

Neste cenário, os hotéis, pousadas, resorts, campings, entre outros meios de 

hospedagem, também irão gerar tais degradações, pois representam um dos pilares 

da atividade turística, atuando como um dos principais clusters da cadeia produtiva, 

mesmo gerando impactos positivos.   

 

Ruschmann (1997), Vieira Filho (2005), chamam a atenção para os possíveis 

impactos sobre o meio ambiente que possam ocorrer em virtude da exploração da 

atividade de um destino turístico. Destacam ainda alguns aspectos desses impactos, 

que estão diretamente relacionados com a atividade, como a poluição do ar e sonora 

(oriunda do fluxo de veículos), lançamento de resíduos diretamente em rios ou em 

áreas costeiras, comprometimento do lençol freático (motivado pela ausência de 

sistema de tratamento de esgoto adequado), entre outros.  

 

Dias (2004) levantou em seus estudos, os principais aspectos relacionados a 

impactos ambientais na operação hoteleira, observando os níveis de consumo por 

atividade, produto ou serviço, estabelecendo os impactos ambientais. Os resultados 

podem ser verificados conforme consta no quadro 20: 

 
Quadro 20 -  Principais Aspectos e Impactos Ambientais na Operação Hoteleira 

Atividade/Produto/Serviço Aspectos Ambientais Impactos Ambientais 

Recepção 
Consumo Energia Elétrica 
Resíduo Sólido Doméstico 

Esgotamento recursos Naturais 

Banheiros/Vestiário 

Consumo água e gás 
Efluentes orgânicos (DBO) 
Resíduos alcalinos 
Resíduo sólido doméstico 

Esgotamento recursos naturais 
Alteração qualidade das águas 
Ocupação aterros sanitários 
Ocupação aterros sanitários  

Cozinha 
Consumo água e gás 
Efluentes oleosos 
Resíduo sólido doméstico 

Esgotamento recursos naturais 
Alteração qualidade das águas 
Ocupação aterros sanitários 

Restaurante/Bar 
Consumo água e gás 
Resíduo sólido doméstico 

Esgotamento recursos naturais 
Resíduo sólido doméstico 

Operação Elevadores Consumo energia elétrica Alteração qualidade das águas 

Operação Ar-Condicionado 
Consumo energia elétrica 
Emissões CFCs 

Esgotamento recursos naturais 
Ataque à camada de ozônio 

Operação Aquecedor de 
Água 

Consumo de gás  
Emissões CO2, NO

2
 

Esgotamento recursos naturais 
Alteração qualidade do ar 

Operação Equipamentos 
Gerais 

Consumo energia elétrica Esgotamento recursos naturais 

Operação Gerador de Energia Consumo combustível Esgotamento recursos naturais 
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Elétrica Emissões CO2, NO
2
 Alteração qualidade do ar 

Armazenamento/Manuseio de 
produtos químicos perigosos 

Derrame acidental Contaminação do solo ou da 
água 

Manutenção de Máquinas 
Resíduos óleos e graxa Contaminação do solo ou da 

água 

Limpeza da Caixa de Gordura Efluentes orgânicos (DBO) Alteração qualidade das águas 

Serviços de Lavanderia 
Consumo água e gás 
Efluentes orgânicos (DBO) 
Resíduos alcalinos Graxos 

Esgotamento recursos naturais 
Alteração qualidade das águas 
Alteração qualidade das águas 

Fonte: Dias (2004) 

 

A partir dos levantamentos do quadro 7, pode-se perceber que os impactos 

em sua maioria apontam necessariamente para a degradação, uma vez que os 

impactos estão gerando esgotamento dos recursos naturais, que por sua vez nem 

sempre será renovável. Sant’Anna e Zambonin (2002) em trabalho realizado na 

costa leste da Ilha de Santa Catarina detectaram impactos ambientais semelhante 

na atividade de quatro empreendimentos hoteleiros.  

 

Entretanto, é cada vez maior o número de empreendimentos hoteleiros que 

buscam minimizar os impactos gerados pelas suas operações, adotando sistemas 

de gestão ambiental, principalmente na observância de normas certificadoras, a fim 

de estabelecer um fluxo mais sustentável. (POLANSKY, et. al., 2008). 

 

Assim, na viabilização de novos empreendimentos hoteleiros outros impactos 

poderão ocorrer em qualquer seja a fase, podendo ser pré ou pós-implantação do 

hotel. A verificação dos fatores impactantes ao meio ambiente se inicia no 

desenvolvimento do projeto e na região que será implantado o empreendimento.  

 

Os impactos a serem observados envolverão aspectos físicos (alteração da 

qualidade do ar, processos de desestabilização do solo, etc), bióticos 

(afugentamento de fauna, introdução de espécies exóticas de animais devido ao 

paisagismo, etc) e socioeconômicos (aumento da população residente, aumento do 

nível de emprego e capacitação de mão de obra, etc), para adequar-se à Lei 

6.938/81. 

 

Um exemplo desses impactos ambientais pode ser verificado no quadro 21, 

que de acordo com a legislação vigente podem ocorrer em fase de implantação de 

um projeto:  
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Quadro 21 – Impactos Ambientais em Pré-implantação 
Aspecto Físico Aspectos Ambientais Impactos Ambientais 

Movimentação de solo 
Alteração da qualidade do solo 
Alteração da qualidade do ar 
Alteração do conforto 

Impermeabilização 
Geração de material particulado 
Geração de ruídos 

Aspecto Biótico   

Supressão de vegetação 

Alteração da qualidade do ar 
Alteração da permeabilidade do 
solo 
Alteração da qualidade do solo 
 

Redução da absorção de CO2 
Aumento do escoamento superficial 
 
Instalação de processos erosivos  

Aspecto Socioeconômico   

Aumento da Demanda 

Fluxo de transporte 
Consumo de energia 
Dinamização da economia 
Aquecimento do mercado 
imobiliário 
Geração de empregos 

Aumento de emissões de CO2 

Esgotamento de recursos naturais 
Aumento da renda per capta 
Aumento do valor venal do imóvel 
 
Aumento do número de 
trabalhadores. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir dos dados do quadro acima, percebe-se que de acordo com Sanches 

(2008), o impacto ambiental se caracteriza não apenas por fatores negativos como o 

dano ou degradação ao meio ambiente, mas também por aspectos positivos como o 

aumento da geração de empregos na economia local. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

  

Esta pesquisa tem como objetivo geral precificar por meio dos modelos 

indiretos, os impactos nos ativos ambientais em razão da atividade de 

empreendimentos hoteleiros, bem como o levantamento dos valores financeiros das 

multas correspondentes ao impacto dos hotéis.  

 

Para tanto será realizada uma simulação dos possíveis impactos de 

empreendimentos hoteleiros nas categorias previstas no SBCLASS – Sistema de 

Classificação de meios de hospedagem, publicados pelo Ministério do Turismo. 

Posteriormente, se procederão as análises comparativas com as multas aplicáveis 

nas áreas de proteção de manancial da Billings no Município de São Bernardo do 

Campo.  

 

A pesquisa também é caracterizada como qualitativa, ou seja, a escolha de 

um ambiente específico para proceder à investigação, a partir das características 

levantadas do local em estudo, juntamente com o problema da pesquisa, para 

posterior análise. 

 

Moresi (2003) argumenta que a sua utilização se dá quando o pesquisador 

pretende entender detalhadamente, onde se busca trazer à luz o sentido lógico do 

objeto pesquisado, que é a explicação de um fenômeno, compreendo assim os 

motivos e razões de suas manifestações. 

 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

No estudo apresentado, o ponto de interesse consiste na área de proteção de 

mananciais (APM) da Billings na cidade de São Bernardo do Campo. Para Malhorta 

(2001) o universo de pesquisa se configura em uma junção de diversos elementos 
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que dividem um conjunto comum de características de interesse para o problema 

que se encontra sob investigação.  

 

O universo delineado no trabalho de pesquisa se direcionará a partir da APM 

da Billings para as Áreas de Ocupação Dirigida (AOD), para que seja possível 

estudar especificamente áreas que ainda seja possível viabilizar uma atividade 

econômica que não promova significativos impactos ao meio ambiente a ser 

empregado no trabalho. 

 

A definição da unidade-caso, segundo Gil (2002) podem ser constituídos tanto 

de um único como de múltiplos casos. Os estudos de casos envolvem 

frequentemente aspectos específicos de um caso, que irá entrar em uma coletânea 

universal de estudos similares, possibilitando ampliar o conhecimento sobre o 

assunto (OLIVEIRA, 1999). 

 

Desta forma, a opção no presente trabalho, por uma simulação de um caso 

único é justificado por Gil (2002), pois a área apresenta características peculiares, 

específicas no tocante ao desenvolvimento turístico na região como forma 

alternativa de atividade econômica no município, apesar da argumentação do autor 

que em pesquisas econômicas serem menos frequentes.  

 

 

3.3 DADOS 

 

A coleta de dados ocorrerá por meio de levantamento de dados secundários 

referentes ao Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA, de cinco projetos hoteleiros, desenvolvidos para obtenção de 

licenciamento ambiental composto de três grupos básicos de observação de 

impactos constituídos por meio físico, meio biológico e meio socioeconômico. 

 

Ao realizar esse mapeamento nos projetos de viabilidade hoteleira, o segundo 

passo será compilar os impactos observados em cada um dos projetos, elaborando 

um check list e análise dos dados, visando estabelecer os impactos mais comuns 

nos hotéis. 
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O passo seguinte será proceder com os cálculos de cada item nos grupos 

básicos de observação de impacto, verificando as características e particularidades 

de cada item levantado, para que sejam aplicados nos métodos indiretos de 

valoração correspondentes.  

 

Após os resultados, será possível estabelecer além dos possíveis impactos 

em atividades hoteleiras para empreendimentos de quatros estrelas, a valoração  

dos impactos utilizando como referência os métodos indiretos, para enfim confrontar 

o valor dos impactos com as multas previstas na legislação, em específico do 

município de São Bernardo do Campo. 

 

Assim, a partir destas confrontações de resultados será possível verificar se 

há discrepâncias entre o valor do recurso natural calculado e as sanções 

administrativas aplicadas pelo município de São Bernardo do Campo, no que diz 

respeito às multas. 
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4 O ESTUDO   

 

4.1 DIMENSIONAMENTO DO HOTEL 

 

O presente trabalho estudou  um empreendimento hoteleiro de acordo com as 

definições estabelecidas para uma estrutura física e serviços mínimos estabelecidos 

pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem – SBCLASS, do 

Ministério do Turismo – Mtur. 

 

Desta forma, para o referido estudo será considerado um hotel de categoria 

quatro estrelas, cuja estrutura e os serviços, estão em consonância com o 

SBCLASS-MTur, conforme descrição no quadro 22. 

 

 

Quadro 22 – Estrutura e Serviços de Hotéis Quatro Estrelas 

Item Observações 

Serviço de recepção Aberto por 24 horas 

Serviço de mensageiro Funcionamento por 24 horas 

Serviço de cofre (guarda de valores) Em todas as UHs (exceto banheiro) 

Banheiros nas UHs 3 m² (mínimo 90%) 

Berço para bebês 

Facilidades para bebês  

Quando solicitado 

(Cadeiras altas no restaurante, 

aquecimento de mamadeiras e comidas, 

etc) 

Café da manhã Na UH 

Serviços de refeições leves e bebidas nas 

UHs 

Room service por 24 horas 

Enxoval Troca diária 

Secador de cabelo Todas as UHs ou sob pedido. 

Serviço de lavanderia - 

Televisor 

Canais de TV por assinatura 

Acesso a internet 

Todas as UHs 

Todas as UHs 

Todas as UHs e áreas sociais 

Mesas de trabalho, cadeiras, iluminação 

própria e pontos de energia. 

Todas as UHs 
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Sala de ginástica/musculação com 

equipamentos 

Área comum 

Serviço de facilidades de escritório virtual  

Minirrefrigerador Todas as UHs 

Climatização (refrigeração e calefação) 

adequada 

Todas as UHs 

Restaurante 

Serviços de alimentação (café da manhã, 

almoço e jantar) 

Serviço a La carte no restaurante 

 

Bar  

Área para estacionamento Com serviço de manobrista 

Serviços acessórios Mínimo de três (por exemplo: salão de 
beleza, baby-sitter, venda de jornais e 
revistas, farmácia, loja de conveniência, 
locação de veículos, reserva em 
espetáculos, agência de turismo, transporte 
especial, etc.). 

Medidas permanentes ambientais Redução de energia elétrica e água, 

gerenciamento dos resíduos sólidos (com 

foco na redução, reuso e reciclagem). 

Monitoramento das expectativas e impressões 

dos hóspedes em relação aos serviços 

ofertados 

Pesquisas de opinião, reclamação e 

solução dos problemas; 

Programa de treinamento para os 

empregados.  

Medidas permanentes de seleção dos 

fornecedores 

Critérios ambientais, socioculturais e 

econômicos para promover a 

sustentabilidade; 

Medidas permanentes de sensibilização 

para os hóspedes em relação à 

sustentabilidade. 

Fonte: Ministério do Turismo, 2010 

 

Quanto ao número de UHs a ser considerada na pesquisa, foram levantados 

dados de número de apartamentos em empreendimentos hoteleiros classificados 

como quatro estrelas, e relacionados na On Line Travel – Booking Hotéis (2013), por  

tratar-se de uma agência que negocia diárias dos empreendimentos hoteleiros no 

âmbito nacional e internacional. 
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Ao constatar a referida classificação dos hotéis de acordo com o número de 

estrelas para efeito deste estudo, foram verificadas as quantidades de UHs 

disponíveis nesta categoria de empreendimentos, com significativa procura no 

território nacional, conforme verificação na Booking Hotéis, cujas quantidades 

encontradas estão relacionadas no quadro 23: 

 

Quadro 23 – Relação de UHs em Hotéis Quatro Estrelas 

Empreendimento Localização Número de UHs 

Blue Tree (Morumbi) São Paulo/SP 400 UHs 

Hotel Alpestre Gramado/RS 101 UHs 

Bourbon Convention São Paulo/SP 656 UHs 

Hotel Panamby Guarulhos/SP 144 UHs 

Hotel Atlântico Copacabana Rio de Janeiro/RJ 147 UHs 

Hotel Praia Mar Convention Natal/RN 215 UHs 

Manhattan Plaza Brasília/DF 265 UHs 

Hotel Braston São Paulo/SP 250 UHs 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Entre a quantidade mínima de UHs verificada no hotel Alprestre (101 UHs), e 

a quantidade máxima no Hotel Bourbon Convention (656 UHs), observou-se que 

apesar desses empreendimentos se encontrarem em uma mesma categoria na 

classificação do Ministério do Turismo, as oferta de serviços, além daquelas 

especificadas pelo SBCLASS-MTur (2013), variam de um hotel para o outro. 

 

A razão disso se deve ao fato de a maioria dos hotéis com menos de 200 UHs 

não possuírem áreas destinadas a convenções (eventos sociais ou corporativos) 

que foram notadas em empreendimentos com mais de 200 UHs. A exceção 

verificada foi apenas no Hotel Braston, com 250 UHs, localizado na cidade de São 

Paulo. 

 

Com base nos parâmetros determinados por SBCLASS-MTur para 

empreendimentos quatro estrelas, bem como as características estruturais 

observadas na agência de viagens on line Booking Hotéis, será considerado a 
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estrutura de hotel como modelo de referência para o estudo a ser desenvolvido 

nesta pesquisa, conforme consta no quadro 24. 

 

 

Quadro 24 – Estrutura e Serviços Hoteleiros 

Ítem Quantidade 

Número de UHs 260 UHs 

Dimensão das UHs 28 m² 

Restaurante 500 pessoas 

Bar 65 pessoas 

Eventos (convenções) 2.600 m² 

Estacionamento 1.500 m² 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para o número de apartamentos (UHs) do empreendimento foi considerado a 

quantidade de 260 UHs, com uma média de 28 m² por apartamento. O 

dimensionamento do restaurante (500 pessoas) e o Bar (65 pessoas), além da área 

de estacionamento (1.500 m²), que seguiram o padrão de empreendimentos 

semelhantes no mercado com a categoria de quatro estrelas. 

 

Para a área de eventos (convenções), seguiu-se o padrão de Richard Penne, 

no estudo de viabilidade da Guest Hotelaria (2011), que sugere a medida de 10m² 

para cada unidade habitacional do empreendimento, quando há hotéis que tenham 

no portfólio de serviços, espaços destinados a convenções de qualquer natureza.  

 

 

4.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

O dimensionamento dos impactos a serem considerados para os 

empreendimentos hoteleiros de categoria quatro estrelas estará agrupado conforme 

a resolução 001/86 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. O artigo 6ª 

da presente resolução estabelece a obrigatoriedade do estudo de impacto do meio 

ambiente, descrevendo os seguintes aspectos técnicos, a saber: 
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a) meio físico: considera-se o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando 

 os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 

 d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 

 atmosféricas. 

 

b) meio biológico e os ecossistemas naturais: considera-se a fauna e a 

 flora,  destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 

 científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

 preservação permanente; 

 

c) meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a 

 sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

 históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

 sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses 

 recursos. 

 

A partir desses aspectos, os impactos ambientais serão divididos na fase pré-

operacional, ou seja, na fase de estruturação do empreendimento hoteleiro, bem 

como na fase de implantação e operação do hotel. Os referidos impactos serão 

classificados de acordo com a fase a qual estão sujeitos a ocorrerem na área de 

estudo. 

 

O critério adotado para o levantamento dos impactos ambientais incidentes 

partiu da premissa dos EIA/RIMA de cinco projetos de implantação de hotel, a saber: 

 

a) Projeto City Acaraú na cidade de Bertioga/SP; 

b) Projeto Três Praias na cidade de Guarapari/ES; 

c) Projeto Parque Hotel Marina – Ponta do Coral, Florianópolis/SC; 

d) Projeto Resort Ponta do Mosqueiro na cidade de Aracaju/SE; 

e) Projeto Costa Azul Bahia Golf Resort & Condomínio, na cidade de 

Jandaíra/BA. 

 

Verificou-se os possíveis impactos ambientais dos projetos em questão 

quanto aos aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos, em que se utilizou como 
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mecanismo de estruturação para evidenciar os referidos impactos, a técnica de 

matrizes. 

 

Segundo Santos (2004) a matrizes de dados se referem aos levantamentos por 

meio de listagens bidimensionais, onde um dos eixos representará os indicadores, 

enquanto no outro mostrará os principais problemas ambientais que deverão ser 

objeto de análises. 

 

O quadro 25 apresenta os possíveis impactos ambientais decorrentes da 

atividade hoteleira: 

 

Quadro 25 – Impactos Ambientais de Hotéis 

 Aspecto Físico Aspectos Ambientais 

Movimentação de solo 

Alteração da qualidade dos recursos hídricos interiores/ 
Superficiais 

Contaminação do Solo 

Contaminação do Lençol Freático 

Processos de Erosão 

Geração de Efluentes 

Aumento da Impermeabilidade 

Geração de Resíduos Sólidos 
 

Qualidade do ar 
Aumento da Poluição Sonora 
Contaminação do ar 
 

Aspecto Biótico  

Vegetação 

Supressão de Vegetação 
Afugentamento de Fauna 
Modificação do Habitat Terrestre para a Fauna 
Acidentes com a Fauna 

Aspecto Socioeconômico  

Socioeconômico 

Dinamização da Economia Local 
Aumento na Arrecadação de Tributos 
Aumento na Geração de Emprego 
Aumento do Fluxo de Turistas 
Aumento da Demanda Urbana por Equipamentos e 
Serviços Públicos 
Aquecimento do Mercado Imobiliário 
Aumento do Fluxo de Mobilidade Urbana 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Os impactos ambientais verificados nos RIMA – Relatório de Impacto 

Ambiental dos projetos em questão, se referem aos aspectos mais comuns em 

processos de implantação de projetos hoteleiros independente da modalidade 

(hotéis e resorts), ou da categoria (uma, duas, três, quatro e cinco estrelas). 
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Salienta-se que os impactos aos quais foram evidenciados no quadro 13, se 

referem às possíveis incidências em razão da implantação de um projeto hoteleiro, 

pois o elemento que poderá diferenciar a dimensão de tais impactos no meio 

ambiente dependerá do nível de intervenção e modificação que estará sujeita a área 

de implantação. 

 

 

4.3 PARÂMETROS DE VALORAÇÃO 

 

4.3.1 Critérios para Valoração 

 

Para a valoração econômica dos possíveis impactos utilizou-se como base 

científica o Método do Custo de Reposição – MCR. Contudo, os processos de 

licenciamento ambiental devem fazer parte dos estudos de impactos das medidas 

mitigadoras, que por sua vez estão aderentes ao MGD - Método de Gasto 

Defensivo.  

 

Segundo Romacheli e Spinola (2011), para o MCR considera-se o valor que a 

natureza gastou para manter-se o grau de desenvolvimento que se encontram os 

recursos naturais. Neste caso, incluem-se custos imputados para regeneração ao 

estado primário do solo, do lençol freático, retenção dos processos de erosão, a 

geração de resíduos e efluentes, bem como a compensação pelo aumento da área 

impermeável causada pela implantação do empreendimento. 

 

O MGD - Método dos Gastos Defensivos, segundo Miranda et. al., (2009)  é o 

que se pode substituir ou complementar, desde que seja propício para uma 

aproximação monetária sobre as mudanças dos atributos ambientais. Como 

exemplo, pode-se comparar o consumo de água, pois se paga para ter acesso à 

água potável ou adquiri-la no comércio, cujo valor está considerando os efeitos da 

água não tratada e, de maneira indireta, assumindo que o valor pago pela água no 

comércio é a disposição a pagar do indivíduo por esse bem. 

 

Ao seguir os preceitos do método, consideram-se nos aspectos físicos os 

gastos defensivos relacionados aos custos tratamento da água, os custos para 
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tratamento dos efluentes, além dos custos de coleta e tratamento dos resíduos 

sólidos. 

 

Vale ressaltar que as estimativas tendem a ser subestimadas, pois não se 

consideram algumas variáveis, como por exemplo, o comportamento beneficente do 

indivíduo como estabelecer o valor a ser dado pela vida ou pela saúde, além da 

ausência de informação sobre os benefícios dos bens ambientais (MIRANDA et. al., 

2009) 

 

 O quadro 26 apresenta os parâmetros de referência quanto a os impactos 

ambientais. 

 

Quadro 26 - Parâmetros Físicos, Bióticos e Econômicos 

Aspecto Impacto Referência Método  

Físico 

Contaminação do Solo M³ MCR 

Contaminação do Lençol Freático M³ MCR 

Processos de Erosão M² MCR 

 Impermeabilidade do solo Unidade MCR 

Qualidade dos recursos hídricos 

interiores/superficiais 

M³ MGD 

Biótico Supressão de vegetação M² MGD 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No aspecto físico, o processo de contaminação do solo decorre em função do 

período de pré-implantação em que é gerado derramamento de concretagem, o que 

normalmente demanda ações de controle e monitoramento, além de implantar 

sistemas de contenção nesta fase do desenvolvimento do projeto. 

 

Já na fase de operação essa categoria de impacto poderá ocorrer em função 

das características de funcionamento de um empreendimento hoteleiro, poderá 

gerar resíduos alcalinos, resíduos domésticos, derrame acidental de combustíveis, 

além de resíduos de óleo e graxa. Neste contexto, o método a ser utilizado será o 

MCR, pois deverão ocorrer ações que venham a recuperar a área degradada, além 
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de se tomar medidas preventivas, de maneira que o bem ambiental possa voltar ao 

seu estado natural. 

 

Quanto à possibilidade de contaminação do lençol freático, a necessidade de 

se estabelecer controles e monitoramento, como por exemplo, limpeza do sistema 

de drenagem na fase de obras, pois a possibilidade de se afetar a qualidade das 

águas de mananciais é significativa. 

  

O processo de erosão é um tipo de impacto em que há a possibilidade de se 

verificar, principalmente na fase de implantação de projetos, devido aos 

procedimentos de remoção de terra que podem ocorrer, com movimentação de 

veículos pesados gerando rupturas no solo. Para o referido impacto, foi considerado 

como método de valoração MCR a ser adotado, pois serão considerados como base 

de custo, os valores de mercado referente às ações a serem executadas para 

contenção do processo erosivo.  

 

Para o impacto de impermeabilidade do solo também foi considerada a 

metodologia do MCR, em razão da área a ser construída, sendo adotadas medidas 

de compensação de replantio de árvores, cujo critério adotado será a quantidade de 

árvores a serem inseridas em área diferente que a do projeto, ou até mesmo criando 

unidades de conservação para garantir a reposição do bem ambiental.  

 

No impacto referente à qualidade dos recursos hídricos interiores e 

superficiais, considerou-se como medida de referência o metro cúbico,  o método a 

ser utilizado para efeito de valoração será o MGD. Nesse tipo de impacto há  

necessidade de promover medidas mitigadoras como o monitoramento da qualidade 

da água em que se verificam componentes químicos como carbono orgânico, nitrato, 

óleos e graxas, que podem ocorrer no desenvolvimento da atividade hoteleira. 

 

Sobre o aspecto biótico, verificam-se impactos como a supressão da 

vegetação, em que a medida de referência é o m² para recuperação da vegetação. 

Nesta categoria há a possibilidade de redução da diversidade e riqueza das 

espécies nativas em função da perda da vegetação. O método a ser considerado é o 

MGD, devido às medidas mitigadoras que poderão ser adotadas, como a 
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manutenção da mata nativa, estabelecendo uma área significativa para as ações, 

dentre as quais a minimização de interferência sobre a vegetação.  

 

Os critérios relacionados às medidas de referência, bem como os métodos de 

valoração estarão alinhados aos custos financeiros viabilização das ações de 

recuperação dos bens naturais, no que se referem às medidas de referência. 

Contudo, para atender aos objetivos do trabalho, serão considerados apenas os 

impactos referentes aos aspectos físicos e bióticos. 

 

4.3.2 Custos para Valoração 

 

Para o procedimento de levantamento dos custos dos impactos, foram 

estimados os valores de uso indireto a partir dos trabalhos de Moraes et. al., 2009, 

que por sua vez se basearam nos estudos de Costanza et. al., 1997, no artigo The 

Value of World’s Ecosystem Services and Natural Capital Nature, em que foram 

calculados os valores globais médio de 17 tipos de serviços ambientais, em 16 

biomas, com o objetivo de dimensionar o valor do ecossistema da região do 

Pantanal. 

 

 Também foram verificadas em Castanho Filho (2007), as estimativas de 

viabilidade econômica referente ao reflorestamento da vegetação, e em Filippon et. 

al., 2012, em que se procede ao levantamento dos processos e custos para 

produção e plantio de vegetação no planalto norte catarinense. Cabe aqui observar 

que para analisar os custos dimensionados nos trabalhos pesquisados, adotou-se 

como procedimento a atualização monetária através da inflação acumulada até o 

mês de abril de 2014, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – 

IPCA, referente aos períodos em que foram elaborados os estudos dos autores 

referenciados nas estimativas de custos ambientais. 

 

Nas pesquisas em que os valores foram estimados em dólar estadunidense, o 

procedimento adotado foi o de atualização pela inflação com base no IPCA, além da 

conversão da referida moeda a cotação de R$ 2,30, do dia 30/04/2014, definindo 

assim o valor do custo ambiental para estes casos. Para as estimativas de custos 

que envolveram tratamento do recurso hídrico, o critério adotado foi a tarifa 
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praticada de acordo com Dias (2004), cujo valor atualizado ficou em 

aproximadamente R$ 10,72, por metro cúbico, considerando a atualização do valor 

pela inflação do IPCA medida no período.  

 

No caso do impacto referente  a contaminação do lençol freático  consultou-se 

a empresa especialista no segmento, a Environmental Solution Brasil – ESBRA, com 

sede na cidade de Campinas no Estado de São Paulo, que informou sobre os 

referidos custos para esse tipo de processo. O custo real de descontaminação irá 

depender de algumas variáveis como: o grau de intervenção a serem realizados no 

projeto, os níveis de contaminação, o grau de declividade do solo dentre outros. 

 

A razão para adoção de tal procedimento refere-se ao fato de adequar a 

busca de dados no mercado, com a metodologia de análise de valoração ambiental. 

Para estes casos, o referido levantamento foi efetuado por meio de contato 

telefônico com a referida empresa para que elaborassem um orçamento estimado 

dos possíveis custos incidentes em uma prestação de serviço ambiental de 

descontaminação de solo e lençol freático na área em estudo. 

 

Portanto, as composições dos custos ambientais estão dispostas nas tabelas: 

1, 2, 3, 4, e na tabela 5 estão contidos os valores consolidados, atualizados e 

convertidos em R$, para formar a base dos cálculos da valoração do recurso 

ambiental: 

 

Tabela 1 – Custos Ambientais: Aspecto Solo 

Impactos Valores Medida Referência 

Impermeabilidade do 
solo 

R$ 
10.000,00 

Há/ano Castanho Filho, 
2007; 

Moraes et.al, 2009. 

Erosão do solo US$  63,41 Há Moraes et.al, 2009 

Resíduo sólido 
doméstico US$ 505,05 

M³ Moraes et.al, 2009 

Resíduo Alcalino US$ 505,05 M³ Moraes et.al, 2009 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Os valores referentes a impermeabilidade e erosão do solo, sofreram 

atualizações monetária em razão do período ao qual se referem estes custos. No 

caso o impacto referente a impermeabilização do solo, houve a correção do valor 

pela a inflação acumulada do período de 2007-2014. No caso da erosão do solo, 

para o valor expresso em dólar estadunidense, foi aplicada a correção pela inflação, 

bem como para efeito de conversão, usou-se a cotação do dólar referente ao dia 

23/05/2014, de acordo com o Banco Central do Brasil – BACEN, cujo valor foi de R$ 

2,2181. 

 

Tabela 2 – Custos Ambientais: Aspecto Água 

Impactos Valores Medida Referência 

Contaminação lençol 
freático 

R$ 250,00 M³ Oxi Ambiental, 2014 

Efluentes orgânicos R$ 10,72 M³ Dias, 2004 

Efluentes oleosos R$ 10,72 M³ Dias, 2004 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação ao valor referente a contaminação do lençol freático, a consultoria 

Oxi Ambiental informou que os valores para esse tipo de intervenção podem se 

alterar conforme a dimensão do local, tipo de poluente existente, e sua intensidade 

frente ao volume de água. 

 

Entretanto, nos casos em que há descontaminação com um nível não tão 

significante de poluentes, o valor mínimo pode ficar em R$ 250,00/m³ até R$ 

5.000,00/m³. Desta forma, a partir das informações, foi utilizado como critério o valor 

mínimo/m³. Para os efluentes orgânicos e oleosos, haverá também a atualização do 

dólar com base na inflação, além da conversão de US$ para R$. 

 

Tabela 3 – Custos Ambientais: Aspecto Ar 

Impactos Valores Medida Referência 

Emissões CFC US$ 44,76 Há/ano Moraes et.al, 2009 

Emissões CO; NO2  US$ 67,35 Há/ano Moraes et.al, 2009 

    Fonte: elaborado pelo autor 

 



90 
 

Os custos relativos aos gases Clorofluorocarboneto – CFC foram tomados 

com base no valor a ser gasto com a regulação da composição atmosférica, além da 

regulação dos gases de efeito estufa. São valores que deverão ser atualizados pela 

inflação, bem como convertidos de dólar para valores em Real.  

 

Tabela 4 – Custos Ambientais: Aspecto Flora 

Impactos Valores Medida Referência 

Supressão de vegetação (corte de 
árvores) 

R$ 
12.200,00 

M³ Nave e Rodrigues, 
2007; Castanho 

Filho, 2007. 

Supressão de vegetação (plantas 
nativas) 

R$ 2.849,15 Há Filippon et al (2012) 

  Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para essa categoria de impacto os valores referentes ao corte de árvores foi 

extraído por há/ano, entretanto os valores deverão ser atualizados pela inflação, 

para que seja adequado aos valores referentes das multas aplicadas pelo município. 

Quanto ao custo com plantas nativas, a métrica a ser utilizada será m³, que 

posteriormente deverá ser adequada à métrica do município. 

 

Tabela 5 – Consolidado Custos Unitários Ambientais Ajustados 

Impactos Valores (em R$) Medida 

Impermeabilidade do solo 150,03 Há 

Erosão do solo 0,06 Há 

Resíduo sólido doméstico 11,59 M³ 

Resíduo Alcalino 11,59 M³ 

Contaminação lençol freático 250,00 M³ 

Efluentes orgânicos 10,72 M³ 

Efluentes oleosos 10,72 M³ 

Emissões CFC 102,70 M² 

Emissões CO; NO2 154,53 M² 

Supressão de vegetação (corte de árvore) 18,30 M³ 

Supressão de vegetação (plantas nativas) 0,32 Há 

   Fonte: elaborado pelo autor 
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Os valores que foram apresentados em hectare foram convertidos em alguns 

casos para unidade de medida por metro quadrado, ou para quantidade efetiva de 

árvores, uma vez que para situações de conversão em quantidade, a legislação 

municipal de São Bernardo do Campo, através do decreto 18.382/13, em seu artigo 

77, § 8º, estabelece que na impossibilidade de quantificar os exemplares arbóreos 

que tenham sofrido intervenção, a unidade de medida considerará a existência de 

uma árvore a cada 10 metros quadrados.  

 

Este critério foi adotado em para a execução dos cálculos em que envolve o 

impacto referentes a supressão de vegetação, pois há a necessidade de se estimar 

o número de árvores cortadas, pois o valor adicional da multa para estes casos, 

estabelece um valor adicional para cada unidade arbórea. Assim, a valoração 

ambiental dos possíveis impactos está estimada na tabela 6: 

 

Tabela 6 – Valor Ambiental Consolidado 

Impacto Valor unitário 
(em R$) 

Quantidade Valor total (em 
R$) 

Impermeabilidade do solo 150,03 6.000 m² 900.157,82 

Erosão do solo 0,65 6.000 m² 3.882,29 

Resíduo sólido doméstico 11,59 13.687,5 m³ 114.197,75 

Resíduo Alcalino 11,59 7.350,7 m³ 61.328,42 

Contaminação lençol freático 250,00 2.500 m³ 625.000,00 

Efluentes orgânicos 10,72 13.687,5 m³ 146.730,00 

Efluentes oleosos 10,72 7.391,3 m³ 79.234,20 

Emissões CFC 131,62 600 m² 78.970,24 

Emissões CO; NO2 198,04 600 m² 118.825,87 

Supressão de vegetação (corte de 
árvore) 18,30 43.116 m³ 789.161,16 

Supressão de vegetação (plantas 
nativas) 0,32 6.000 m² 1.916,07 

  Fonte: elaborado pelo autor 

 



92 
 

A partir dos resultados consolidados da valoração, o passo seguinte será de 

estabelecer o comparativo com as multas a serem aplicadas conforme o Decreto 

18.382/13, do município em estudo. Para tanto, os impactos ambientais e os valores 

a eles relacionados serão confrontados com as respectivas sanções administrativas 

passíveis de aplicação, conforme a tabela 7: 

 

Tabela 7 – Consolidado das Multas e Penalidades Previstas 

Impacto ambiental Penalidade relacionada Penalidade 
(em R$) 

Impermeabilidade do solo Art. 75 - 
Anexo I 

Acréscimo de 

1% por m² 
61.000,00 

Erosão do solo Art. 106, inciso 
II, anexo I 

- 3.500,00 

Resíduo sólido doméstico 

Artigo 104 
Anexo I 

Acréscimo de 

10% sobre o 

valor base a 

cada 6 m³ 826.250,00 

Resíduo Alcalino 

Artigo 104 
Anexo I 

Acréscimo de 

10% sobre o 

valor base a 

cada 6 m³ 446.085,00 

Contaminação lençol 
freático 

Artigo 104 
Anexo I 

Acréscimo de 

10% sobre o 

valor base a 

cada 6 m³ 213.335,00 

Efluentes orgânicos 

Artigo 102 
Anexo I 

Acréscimo de 

15% sobre o 

valor base a 

cada 6 m³ 1.029.598,50 

Efluentes oleosos 

Artigo 102 
Anexo I 

Acréscimo de 

15% sobre o 

valor base a 

cada 6 m³ 557.323,50 

Emissões CFC Artigo 93  
Anexo I  

- 1.000,00 

Emissões CO; NO2  Artigo 93  
Anexo I 

- 1.000,00 

Supressão de vegetação 
(corte de árvore) 

Artigo 77 
Tabela 2, Anexo 

II 

Acréscimo de 

R$ 1.200,00 a 

cada exemplar 
720.860,00 
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extraído 

Supressão de vegetação 
(plantas nativas) 

Artigo 73 
Tabela 3, Anexo 

II 

Acréscimo de 

R$ 15,00 por m² 92.000,00 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Cabe ressaltar que no artigo 100, do decreto 18.382/13, estabelece que na 

ocorrência de tal infração, a atividade deverá ser cessada até que as medidas de 

mitigação ou de correção possam ser implantadas, para que então o 

empreendimento possa voltar ao seu funcionamento. Já na tabela 8 ficam 

evidenciadas as principais variações nas diferenças entre a valoração pelo MCR e 

as penalidades aplicadas: 

 

Tabela 8 – Diferenças entre o MCR e as Penalidades Administrativas 

Impacto ambiental Valor total 
(em R$) 

Valor da 
penalidade 

Diferenças 

 Em R$ Em % 

Impermeabilidade do solo 900.157,82 61.000,00 804.922,78 (93,2%) 

Erosão do solo 3.882,29 3.500,00 382,29 (9,9%) 

Resíduo sólido doméstico 114.197,75 826.250,00 99.323,90 623,5% 

Resíduo Alcalino 61.328,42 446.085,00 52.877,65 627,4% 

Contaminação lençol freático 625.000,00 213.335,00 453.333,33 (65,9%) 

Efluentes orgânicos 146.730,00 1.029.598,50 (29.444,03) 601,7% 

Efluentes oleosos 79.234,20 557.323,50 (29.444,03) 603,4% 

Emissões CFC 78.970,24 1.000,00 77.970,24 (98,7%) 

Emissões CO; NO2  118.825,87 1.000,00 117.825,87 (99,2%) 

Sup. veg. (corte de árvore) 789.161,16 720.860,00 828.098,88 (8,7)% 

Sup. veg. (planta nativa) 1.916,07 92.000,00 51.232,43 4.701,7% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os resultados apresentados se referem a valores totais do dano 

dimensionado. Os valores e medidas considerados como base de cálculo se 

diferenciam devido às métricas consideradas na legislação municipal, em que as 

métricas e valores considerados nas pesquisas foram que referenciam este trabalho. 
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4.3.3 Análise dos Resultados 

 

Ao se comparar os valores obtidos entre a valoração econômica pelo método 

do custo de reposição e as possíveis multas administrativas aplicáveis, verificam-se 

significativas discrepâncias entre um e outro valor, que podem estar relacionadas 

aos aspectos da metodologia aplicada, às pesquisas realizadas no campo da 

valoração e a legislação no âmbito administrativo. 

 

No que concerne aos aspectos do método de valoração MCR, o ponto chave 

está justamente em buscar a recomposição de do ano ao recurso natural ou pelo 

menos de minimizar o impacto causado ao meio ambiente. Se o princípio é de 

recompor o bem, e para tanto haverá a necessidade de instrumentos ou insumos 

diversos para viabilizar a reparação do dano, e, neste cenário os valores a serem 

utilizados como referência é de mercado. 

 

 Embora o MCR tenha em sua essência o sentido lógico dos valores 

praticados no mercado, muitas vezes o preço para aquisição de um produto ou 

prestação de serviço pode vir a ter um alto grau de oscilação, o que elevará como 

consequência os custos para reposição do recurso ambiental.  

 

Esse fato pode ser verificado quando se compara os custos que envolvem a 

impermeabilidade do solo. Entre o valor do método aplicado e o que prevê a 

legislação sobre a infração, percebe-se uma variação de 93,2% entre um e outro 

respectivamente, em que a diferença em termos reais de aproximadamente R$ 

839.157,82. 

 

Neste caso, foi considerado que ocorrendo à impermeabilização do solo, 

deverá haver a compensação em local próximo, criando-se uma unidade de 

conservação, ou repondo através do manejo, da vegetação em outro local, cujos 

processos são verificados em Nave e Rodrigues (2007) para implantação e 

manutenção de áreas de restauração florestal, o que gerará custos para empreender 

essas ações. 
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Com relação às implicações referentes à erosão de solo envolvem outros 

aspectos tais como: a captação da água para abastecimento tanto da parte do 

manancial, como dos lençóis freáticos que permeiam a região em estudo, e da 

função da vegetação local naquele ecossistema. 

 

 Estas incidências que podem ocorrer nas fases de pré e pós-implantação, as 

diferenças entre os valores relativos e absolutos apresentaram respectivamente 

9,9% e R$ 382,29, o que representou uma pequena variação entre o método e a 

penalidade relacionada. 

  

Os cálculos que foram desenvolvidos pelo MCR para esse impacto tiveram 

como unidade medida o hectare por ano e, o valor da penalidade aplicada para esse 

dano possui um valor fixo de R$ 3.500,00. Ressalta-se que, embora o valor da multa 

para o referido impacto seja fixa, os processos de recomposição do local afetado 

não ficará comprometido. 

 

Essa diferença também pode ser explicada de acordo com o nível de 

intervenção a ser realizado no solo, pois a característica da região e o tipo de erosão 

incidente pode fazer com que esse tipo de dano ocorra de maneira mais acelerada 

ou mais lenta. Trata-se de uma região que está sujeita a erosões do tipo pluvial e 

fluvial, que se manifestam fortemente em área protegida de manancial devido a sua 

composição física. 

 

Já o impacto referente ao resíduo sólido doméstico, incidente de maneira 

predominante na fase de pós-implantação do empreendimento, apresentou uma 

superioridade quanto ao valor da multa aplicada em relação aos valores calculados 

pelo MCR, mostrando uma diferença em termos relativos de 623,5%, com uma 

diferença de R$712.052,25. 

 

A incidência desse impacto está diretamente relacionada com o número de 

hóspedes no empreendimento, pois estará atrelada a essa variável o volume de 

resíduos gerados por pessoa, que pode oscilar de maneira significativa devido aos 

períodos de alta ou baixa temporada, que por sua vez pode aumentar a composição 

dos custos para mitigação do problema no empreendimento.  
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Essa ocorrência se verifica também no impacto de resíduos alcalinos, que 

estão relacionados com o fluxo de pessoas, em função das atividades exercidas 

pelo hotel em áreas como banheiros, vestiários e lavanderia, cujos resultados foram 

superiores das penalidades quando comparadas ao MCR em valores relativos e 

absolutos de 627,4% e R$ 384.756,58, respectivamente. 

 

Quanto aos impactos relacionados a efluentes orgânicos e efluentes oleosos, 

as diferenças de valores verificadas foram ainda maiores. As penalidades 

associadas a esses impactos foram superiores comparadas com o MCR, cujos 

valores relativos e absolutos se mostraram em 601,7%; R$ 882.868,50 (efluentes 

orgânicos), e 603,4%; R$ 478.089,30 (efluentes oleosos), respectivamente. 

 

Os efluentes orgânicos para esse tipo de atividade estão relacionados 

predominantemente a atividades nas áreas de banheiro e os serviços de lavanderia, 

bem como os efluentes oleosos estão relacionados às áreas de cozinha e 

manutenção de maquinário, sendo que nesta última ainda há a incidência de 

resíduos de graxa. 

 

Entretanto, no impacto sobre a contaminação do lençol freático, se verificou 

que os valores calculados pelo MCR foram superiores às penalidades previstas na 

legislação do município. O resultado relativo ficou em 65,9%, que representou uma 

diferença em valor absoluto de R$ 411.665,00. 

 

O impacto sobre o lençol freático tem como origem diversas fontes que 

podem estar associadas ao tipo de uso e ocupação do solo, em que se assumem 

características singulares quanto à geração de poluentes (SILVA, 2008). A 

incidência deste dano pode ser na fase de pré e pós-implantação do projeto, sendo 

que as atividades no setor de cozinha, o uso de banheiros e vestiários, a atividade 

no restaurante e bar, operação de elevadores, o armazenamento e manuseio de 

produtos químicos e os serviços de lavanderia, são agentes de forte predominância 

na alteração da qualidade da água. 
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No tocante à emissão de gases na atmosfera, o resultado apresentado 

mostrou também um valor maior nos cálculos pelo MCR. Quando verificada a 

valoração das emissões de CFC, em termos relativos a superioridade foi de 98,7%, 

representando uma diferença de R$ 77.970,24 e nas emissões de CO e NO2, os 

resultados foram de 99,2%, com uma diferença de R$ 117.825,87. 

 

A emissão de gases na atmosfera para este tipo de atividade está relacionada 

a operação de ar condicionado, operação com aquecedores de água, além da 

operação com geradores de energia, que afetará a camada de ozônio (no caso de 

equipamento de ar condicionado) e a qualidade do ar (no caso dos aquecedores e 

geradores de energia). 

 

Para os impactos que envolvem a supressão da vegetação foi verificada uma 

pequena superioridade no cálculo pelo MCR no aspecto corte de árvore, em que a 

diferença foi de R$ 68.301,16, o que representou uma variação de 8,7%. Porém, 

quanto à supressão de plantas nativas, o maior valor demonstrado foi das 

penalidades aplicadas em relação, com R$ 90.083,93 de diferença em relação ao 

MCR, representando 4.701,5%. 

 

Tanto o aspecto de corte de árvore, como a supressão de plantas nativas tem 

sua incidência na fase de pré-implantação do projeto hoteleiro. Salienta-se que para 

os cálculos referentes ao corte de árvores, os dados de quantidade e valor unitário 

foram ajustados para metro cúbico, em função do enquadramento deste dano no 

artigo 75 do decreto municipal 18.382/13. 

 

Contudo, há neste processo um acréscimo ao valor da multa previsto na 

referida legislação de R$ 1.200,00 por exemplar extraído, gerando a necessidade de 

se estimar a quantidade a ser extraída da referida área, que para efeito de cálculo 

das penalidades, as madeiras foram consideradas como nativas, com um volume de 

extração de 600 árvores. 

 

Entre o método de valoração aplicado e o comparativo das penalidades 

incidentes, observa-se que os valores foram menos discrepantes em relação a 

maioria dos itens verificados. Este fato pode sugerir uma preocupação com este 
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aspecto, devido às características físicas do bioma da mata atlântica sofrer 

sucessivas reduções ao longo de décadas.  

 

No que se refere à supressão de plantas nativas, para composição dos 

cálculos as quantidades e valores monetários foram ajustados para metro quadrado, 

pois no enquadramento das penalidades previstas, há o acréscimo à multa de R$ 

15,00 por metro quadrado. Dos valores superiores das penalidades que foram 

comparados com o MCR, este aspecto é o que apresenta menor discrepância, 

embora Moraes et. al. (2009), argumente que diferentes valores podem ser obtidos 

em razão do método aplicado e das características do bioma estudado. 

 

A partir dos comparativos dos resultados deixou evidenciado que dos onze 

impactos levantados, em seis dele os valores do MCR foi superior às penalidades 

aplicadas. Em alguns com alta significância, como verificado nos impactos sobre a 

impermeabilização do solo, a contaminação do lençol freático e as emissões de 

gases CO e NO2. Já as penalidades foram superiores nos demais, destacando-se de 

forma significativa os impactos relacionados ao resíduo sólido doméstico, efluentes 

orgânicos e efluentes oleosos, com expressivas diferenças entre os valores 

comparados, superiores até aquelas diferenças verificadas no MCR. 

 

O enquadramento administrativo expresso no decreto municipal pode sinalizar 

a preocupação do legislador e da autoridade ambiental com relação às áreas 

protegidas. Essa preocupação se traduz pelo certo grau de rigidez que se observa, 

pois ao comparar com o MCR, mesmo aplicando valores de mercado, ainda sim a 

multa incidente se mostrou com uma tendência mais inibidora no que tocante a 

possibilidade de provocação do dano ao meio ambiente. 

 

Porém, quando o valor do MCR se mostra superior aos valores aplicados com 

multas, pode se tornar preocupante, pois a autoridade municipal no exercício de 

suas atribuições se utiliza da sanção administrativa, manifestada pela multa, para 

coibir a prática de dano aos recursos naturais, sobretudo quando esses impactos 

estão sendo gerados em áreas sensíveis, como as áreas legalmente protegidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A adoção de políticas de desenvolvimento econômico e social permitiu o 

desencadeamento da explosão urbana e consequentemente das áreas periféricas, 

em especial nos mananciais. A consequência sobre esses fatos recaem atualmente 

na busca por preservar o que ainda resta de recursos para garantir a sobrevivência 

presente e futura.  

 

Ao estabelecer o marco regulatório federal sobre as políticas relacionadas ao 

meio ambiente, o Estado desencadeou uma série de ações, tanto no âmbito legal, 

quanto no administrativo. Porém essas ações necessitam de serem ajustadas ou 

corrigidas, para que a possibilidade de se tomar decisões seja com base em um 

universo com informações que possam se não garantir, mas que permita ao gestor 

uma reflexão mais detalhada ao utilizar instrumentos de análise como os métodos 

de valoração econômica ambiental. 

 

Neste contexto, é possível que ocorra importantes contribuições sobre o tema 

meio ambiente, por se tratar de um instrumento que pode nortear as decisões dos 

gestores, seja no âmbito público ou privado, para haja o equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a sustentabilidade não possam padecer de 

informações importantes nas escolhas a serem tomadas. 

 

No presente trabalho, foi utilizado o método de valoração do MCR com o 

objetivo de analisar as possíveis discrepâncias entre as penalidades financeiras 

(multa) aplicadas em decorrência de infrações ambientais, utilizando como técnica 

de pesquisa a simulação de implantação de um hotel em área de proteção e 

recuperação de manancial. 

 

Para tanto, na pesquisa foram identificados os possíveis impactos comuns em 

um processo de pré e pós-implantação de um projeto hoteleiro. Esses impactos 

foram verificados através dos relatórios de EIA/RIMA de cinco projetos de hotéis e 

resorts. 
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A definição dos impactos ambientais foi categorizada no âmbito físico, 

biológico e socioeconômico. Contudo, para desenvolvimento do trabalho, 

consideraram-se aqueles impactos que diretamente são passíveis de multas e que, 

portanto, os impactos relacionados à categoria socioeconômica, não foram objeto de 

desenvolvimento na presente pesquisa. 

 

Para a valoração, seguiram-se alguns procedimentos que foram adotados 

como critério para o estabelecimento das métricas e consequentemente base de 

cálculo para a valoração conforme os parâmetros adotados no decreto do município. 

O processo seguinte foi estabelecer os valores totais para as multas referentes ao 

município de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, em 

que cada dano foi associado à respectiva penalidade e os valores a elas atrelados 

em razão da infração contra o meio ambiente. 

 

Para responder o problema da pesquisa foi elaborado um comparativo entre 

os valores obtidos com a valoração pelo MCR e as multas dimensionadas em função 

do impacto hoteleiro gerado. Os resultados apontaram que para a maioria dos itens 

verificados, existem significativas discrepâncias entre um e outro valor para o 

recurso natural.  

 

As diferenças significativas observadas nos impactos ambientais referentes a 

impermeabilidade do solo, a erosão, a emissões de gases, a contaminação do lençol 

freático e supressão de vegetação por corte de árvore. Este fato pode se tornar 

preocupante, pois isso sinaliza que ações para prevenção de um recurso natural 

causa um dispêndio muito maior de recurso do que cometer a infração e pagar a 

multa. 

 

Dos impactos verificados em que o valor da penalidade foi superior ao método 

aplicado nesse estudo, se referem a resíduo sólido doméstico, efluentes orgânicos e 

oleosos, resíduos alcalinos e supressão de vegetação com plantas nativas. 

Diferentemente do que ocorreram na situação anterior, as penalidades com 

resultado maior que os valores do MCR, sinalizam como positivo sob o ponto de 

vista da preservação. 
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Se os valores das penalidades são superiores ao MCR, isso pode sugerir que 

a autoridade ambiental busca inibir a possibilidade de ocorrência do dano por meio 

de uma sanção administrativa punitiva, estabelecendo formas que possam 

desestimular a prática da infração. Os resultados apresentados na sua maioria foram 

muito distantes, embora haja a influência da metodologia de valoração quanto ao 

dano, há valores impostos de multa que podem não corresponder a dimensão do 

impacto causado ao meio ambiente.  

 

O processo de quantificação do serviço disponibilizado pelo meio ambiente é 

de extrema importância para o equilíbrio da relação custo e benefício no processo 

econômico. A valoração dos recursos naturais é necessária para que se possam 

internalizar os gastos relacionados ao uso e reposição dos bens no meio ambiente. 

Estimar o valor do serviço ambiental, neste contexto, por meio do método MCR 

evidenciou-se a necessidade de aperfeiçoar cada vez mais o processo de atribuição 

de valor aos recursos na natureza, principalmente quando se trata de decisões no 

âmbito público.  

  

Para o gestor público noção dos custos gerados pelo uso dos recursos do 

meio ambiente passa a ser importante, pois propicia que se tenha uma referência 

para se atribuir o valor de multas por infrações ou crimes cometidos, bem como as 

compensações ambientais, além de permitir se tenha um instrumento financeiro que 

poderá auxiliar nas definições de políticas voltadas para o meio ambiente. 

 

Desta forma, a valoração pelo MCR representa apenas uma parte do que seja 

necessário para se determinar o valor econômico total. A comprovação numérica da 

metodologia ainda necessita de parâmetros complementares que podem enriquecer 

futuros trabalhos e refinar as informações prestadas.  

 

A utilização de diversas metodologias de valoração que se complementem 

nos processos analíticos é importante para o refinamento dos dados e informações 

necessárias sobre meio ambiente, pois se torna uma alternativa de redução de 

possíveis distorções sobre os resultados da valoração do ativo ambiental. Com isto, 

as limitações na determinação dos preços pelos serviços ambientais passam a ser 

mais precisas, na medida em que há a sofisticação dos dados gerados. 
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Portanto, como sugestão para futuras pesquisas sugere-se o 

desenvolvimento de modelos que possam propiciar um número maior de 

informações e variáveis de análise, a fim de captar na essência os pontos fortes de 

cada modelo de forma a reduzir as referidas distorções que normalmente ocorrem 

na aplicabilidade dos métodos individualmente quando se adota uma única 

metodologia de valoração, possibilitando maior reflexão e segurança para com as 

informações relativas ao recurso natural. 
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Tabela 9: Parâmetros de quantidades e unidades de medida  

 

ITENS VOLUME 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

FASE DE 

OCORRÊNCIA 

Estimativa de pessoas circulantes no hotel 500 Pessoas/dia 

Pós-

implantação 

Estimativa de Impermeabilidade do solo 6.000 M² 

Pré-

implantação 

Erosão do solo 0,6 Há/ano 

Pré e Pós-

implantação 

Estimativa de geração de resíduo sólido 

doméstico 0,054 Kg/dia/pessoa 

Pós-

implantação 

Estimativa de geração de resíduo alcalino 0,029 Kg/dia/pessoa 

Pós-

implantação 

Estimativa de contaminação do lençol freático 2.500 M³ 

Pré-

implantação 

Estimativa de geração de efluentes orgânicos 0,6 Há/dia/pessoa 

Pós-

implantação 

Estimativa de geração de efluentes oleosos 0,6 Há/dia/pessoa 

Pós-

implantação 

Estimativa de custos com emissões de CFC 600 Árvores 

Pré e Pós-

implantação 

Estimativa de custos com CO e NO2 600 Árvores 

Pós-

implantação 

Estimativa de supressão de vegetação (corte 

de árvore) 600 Árvores 

Pré-

implantação 

Estimativa de supressão de vegetação 

(plantas nativas) 6.000 M² 

Pré-

implantação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10: Conversão e atualização dos custos ambientais unitários 

 

ITENS 

VALOR 

BASE MOEDA 

VALOR 

BASE 

ATUALIZADO 

(em R$) 

Estimativa de Impermeabilidade do solo 10.000,00 R$ 150,03 

Erosão do solo 63,41 US$ 0,65 

Estimativa de geração de resíduo sólido 

doméstico 10,18 R$ 11,59 

Estimativa de geração de resíduo alcalino 10,18 R$ 11,59 

Estimativa de contaminação do lençol freático 250,00 R$ 250,00 

Estimativa de geração de efluentes orgânicos 505,05 R$ 10,72 

Estimativa de geração de efluentes oleosos 505,05 R$ 10,72 

Estimativa de custos com emissões de CFC 44,76 US$ 131,62 

Estimativa de custos com CO e NO2 67,35 US$ 198,04 

Estimativa de supressão de vegetação (corte 

de árvore) 10.000,00 R$ 18,30 

Estimativa de supressão de vegetação (plantas 

nativas) 2.849,15 R$ 0,32 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 11: Valor total dos custos ambientais totais 
 

ITENS VALOR TOTAL (em R$) 

Estimativa de pessoas circulantes no hotel 900.157,82 

Erosão do solo 3.882,29 

Estimativa de geração de resíduo sólido doméstico 114.197,75 

Estimativa de geração de resíduo alcalino 61.328,42 

Estimativa de contaminação do lençol freático 625.000,00 

Estimativa de geração de efluentes orgânicos 146.730,00 

Estimativa de geração de efluentes oleosos 79.234,20 

Estimativa de custos com emissões de CFC 78.970,24 

Estimativa de custos com CO e NO2 118.825,87 

Estimativa de supressão de vegetação (corte de árvore) 789.161,16 

Estimativa de supressão de vegetação (plantas nativas) 1.916,07 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 12: Valores parciais das penalidades aplicáveis 
 
Artigo Impacto Valor base 

(em R$) 
Valor 

adicional 
(em R$) 

Observações 

75 Impermeabilidade 
do solo 

1.000 60.000,00 Acréscimo de 1% por m² 

75 Erosão do solo 3.500 0,00 - 

104 Resíduo sólido 
doméstico 5.000 821.250,00 

Acréscimo de 10% a cada 

6m³ 

104 Resíduo alcalino 

5.000 441.085,00 

Acréscimo de 10% a cada 

6m³ 

104 Contaminação 
lençol freático 5.000 208.335,00 

Acréscimo de 10% a cada 

6m³ 

102 Efluentes orgânicos 

3.000 1.026.598,50 

Acréscimo de 15% a cada 

6m³ 

102 Efluentes oleosos 

3.000 554.323,50 

Acréscimo de 15% a cada 

6m³ 

93 Emissões CFC 1.000 0,00 - 

93 Emissões CO e 
NO2 

1.000 0,00 - 

77 Corte de árvore 

860 720.000,00 

Acréscimo de 1200 a cada 

exemplar extraído 

73 Planta nativa 

2.000 90.000,00 

Acréscimo de 15,00 por 

metro quadrado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 13: Valor consolidado das penalidades aplicáveis 
 
 
Artigo Impacto Valor em R$ 

75 Impermeabilidade do solo 61.000,00 

75 Erosão do solo 3.500,00 

104 Resíduo sólido doméstico 826.250,00 

104 Resíduo alcalino 446.085,00 

104 Contaminação lençol freático 213.335,00 

102 Efluentes orgânicos 1.029.598,50 

102 Efluentes oleosos 557.323,50 

93 Emissões CFC 1.000,00 

93 Emissões CO e NO2 1.000,00 

77 Corte de árvore 720.860,00 

73 Planta nativa 92.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 


