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RESUMO 
 
A Baía de Guanabara é um ecossistema de importância inquestionável e gerador de  
benefícios econômicos que justificam sua recuperação ambiental. A Fase I do Programa 
de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) iniciada em 1994 pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, com recursos de aproximadamente US$ 800 milhões, não será 
suficiente para garantir a limpeza total da Baía. Para tal objetivo ambiental, as fases 
posteriores teriam que investir no mínimo mais US$ 600 milhões. 

O presente estudo efetua, primeiro, uma análise crítica dos procedimentos 
metodológicos utilizados na análise de viabilidade econômica do Programa de 
Despoluição da Baía de Guanabara  (PDBG), especificamente em relação à utilização de 
técnicas de valoração econômica dos benefícios ambientais e indica outros 
procedimentos tendo em vista os investimentos adicionais a serem realizados na 
recuperação deste sítio natural.  

Para tanto esta avaliação metodológica identificou que, apesar da análise econômica ter 
adotado procedimentos-padrão da literatura, algumas questões eram merecedoras de 
uma abordagem distinta, ou adicional, no sentido de avaliar a sensibilidade dos 
resultados. As questões principais  re-analisadas neste trabalho foram: (i) as implicações 
da avaliação conjunta de todo o sistema de esgotamento sanitário, que influenciou a 
viabilidade de estações de tratamento de esgotos, inviáveis se avaliadas em separado e, 
reduziu os recursos para a expansão de outros componentes do projeto; e (ii) a 
importância da inclusão de valores econômicos de não-uso, associados a funções 
ecológicas da Baía de Guanabara, e sua pertinência para a viabilidade das fases 
posteriores de investimentos com base em algumas estimativas destes valores de não-
uso em diferentes cenários e taxas de desconto. 

A análise das questões acima, contudo, veio a confirmar que a análise de custo/ 
benefício, embora não seja uma forma exclusiva e única de avaliação de projetos 
públicos, pode gerar indicadores de viabilidade econômica que justificam projetos 
tipicamente ecológicos, demonstrando que eficiência econômica não está dissociada de 
qualidade ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 

The Guanabara Bay is a singular natural site with unquestionable ecological importance 
generating benefits which justify an ambitious clean-up programme. The Phase I of its 
clean-up programme started, in fact, in 1994 with a total investment of almost US$800 
million. However, total water quality and ecological functions recovery will require at 
least an additional investment of about US$ 600 million. 
 
 
Firstly, this study analyses the methodological procedures adopted in the cost-benefit 
analysis undertaken for the Phase I. This analyses pointed out some issues deserving a 
distinct or broader approach, although it recognizes that the assessment process as a 
whole followed closely the conventional procedures suggested in the literature. The 
issues re-assessed in this thesis were: (i) the implications of undertaking the viability 
analysis for the project as a whole instead of analysing the feasibility of each component 
separately; and (ii) the changes in results with the inclusion of non-use values, which 
were excluded in the official analysis, based on estimates and their relevance for the 
next investment phases at distinct scenarios and discount rates. 
 
 
Our findings, however, have assured that cost-benefit analysis, although not the only 
option to scrutinise public investments, can offer sound economic indicator to justify 
environmental projects, indicating that economic efficiency can be associated with 
environmental quality. 

 



 vi 

 A VALORAÇÃO ECONÔMICA COMO INSTRUMENTO 
DE GESTÃO AMBIENTAL - O CASO DA DESPOLUIÇÃO 

DA BAÍA DE GUANABARA 
 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................................... 1 

1 -  A ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO COMO INDICADOR DE VIABILIDADE ECONÔMICA . 5 

1.1 - Fundamentos Teóricos .......................................................................................... 6 
1.1.1 - Externalidades................................................................................................. 6 
1.1.2 - Variações de Bem-Estar.................................................................................. 7 
1.1.3 - Estimativa de Variações de Bem-Estar........................................................... 9 
1.1.4 - Preço Social ou Preço de Eficiência ............................................................. 11 
1.1.5 - Indicadores de Viabilidade............................................................................ 12 

1.2 - Distribuição Intrageneracional ............................................................................ 13 
1.3 - Distribuição Intergeneracional - (taxa de desconto)............................................ 15 

 
2 - QUESTÕES METODOLÓGICAS  DA VALORAÇÃO AMBIENTAL.................................. 18 

2.1 - Natureza e Classificação dos Valores Ambientais .............................................. 18 
2.2 - Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Valoração Econômica do Meio 
Ambiente ..................................................................................................................... 19 

2.2.1 - Métodos da Função de Produção .................................................................. 20 
2.2.1.1 - Método da Produtividade Marginal ........................................................... 20 
2.2.1.2 - Métodos  de Mercado de Bens Substitutos ................................................ 21 
2.2.1.3 - Método do Custo de Oportunidade ............................................................ 22 
2.2.2 - Métodos de Mercado para Bens Complementares........................................ 22 
2.2.2.1 - Método dos Preços Hedônicos................................................................... 23 
2.2.2.2 - Método do Custo de Viagem ..................................................................... 24 
2.2.3 - Método da Valoração Contingente ............................................................... 25 

2.3 - Principais Viéses Estimativos dos Métodos de Valoração Ambiental................ 27 
2.3.1 - Viéses Estimativos dos Métodos da Função de Produção ............................ 27 
2.3.1.1 - Métodos da Produtividade Marginal, de Mercado de Bens Substitutos e do 
Custo de Oportunidade............................................................................................. 27 
2.3.2 -Viéses Estimativos dos Métodos de Mercado de Bens Complementares...... 27 
2.3.2.1 - Preços Hedônicos....................................................................................... 27 
2.3.2.2  - Método do Custo de Viagem .................................................................... 28 
2.3.4 - Viéses Estimativos e Validade do Método de Valoração Contingente......... 29 

 
3 - A ANÁLISE ECONÔMICA DO   PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE 

GUANABARA  (PDBG) .................................................................................................... 33 

3.1 - Relevância Ecológica da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara .................. 33 
3.2 - Investimentos Previstos na FASE I do PDBG .................................................... 34 
3.3 - Procedimentos Adotados na Avaliação Econômica da Fase I do PDBG............ 36 
3.4 - Valores Ambientais Encontrados e Resultados da ACB..................................... 38 

3.4.1 - Abastecimento de Água ................................................................................ 39 
3.4.1.1 -  Setorização dos Sistemas (análise custo-benefício).................................. 39 



 vii 

3.4.1.2 -  Micromedição (análise custo-benefício)................................................... 40 
3.4.2 - Esgotamento Sanitário .................................................................................. 41 
3.4.2.1 -  Redes Coletoras (análise custo-benefício) ................................................ 42 
3.4.2.2 - Coletores -Tronco (análise custo-benefício) .............................................. 43 
3.4.2.3 - Estações de Tratamento de Esgoto (análises de custo-benefício e custo-
eficiência) ................................................................................................................. 45 
3.4.3 - Drenagem...................................................................................................... 53 

 
4 - ANÁLISE CRÍTICA DA FASE I DO PDBG................................................................. 55 

5 - PROGRAMA DE  DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE GUANABARA - VALOR DE EXISTÊNCIA, 

POR QUE NÃO?............................................................................................................... 61 

5.1 - A Possibilidade de Mensuração do Valor de Existência..................................... 61 
5.2  - A Valoração Contingente ................................................................................... 67 
5.3 - O Valor de Existência (não-uso) da Baía de Guanabara ..................................... 71 

5.3.1 -  O Valor de Existência e a FASE I do PDBG............................................... 72 
5.3.2 -  O Valor de Existência da Baía de Guanabara e Futuros Investimentos....... 73 
5.3.2.1 -  Estudo para  a Recuperação do Ecossistema da Baía de Guanabara      da 
JICA. ........................................................................................................................ 74 
5.3.2.2 - Brasil: Gestão da Poluição Ambiental no Estado do Rio de Janeiro - 
Relatório No 15488 - BR do Banco Mundial............................................................ 76 
5.3.2.3 -  Modelo de Política de Qualidade da Água para a Baía de Guanabara e suas 
Aplicações da FEEMA............................................................................................. 77 
5.3.3 - O Valor de Existência Mínimo Necessário à Eficiência Econômica da 
Recuperação do Valor de Existência (não-uso) da Baía de Guanabara ................... 79 
5.3.4 - A Influência da Taxa de Desconto no Dimensionamento dos Benefícios da 

Recuperação dos Valores de Não-Uso da Baía de Guanabara. ........................... 82 
 
CONCLUSÃO.................................................................................................................... 84 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 88 

 
 

 

 

 



 viii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - RESULTADOS DA ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA/SETORIZAÇÃO DOS SISTEMAS................................................................................ 40 

TABELA 2 - RESULTADOS DA ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO DE MICROMEDIÇÃO............... 41 

TABELA 3 - DAP ESTIMADAS PARA PROJETOS SIMILARES.............................................. 42 

TABELA 4 - RESULTADOS DA ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO/REDES COLETORAS........................................................................................ 43 

TABELA 5 - RESULTADOS DA ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO/COLETORES-TRONCO .................................................................................... 44 

TABELA 6 - RESULTADOS DOS BENEFÍCIOS COM A PROJEÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO 
VOLUME DE PESCADO...................................................................................................... 48 

TABELA 7 - RESULTADO DA ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO DOS SISTEMAS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO .............................................................................................. 50 

TABELA 8 - RESULTADOS DA ANÁLISE DE CUSTO/BENEFÍCIO DE DRENAGEM................. 54 

TABELA 9 - BENEFÍCIO TOTAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS................ 59 

TABELA 10 - CUSTO TOTAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.................... 59 

TABELA 11 - VALOR PRESENTE LÍQUIDO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS....59 

TABELA 12 - REDUÇÃO DE CARGAS PELO PDBG............................................................ 75 

TABELA 13 - CUSTO TOTAL DE REDUÇÃO DE CARGA ORGÂNICA E NUTRIENTES ............ 76 

TABELA 14 - EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO E CUSTOS DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
TRATAMENTO .................................................................................................................. 78 

TABELA 15 - VALOR TOTAL DOS INVESTIMENTOS A PREÇOS DE EFICIÊNCIA................... 80 

TABELA 16 - VALORES MÍNIMOS ANUAIS DE DAP TOTAL NECESSÁRIOS À VIABILIZAÇÃO 
DOS PLANOS DE INVESTIMENTO ....................................................................................... 81 

TABELA 17 - LIMITE MÍNIMO DA DAP MENSAL MÉDIA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA 
PARA CAPTURAR OS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE NÃO-USO DA BG POR PLANO DE 
INVESTIMENTO. ................................................................................................................ 81 

TABELA 18 - PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR A 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE GUANABARA POR PLANO DE INVESTIMENTO.... 82 

TABELA 19 - VALORES MÍNIMOS MENSAIS DE DAP INDIVIDUAL PARA OS PLANOS DE 
INVESTIMENTO DE ACORDO COM DIFERENTES TAXAS DE DESCONTO .............................. 83 

 



 ix 

ÍNDICE DE QUADROS 

 
 

 

QUADRO 1 - TAXONOMIA DO VALOR ECONÔMICO DO MEIO AMBIENTE ......................... 19 
 
QUADRO 2 - CORRELAÇÃO ENTRE BENEFÍCIOS ESPERADOS E INVESTIMENTOS PROPOSTOS..37 
 
QUADRO 3 - RESUMO DAS ESTIMATIVAS DE BENEFÍCIOS ................................................ 38 
 
QUADRO 4 - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE CONTAMINAÇÃO EM RIOS COM COLETORES-
TRONCO POR SISTEMA ..................................................................................................... 44 
 
QUADRO 5 - AMOSTRA DA PESQUISA DE VALORAÇÃO CONTINGENTE PARA 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO/TRATAMENTO DE ESGOTO .................................................... 45 
 
QUADRO 6 -  POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA COM OS INVESTIMENTOS DE DRENAGEM 54 
 
QUADRO 7 - CORRELAÇÃO ENTRE ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO E 
VARIAÇÕES DE BEM - ESTAR ........................................................................................... 58 
 
QUADRO 8 - MEDIDAS COMPLEMENTARES AO PDBG PARA A PRESERVAÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS................................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo efetua uma análise crítica dos procedimentos metodológicos 
utilizados na análise de viabilidade econômica do Programa de Despoluição da Baía de 
Guanabara - PDBG, especificamente da utilização de técnicas de valoração econômica 
do meio ambiente para a elaboração de análises de custo-benefício. O objetivo é 
demonstrar como um investimento público ambiental pode ser melhor configurado se 
precedido de uma avaliação econômica que evidencie os ganhos e as perdas decorrentes 
da execução dos projetos, bem como apresentar os principais pressupostos teóricos em 
que se baseia esta avaliação.  
 
A Baía de Guanabara é um ecossistema de importância inquestionável. Milhões de 
pessoas habitam em sua bacia hidrográfica e usufruem dos benefícios de sua existência 
da mesma forma que sofrem os impactos negativos de sua degradação. Recuperá-la em 
termos ambientais é um esforço emblemático que transcende até a sua própria 
importância enquanto ecossistema, pois representa mais que uma  possibilidade de 
interação harmoniosa entre homem e natureza. Representa o triunfo da gestão ambiental 
sobre o caos da falta de controle social sobre o uso dos recursos naturais.  
 
Os investimentos totais necessários à plena recuperação da Baía de Guanabara ainda 
estão sendo definidos. A Fase I do PDBG, no entanto, foi iniciada em 1994 pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID e do Fundo Ultramarino de Cooperação Econômica do Japão - 
OECF. Constitui-se em um investimento de aproximadamente US$ 800 milhões, que 
trará benefícios a cinco milhões de habitantes apresentando, portanto, ampla magnitude 
em termos de impactos sócio-econômicos. 
 
Recuperar a Baía de Guanabara, no entanto, não é tarefa simples. Requer enorme 
esforço de pesquisa científica, de apropriação de conhecimentos técnicos e, 
principalmente, de capacidade institucional de gestão ambiental. É irrefutável a 
capacidade técnica e científica local para formular um programa de investimentos 
potencialmente apto a recuperar os valores ambientais da Baía. No entanto, a capacidade 
institucional de gestão ambiental é algo que a cada dia se torna mais complexo em face 
da multiplicidade de interesses dos inúmeros  agentes econômicos que usufruem dos 
recursos naturais e da notória escassez de recursos financeiros para investimento. 
 
Sendo assim, não há mais como conceber qualquer mecanismo de gestão que prescinda 
de um conhecimento profundo da dinâmica dos processos econômicos em que o recurso 
ambiental se insere, nem como utilizar os recursos financeiros disponíveis da forma 
mais eficiente possível sem identificar que conjunto de intervenções resultará em maior 
bem-estar social. 
 
Na formulação de Randall (1987) “a economia é um sistema complexo que organiza a 
produção de bens e serviços, bem como sua distribuição entre as pessoas. Como tal, está 
intrinsecamente ligada ao sistema natural (atmosfera, geosfera, hidrosfera e biosfera) e 
ao sistema social (leis, costumes, tradições, organizações e redes de comunicação).  
Neste sentido, todos os fenômenos naturais ou sociais estão direta ou indiretamente 
ligados ao sistema econômico.  Uma economia coordena produção, consumo, poupança 
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e investimento, dados a escassez de recursos, as limitações tecnológicas, as necessidades 
e desejos dos cidadãos e o sistema de propriedade. Um estudo econômico, portanto, 
pode ser compreendido como um estudo para escolhas em uma situação de escassez 
ambiental. Sem escassez, não há razão para escolhas e dada a escassez,  cada escolha 
implica em um custo.  A sociedade que faz boas escolhas  aumenta a possibilidade de 
proporcionar novas futuras escolhas a seus cidadãos.” 
 
São nestes pressupostos que o presente estudo se baseia.  Desta forma, o Capítulo 1 
apresenta  uma síntese da teoria microeconômica do bem-estar, procurando 
contextualizar a questão ambiental  e demonstrar os fundamentos da análise custo-
benefício - ACB de projetos ambientais, sua aplicação e os principais problemas que 
encerra.  
 
Considerando ainda os aspectos teóricos, em se tratando de projetos que apresentam 
impactos ambientais (a grande maioria deles), quer positivos quer negativos, a 
mensuração econômica destes impactos para cômputo na ACB realiza-se por intermédio 
da utilização dos métodos de valoração econômica do meio ambiente. A valoração, 
portanto, é um processo pelo qual se dimensiona o valor social dos bens e serviços 
ambientais afetados pelo projeto. 
 
Assim, o Capítulo 2 apresenta os métodos disponíveis para mensuração de valores 
ambientais de uso e de não-uso, os procedimentos a serem adotados, limitações,  
especificidades e viéses estimativos.  
 
Estes métodos têm sido paulatinamente incorporados nos processos decisórios relativos 
à definição não somente de projetos, como também de políticas e  programas e no  
estabelecimento de padrões ambientais. Mais recentemente,  ainda de forma incipiente, 
vêm sendo utilizados no cálculo dos valores relativos à reparação de danos ambientais, 
cujo caso mais clássico foi o acidente com o petroleiro Exxon Valdez no Alasca1. 
 
O conhecimento das preferências sociais expressas no valor atribuído ao patrimônio 
ambiental pelos indivíduos é condição para a melhor eficiência de políticas, planos e 
projetos. Da mesma forma, é condição para que o estabelecimento de padrões 
ambientais possa ser mais facilmente respeitado e para que o cômputo dos danos 
ambientais resulte em ressarcimentos que efetivamente cumpram o seu objetivo de 
compensar prejuízos.  
 
Tais procedimentos seriam dispensáveis caso o mercado fosse de concorrência perfeita, 
onde as decisões individuais maximizariam o bem-estar social. Neste caso,  as 
estratégias de maximização de bem-estar dos consumidores individuais e de lucro dos 
produtores individuais resultariam, inevitavelmente, na maximização do bem-estar 
coletivo.  

                                                           
1Em março de 1989, cerca de 50 milhões de litros de óleo cru vazaram do 
petroleiro pertencente à Companhia de Petróleo Exxon que foi condenada 
a pagar os custos de limpeza da área bem como a ressarcir as 
populações afetadas e o Estado pelos danos ambientais provocados. A 
metodologia utilizada para o cálculo do valor dos danos foi 
criteriosamente estudada por uma comissão de notórios especialistas 
composta pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 
que se tornou mundialmente conhecida como Painel do NOAA.  
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Esta situação ideal, entretanto, não se verifica na economia, devido às imperfeições ou 
falhas de mercado, como será visto, ainda no Capítulo 1. Para corrigir estas 
imperfeições, são necessárias intervenções governamentais que, por sua vez, ao 
tentarem corrigir algumas falhas de mercado, podem introduzir outras tantas. 
 
As falhas de mercado podem levar à alocação equivocada de recursos na economia, 
particularmente às externalidades - não computação de custos pelo sistema de preços - 
quando se trata de questões que envolvem recursos ambientais. 
 
A essência, portanto, do processo de valoração econômica é, segundo Pearce, D. et al 
(1994) "achar a medida da disposição a pagar dos consumidores em circunstâncias onde 
o mercado falha em revelar tal informação”. 
 
Desta forma, a valoração consiste em um processo antropocêntrico pois revela as 
preferências das pessoas por um bem ambiental e sua rejeição a um mal ambiental. O 
valor econômico é, portanto, absolutamente distinto do valor intrínseco do meio 
ambiente, o qual, obviamente, não pode ser mensurado. 
 
O valor do meio ambiente é expresso monetariamente para que, por intermédio de um 
padrão comum, se possa comparar ganhos e perdas de bem-estar quando há alteração na 
disponibilidade da oferta de bens e serviços ambientais.  
 
Assim, dimensionar custos e benefícios de manter, recuperar ou destruir determinado 
patrimônio ambiental ou, mais especificamente, encontrar o ponto onde se maximizam 
os benefícios desta utilização e minimizam-se seus malefícios - o ponto ótimo - exige o 
exercício de valoração deste patrimônio.  
 
Desta forma, o Capítulo 3 faz uma descrição da Fase I do Programa de Despoluição da 
Baía de Guanabara em termos de investimentos previstos nos contratos de empréstimo, 
com ênfase nos métodos utilizados para avaliação econômica, o que permite uma 
visualização bastante abrangente da aplicação de várias técnicas de valoração em 
análises de custo-benefício de projetos desta natureza. Identifica os procedimentos 
adotados e demonstra a importância da utilização do sistema de preços como referencial 
para decidir a composição dos investimentos a serem realizados. 
 
O Capítulo 4 questiona alguns procedimentos, como por exemplo a ausência de um 
modelo geral de simulação ambiental que permitisse a realização de uma análise de  
custo-eficiência para definir os níveis de investimento em cada um dos componentes do 
Programa (saneamento, drenagem e resíduos sólidos). Questiona particularmente a 
avaliação conjunta de todo o sistema de esgotamento sanitário o que tornou viável a 
maioria da estações de tratamento de esgotos que se avaliadas em separado dos demais 
projetos do sistema sanitário não apresentariam rentabilidade suficiente para garantir 
eficiência econômica aos investimentos. 
 
Considerando que a justificativa adotada para tal procedimento foi o fato de que a 
legislação fluminense não permite a construção de sistemas sanitários sem estações de 
tratamento, também no Capítulo 4 é questionada a falta de critérios de eficiência 
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econômica da legislação, que poderá contribuir para o retardamento dos investimentos 
em saneamento básico nas áreas de maior carência social no Estado. 
 
Tendo o presente estudo identificado como uma limitação à eficiência das ETEs a não 
consideração dos valores de existência (valores de não-uso) da Baía, o Capítulo 5 
apresenta uma discussão acadêmica sobre a possibilidade de mensuração destes valores, 
concluindo que embora a discussão ainda não esteja finalizada, esta mensuração permite 
através de uma valoração criteriosa e cuidadosa a geração de indicadores econômicos 
que possibilitam uma incorporação mais abrangente das condições de sustentabilidade 
dos investimentos públicos.  
 
Questiona, portanto, a não consideração de valores de não-uso nos estudos de 
viabilidade econômica da Fase I do PDBG  e sugere a inclusão deste novo parâmetro 
por ocasião do planejamento da Fase II do PDBG.  
 
Ainda, com relação aos valores de não-uso, procura estimar, mesmo que de forma 
simplificada, os valores mínimos que a sociedade teria que atribuir à recuperação da 
qualidade ambiental da Baía de Guanabara para que os Planos de Investimentos (ou 
estudos) identificados junto à agência ambiental do Governo do Estado e que poderão  
balizar o detalhamento da Fase II do PDBG, pudessem apresentar eficiência  econômica. 
 
Mesmo se tratando de uma primeira aproximação, os valores encontrados revelam que 
se considerados os valores de não-uso da Baía de Guanabara, estes valores podem 
viabilizar empreendimentos de maior vulto do que aqueles até o momento realizados no 
âmbito do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, mesmo utilizando-se uma 
alta taxa de desconto. 
 
Em síntese, este estudo procura confirmar que a ACB embora não seja uma forma 
exclusiva de avaliação, pode gerar indicadores de viabilidade econômica que justificam 
projetos tipicamente ecológicos, ao contrário de alguns juízos que acreditam que 
eficiência econômica está dissociada de qualidade ambiental. 
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1 -  A ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO COMO INDICADOR DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA 

 
Neste capítulo são analisados os fundamentos teóricos da análise custo-benefício como 
indicadora da viabilidade de investimentos (item 1.1), bem como discutidos seus 
aspectos distributivos intra e intergeneracional (itens 1.2 e 1.3). 
 
A análise custo-benefício (ACB) insere-se no contexto da economia do bem-estar e teve 
sua base teórica estabelecida em meados do século XIX. Sua primeira aplicação, 
conforme Pearce (1983), registra-se nas Normas para Controle de Enchentes, nos 
Estados Unidos que, em 1936, preconizavam a intervenção do governo federal em razão 
do bem-estar geral se os benefícios, a serem usufruídos por quem quer que fossem, 
excedessem os custos estimados. Não estabeleciam, no entanto, critérios para o cômputo 
dos custos e dos benefícios. 
 
A próxima aplicação da ACB registrada data de 1950, quando foi utilizada pelo Comitê 
Federal de Bacias Hidrográficas dos Estados Unidos que introduziu algumas regras para 
a comparação de custos e benefícios. Em 1952, a Circular Orçamentária A-47 do Bureau 
de Orçamento dos EUA também procurou formalizar alguns procedimentos neste 
sentido. 
 
A partir dos anos 60 a ACB já havia sido introduzida na Inglaterra e, no final da década, 
estendida aos países menos desenvolvidos com a publicação do Manual de Análise de 
Projetos Industriais da Organização para Cooperação Econômica e para o 
Desenvolvimento (OCDE)2.  
 
No contexto dos países em desenvolvimento, a Organização para o Desenvolvimento 
Industrial das Nações Unidas (UNIDO) publicou, em 1972, suas próprias regras3, 
enquanto que, em 1975, foi a vez do Banco Mundial apresentar suas normas para a 
ACB4. Atualmente, vem sendo bastante solicitada por organismos internacionais quando 
da análise de viabilidade de projetos a serem financiados com seus recursos. 
 
A análise custo-benefício pode ser considerada como um procedimento que atribui um 
valor social a tudo que é afetado por um projeto, seja positiva (benefícios) ou 
negativamente (custos). Compara custos e benefícios indicando à sociedade em quanto 
os benefícios excedem os custos, nas várias alternativas de projetos sendo, portanto, 
uma técnica que permite identificar decisões que maximizem o benefício líquido dos 
investimentos.  
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ver Little, I.M.D. e Mirrlees, J.A in Project Appraisal and Planning 
for Developing Countries, Heinemann Educational Books, Londres, 1974. 
3 Ver Guidelines for Project Evaluation, UNIDO, 1972. 
4 Ver Squire,L. e Van der Tak,H., Economic Analysis of Projects, The 
World Bank, the John Hopkins University Press, Washington, 1975. 
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1.1 - Fundamentos Teóricos 
 
Em termos genéricos, a avaliação custo benefício (ACB) é um procedimento de cálculo 
pelo qual se verifica a diferença entre ganhos e perdas resultante de um determinado 
investimento. Tal verificação pode ser tanto sob a ótica econômica, quanto financeira. 
 
A análise de viabilidade financeira tem por objetivo oferecer aos "donos" dos recursos a 
garantia de que a receita proveniente do investimento que fizerem será superior a seu 
custo. Tem, portanto, uma perspectiva privada (empresarial) e, para tanto, realiza uma 
análise dos ganhos e das perdas para maximizar receita e minimizar custos a preços de 
mercado, ou em outros termos, a preços financeiros. 
 
A análise econômica tem uma perspectiva pública (social). Estudar a viabilidade 
econômica de determinado investimento significa comparar os benefícios sociais (b) 
com os custos sociais (c) resultantes do investimento e  verificar se sua execução trará 
aumento, perda ou manterá constante o nível de bem-estar para a sociedade.  
 
Em um mercado hipotético de concorrência perfeita, a análise financeira e a econômica 
apresentariam os mesmos resultados. Por não haver imperfeições de mercado, nem 
externalidades a serem tratadas a seguir, todos os preços seriam “de eficiência”, ou seja, 
maximizariam benefícios (ou minimizariam custos) frente a uma restrição orçamentária 
e a  busca da maximização da receita privada levaria à maximização do bem-estar 
social. 
 
Um mercado imperfeito seria aquele em que as seguintes condições não fossem 
observadas: 
 
• homogeneidade dos produtos; 
• grande número de compradores e vendedores com liberdade para entrar e sair do 

mercado; 
• compradores e vendedores com acesso irrestrito às informações do mercado; 
• transações particulares insignificantes se comparadas ao valor agregado das 

transações de mercado; 
• inexistência de coalizões de vendedores contra compradores e vice-versa; 
• compradores maximizam sua utilidade e vendedores maximizam seus lucros; 
• a totalidade dos produtos é comercializável; e 
• inexistência de custos de transação (custos não incluídos nos preços, incorridos 

quando da comercialização de bens e serviços) expressivos. 
 

1.1.1 - Externalidades 
 
No entanto, além de se ter que calcular os preços de eficiência para uma ACB 
econômica, há que se verificarem os valores das variações de bem-estar social 
decorrentes da variação da oferta da quantidade e/ou da qualidade do recurso ambiental, 
os quais são externalidades ao sistema de preços. 
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Externalidade é um conceito que exprime uma situação em que o bem-estar de um 
indivíduo (X) é afetado por uma atividade desenvolvida por outro indivíduo (Y) sem 
que resulte em uma alteração do bem-estar de (Y)5.  
 
Em uma situação de ótimo de Pareto6 (verificável apenas no mercado de concorrência 
perfeita e sem externalidades), na qual o aumento de bem-estar de (Y) implica em 
alteração do nível de bem-estar de (X), o eventual mal-estar provocado por (Y) não é 
considerado de fato uma externalidade, ou mais precisamente uma externalidade Pareto-
relevante. Em outros termos, o nível de uso do recurso ambiental é ótimo, pois o custo 
marginal de seu  uso é igual ao benefício marginal resultante  de seu uso. No caso do 
uso do recurso para diluição de efluentes, por exemplo, o nível da poluição é ótimo 
quando o custo marginal do seu controle é igual ao benefício marginal do seu controle. 
 
Para que haja uma externalidade, portanto, há que se estar em uma economia cujo ótimo 
paretiano ainda não foi alcançado (ainda se pode ter uma melhoria paretiana), de modo 
que o aumento do nível de bem-estar de (Y) possa ser realizado sem alteração do nível 
de bem-estar de (X) (X poderia ser compensado e mesmo assim Y teria ganhos de bem-
estar). 
 
Externalidades Pareto-relevantes são, portanto, simples manifestações  de  ineficiência 
do sistema de preços7. A eficiência pode ser alcançada quando se atribui um preço a 
uma externalidade Pareto-relevante.   
 
Desta forma, para se realizar uma ACB econômica há que, primeiramente, revelarem-se 
os preços sociais tanto dos benefícios quanto dos custos, conforme será visto no item 
1.1.4, bem como atribuir-se valor aos recursos naturais, cuja variação de 
disponibilidade, por ser uma externalidade, não se reflete adequadamente no sistema de 
preços, como será visto no Capítulo 2. 
 
 

1.1.2 - Variações de Bem-Estar 
 
Assim posto e de acordo com Pearce (1983), a ACB econômica é um procedimento de 
cálculo onde: 
 
• os ganhos e as perdas de bem-estar para os indivíduos são mensurados com o uso de 

valores monetários como padrão comum; 

                                                           
5A externalidade pode ser positiva ou negativa. 
6Vilfrido Pareto (1848-1923) propôs como o critério ótimo da alocação 
eficiente de recursos, o ponto em que esta alocação não pudesse ser 
alterada sem que o ganho de bem-estar de um indivíduo resultasse 
necessariamente em perda de bem-estar de outro.  
7Esta ineficiência geralmente decorre de direitos de propriedade não 
completamente estabelecidos, como é o caso dos direitos sobre os 
recursos ambientais. Segundo R. H. Coase (prêmio Nobel de 1992), à 
presença destes direitos e a um custo de transação igual a zero, as 
transações envolvendo as partes afetadas eliminariam as externalidades 
Pareto-relevantes por intermédio de mecanismos compensatórios, levando 
a uma solução de eficiência. 
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• os valores monetários dos ganhos e das perdas dos indivíduos são agregados como 
expressão dos ganhos líquidos ou das perdas líquidas da sociedade. 

 
A ACB tem por fundamento que os indivíduos tomam decisões racionais e que a 
agregação das escolhas racionais dos indivíduos resulta em uma decisão social racional. 
Assim, consiste em identificar qual seria esta racionalidade frente à opção de execução, 
ou não, de um investimento para subsidiar a tomada de decisão. 
 
Quantificar os benefícios significa mensurar todos os ganhos de bem-estar incorridos 
pela sociedade com o projeto, enquanto que quantificar os custos significa mensurar 
todas as perdas de bem-estar advindas com o projeto.  
 
As variações de disponibilidade dos bens e serviços podem ser marginais ou não 
marginais. A variação é marginal quando a variação da disponibilidade de um bem ou 
serviço não altera seu preço de equilíbrio. Neste caso, a valoração consiste somente na 
transformação dos preços de mercado em preços sociais, os quais são multiplicados pela 
variação da sua disponibilidade provocada pela implementação do projeto. 
 
Por seu turno, quando há variações não marginais na disponibilidade do bem ou serviço, 
também ocorrem variações não marginais de bem-estar. 
 
Mensurar variações de bem-estar corresponde, então, a valorar variações  de utilidade no 
consumo de bens e serviços ambientais que geram ou diminuem satisfação. Satisfação e 
preferência são, portanto, representadas pelo conceito de utilidade, onde para um 
indivíduo, seu nível de utilidade é função das quantidades consumidas de bens e 
serviços, de modo que, 

U = f (X) , 
 

onde  
 
U = função de utilidade, 
X = quantidade consumida  
 
Assim, quando a disponibilidade de um bem ou serviço ambiental derivado de um 
recurso ambiental se altera, ou seja não é marginal, ocorrem variações de bem-estar 
sociais cuja valoração indica a dimensão destas variações resultantes daquela alteração 
de disponibilidade. 
 
Medir estas variações de bem-estar  significa calcular os benefícios sociais líquidos do 
projeto, ou sejam, os benefícios sociais menos os custos sociais.  
 
No caso de projetos ambientais, os benefícios sociais são a variação de bem-estar 
positiva (variação não marginal) que o projeto trará e correspondem à disposição a pagar 
(DAP) agregada dos beneficiários por este aumento de bem-estar (ou DAA - disposição 
a aceitar uma compensação, no caso da variação ser negativa). Cada consumidor de um 
bem ou serviço ambiental tem uma disposição a pagar (DAP) individual por este bem ou 
serviço ambiental, que ao sofrer uma variação em sua disponibilidade provoca uma 
variação correspondente em sua DAP. A variação da DAP agregada é, portanto, a 
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medida de valor que a sociedade atribui a uma variação na disponibilidade de um bem 
ou serviço ambiental. Então, 
 

Benefício = DAP(i), 
 
onde  
 
DAP = disposição a pagar agregada  
i = variação positiva de um recurso ambiental que gera satisfação, por exemplo, 
aumento da oferta de água potável. 
Os custos, por sua vez,  podem ser de duas ordens: 
 
a) a variação de bem-estar negativa (variação não-marginal) que o projeto trará 
(impactos negativos ao meio ambiente) tal que 
 

Custo =  DAP(j)  
 
onde 
 
DAP = disposição a pagar agregada  
j = variação da quantidade/qualidade do recurso ambiental que será perdido  com o 
projeto, por exemplo, retirada de água do curso natural do rio, levando a problemas de 
seca à jusante do ponto da tomada de água, e/ou 
 
b) o custo de oportunidade dos insumos do projeto (variação marginal)8, pois a 
utilização destes insumos no projeto em questão elimina a possibilidade de sua 
utilização em outros projetos, ou seja, os benefícios perdidos pela não execução de 
outros projetos9. Assim 

custo = COh 
 

onde 
 
CO = custo de oportunidade  
h = insumos, por exemplo o custo das obras para captação, tratamento e distribuição da 
água, bem como o custo operacional do sistema. 
 
Os benefícios líquidos do projeto, então, podem ser expressos de forma tal que  
 

BL = DAP(i) - (DAP(j) + COh) 

1.1.3 - Estimativa de Variações de Bem-Estar 
 

                                                           
8 Adimitindo-se que o projeto não provocará uma variação de preços dos 
insumos e, portanto, não ocorrerá uma variação de bem-estar. Nesta 
hipótese a variação é não marginal. 
9 Se houver custo de manutenção do recurso natural, há que se somá-lo à 
DAP(j) para se obter este custo social. É o caso, por exemplo, dos 
parques mantidos pelo poder público, que tem custos administrativos. 
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O valor dos benefícios sociais (i) e dos custos sociais (j) e (h) são estimados por 
intermédio de uma curva de demanda  para cada um deles, conforme o Gráfico I a 
seguir: 

GRÁFICO 1  

Curva de Demanda Agregada10 
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Observa-se no Gráfico 1 que à quantidade demandada Q1 (seja para i ou j ) o preço 
praticado é P1, sendo a área P1XL correspondente ao excedente do consumidor (EC), ou 
seja, a quantia extra que o consumidor estaria disposto a pagar pelo bem ou serviço 
acima do preço que de fato está pagando. Frente a uma alteração de quantidade de Q1 
para   Q2, o novo preço passa a P2 e o excedente do consumidor (EC) a P2YL.11 
 
Desta forma, o benefício líquido do projeto será: 

 
BL = DAP(i) - (DAP(j) + COh) = Ps

i.Q + ∆ECi - [(Ps
j.Q + ∆ECj) + (Ps

h.Q)] 
 
onde 
 
DAP = disposição a pagar 
Ps = preço social, e 
Q = quantidade de consumo 

                                                           
10Curva de demanda Marshalliana onde não se consideram os efeitos renda 
(variação na demanda por X quando há alteração no preço de X)e 
substituição (variação na demanda por Y quando há alteração no preço 
de X). Para compensar tais efeitos, há que se usar uma curva de 
demanda Hicksiana (compensada). Segundo Willig, a diferença pode ser 
considerada desprezível se a magnitude destes efeitos for marginal de 
acordo com Pearce, D. , in Cost-Benefit Analysis, 2a. edição, 1983. 
11O excedente do consumidor reflete, portanto, uma variação de bem-
estar não marginal. Quer dizer, quando uma variação na quantidade da 
oferta de um bem ou serviço altera seu preço. 
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1.1.4 - Preço Social ou Preço de Eficiência 
 
Mesmo na ausência de externalidades, os preços de mercado podem não refletir seus 
custos de oportunidade. Neste sentido, o custo de oportunidade de um bem ou serviço 
corresponderia ao seu preço social ou ao seu preço de eficiência, qual seja o preço onde 
se maximiza o bem-estar social, ou ainda, ao preço do bem ou serviço no mercado de 
concorrência perfeita, conforme anteriormente mencionado. 
 
Para se corrigirem as distorções nos preços e aproximá-los ao máximo do ponto ideal do 
mercado de concorrência perfeita onde se tornam preços de eficiência, alguns dos 
seguintes procedimentos devem ser adotados: 
 
a) eliminação de impostos e subsídios.  
 
Se a distorção no preço de mercado (p) for devida a impostos e subsídios que não 
representam custos econômicos, mas, sim, transferências de renda há que serem 
subtraídos de (p). Logo uma aproximação do preço eficiência de (P*) será dada por: 
 

P* = p /[(1-s)(1+t)] 
 
onde 
 
P* = preço de eficiência de i, j ou h (ou valor econômico de i, j ou h) 
s = taxa de subsídio (à exportação, de crédito, etc.) 
t = taxa de imposto (de importação, de consumo, etc.) 
 
b) utilização de receita marginal e não de preço no caso de produtor de i, j, ou h ser 
monopolista. 
 
Se a distorção do preço for em decorrência do produtor de i, j ou h ser monopolista, 
deve-se proceder ao ajuste utilizando-se ao invés do preço (p), o valor de sua receita 
marginal (Rmg) 12 de modo que 
 

P*= Rmg = p(1-1/η) 
 

onde 
 
P* = preço de eficiência de i, j ou h (ou valor econômico de i, j ou h) 
Rmg = receita marginal  
p = preço de mercado 
η = elasticidade preço da demanda13 
 

                                                           
12Mesmo adotando Rmg ao invés do preço de mercado p, outros viéses 
relativos às variações do excedente do consumidor poderão ocorrer, 
caso haja um efeito-renda. Neste caso, há que se utilizar uma curva de 
demanda compensada (curva de demanda Hicksiana) anteriormente 
mencionada. 
13 Variação da demanda em relação à variação do preço. 
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1.1.5 - Indicadores de Viabilidade 
 
Há três opções de indicadores para ACB. Cada um deles permite com base na 
comparação dos indicadores obtidos entre várias alternativas, a indicação da viabilidade 
de uma ação, bem como as prioridades de ação.  Um resumo destes indicadores é 
apresentado a seguir: 
 
a) Valor presente líquido (VPL): 

VPL = Σ ([i - (j+h)] /(1+d)t) 

onde t= tempo  
 
Com este indicador, calcula-se o excesso do valor presente dos benefícios sobre o valor 
presente dos custos. VPL ≥ 0 indica viabilidade e as ações podem ser ordenadas de 
acordo com as magnitudes dos respectivos VPL, ou seja, quanto maior o indicador, 
maior a prioridade. Entretanto, o ordenamento resultante deste indicador depende 
basicamente da taxa de desconto (d), que será discutida mais adiante.  
 
b) Relação benefício-custo (B/C): 

Σ i /(1+d)t 

 B/C =   

       Σ (j+h) /(1+d)t 
 
onde a viabilidade é indicada com B/C ≥ 1 e as ações podem ser indicadas de acordo 
com as magnitudes de B/C. Como custo é um benefício negativo e vice-versa, a relação 
B/C pode ser computada diferentemente de acordo com o entendimento do sinal dos 
custos e benefícios e, assim, gerar ordenações diferentes. Ou seja, B/C correspondendo a 
um ordenamento crescente de prioridades e C/B a um ordenamento decrescente de 
prioridades. 
 
c) Taxa interna de retorno (TIR): 

Σ ( [i - (j+h)] / (1+TIR)t ) = 0 
 
onde a viabilidade será dada quando TIR ≥ (d)14. 
 
Dessa forma, a escolha de um indicador dependerá das informações desejadas e das 
características das ações em análise. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Dependendo da distribuição dos custos e benefícios ao longo do 
tempo, TIR pode não ser única o que requer a utilização de outros 
indicadores. 
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1.2 - Distribuição Intrageneracional 
 
Um aspecto a ser considerado na ACB é o fato de que esta não discrimina quais grupos 
de indivíduos obterão ganhos de bem-estar e quais sofrerão perdas. Por exemplo: 
 
Seja o benefício líquido (BL) a soma dos benefícios (B) dos grupos de indivíduos α,β,δ 
e σ dos quais os três primeiros obterão ganhos e o último sofrerá perdas, então 

 
BL = Bα + Bβ + Bδ  + (-Bσ) 

 
Nesta igualdade, se BL > 0, então o projeto é viável. No caso de  α,β e δ  serem grupos 
de alta renda e σ um grupo de baixa renda, o projeto estaria contribuindo para acirrar um 
problema de distribuição de renda. 
 
Uma forma de neutralizar este efeito indesejável defendida por vários teóricos, ou mais 
ainda, de contribuir para a reversão da má distribuição de renda, é a utilização de pesos 
distributivos distintos para cada grupo social em questão, de forma tal que 
 

BL = aα Bα  + aβBβ + aδBδ + (-aσBσ) 
 

onde 
 
a = peso para cada grupo social 
 
A atribuição dos pesos deve estar  sujeita à uma análise de sensibilidade onde vários 
pesos são testados. Os pesos, de acordo com Pearce (1983), seriam uma espécie de 
shadow price (preço eficiência do consumo de cada classe a que o peso beneficiaria), da 
mesma que forma que os outros preços da ACB.  
 
A não adoção de pesos corresponde  à adoção de um peso unitário para todos os grupos 
sociais, que somente não  é arbitrária se a distribuição de renda for ótima. Desta forma, a 
adoção de pesos  distintos apresenta-se como uma medida fundamental diante da 
possibilidade de haver perdas de bem-estar por grupos sociais de baixa renda. 
De qualquer forma, podem-se derivar pesos distributivos a partir da equalização da 
renda dos grupos sociais em questão, de modo que 

 

ak = Ym/yk 

 
onde 
 
 
ak = peso do grupo de renda k 
Ym = renda média (da nação, da comunidade, etc.) 
yk = renda do grupo k 
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Nesta circunstância, entretanto, a elasticidade renda da demanda é considerada unitária. 
Ou seja, o comportamento da demanda por um bem ou serviço em razão de mudanças 
no nível de renda do consumidor é de uma unidade de consumo para uma unidade de 
renda15. Em uma situação onde tal elasticidade não se verifica, a formulação apropriada 
seria então 
 

ak = (Ym/yk)b 

 

onde 
 
b = elasticidade  renda da demanda 
 
Um projeto que seria aprovado com pesos unitários pela equação que define (BL), 
poderá então ser avaliado por uma equação ponderada que define o benefício social 
líquido (BSL), tal que 
 

BSL = ∑ ak (Bk-Ck) 
k 

 
onde 
 
Bk = benefício do grupo de renda k 
Ck = custo do grupo de renda k 
 
Pode-se ainda, diante da possibilidade de não se querer considerar somente a 
distribuição de renda observável na sociedade, introduzir a variável política, pela qual 
passa-se então à seguinte formulação: 
 

ak = (Ym/yk)b + g 

 

onde  
 
g = merecimento  
 
Outro aspecto a ser considerado diz respeito a utilidade marginal da renda para os 
diferentes grupos sociais  a serem afetados pelo projeto. Ou seja, uma unidade monetária 
para um grupo de alta renda tem utilidade marginal menor do que para um grupo de 
baixa renda. Neste sentido, pode-se: 
 
a)  desconsiderar tal fato, no caso de se estar buscando somente maximizar o bem-estar 

agregado de forma cardinal; ou 

                                                           
15Para bens considerados normais, a elasticidade da demanda é positiva 
quando o aumento da renda resulta no aumento do consumo e é zero 
quando o aumento da renda não resulta no aumento do consumo. Para bens 
ditos inferiores, a elasticidade da demanda é negativa, ou seja, o 
aumento da renda resulta em um decréscimo do consumo do bem. 
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b) derivar pesos que reflitam a utilidade marginal da renda de modo que 
 

ak = (Ym/yk)-e 

 
onde  
 
e = elasticidade da utilidade marginal da função renda 
 

1.3 - Distribuição Intergeneracional - (taxa de desconto) 
 
 
Uma dos aspectos mais relevantes na questão da ACB diz respeito à alocação 
intertemporal de recursos, ou seja, como garantir que a alocação seja eficientemente 
distribuída ao longo do tempo.  
 
Esta questão decorre do fato de que os indivíduos preferem o consumo presente ao 
consumo futuro atribuindo, portanto,  mais valor a um bem no presente do que ao 
mesmo bem no futuro. 
 
Um grande instrumento de política econômica para a alocação intertemporal eficiente de 
recursos é o uso da taxa de desconto que reflete a razão entre a preferência dos 
indivíduos pelo consumo presente em relação ao consumo futuro. 
  
Se alocações de renda no tempo são valoradas pela remuneração da postergação do 
consumo presente, logo a poupança do consumo presente depende da taxa de 
preferência no tempo (d) (ou custo marginal de oportunidade de consumo). Quanto 
maior a taxa de postergação do consumo presente, maior será a poupança. 
 
A poupança, por seu turno, somente pode ser remunerada com o retorno do capital 
investido. Quanto menor a taxa de remuneração do capital investido, mais investimentos 
podem ser realizados na medida em que investimentos menos lucrativos tornam-se 
viáveis. Assim, os investimentos dependem da taxa de eficiência do investimento (ou 
custo marginal de oportunidade do capital (q)). Quanto menor a taxa de remuneração do 
capital emprestado para investir, maior o montante do investimento a ser realizado. 
 
A taxa de desconto (r) é, portanto, o produto marginal do capital ou a taxa de retorno do 
capital ou a eficiência marginal do capital ou, ainda, o custo de oportunidade social do 
capital. 
 
Nestes termos, segundo Pearce (1983) "...a lógica intuitiva desta abordagem é bastante 
atraente. Usar a taxa de desconto (r) equivale a dizer que o projeto do setor público deve 
ao menos ter o mesmo desempenho que os projetos que deixarão de ser realizados em 
função da sua realização, e estes podem bem ser do setor privado", o que, a princípio, 
inviabilizaria uma série de projetos de interesse coletivo, principalmente os de meio 
ambiente, cujos custos, em sua maioria, são observados no curto prazo enquanto os 
benefícios são percebidos no longo prazo. 
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A taxa de juros de mercado (r) seria um bom indicador da taxa de desconto social caso 
não variasse ao longo do tempo nem o mercado de capitais apresentasse imperfeições 
tais como: 
 
a) custos para a intermediação de transações financeiras; 
b) antecipação de inflação; 
c) nível de risco dos investimentos; e 
d) intervenção governamental via subsídios creditícios. 
 
Surge, então, a taxa de desconto social (s) que poderia ser considerada uma taxa-
sombra16, pela qual calcular-se-ía o verdadeiro custo de oportunidade do capital.  
 
Portanto, em uma situação de concorrência perfeita onde o nível de investimento de uma 
economia é ótimo,(r) e (s) seriam iguais e como (r) é observável (taxa de juros da 
economia) enquanto (s) não o é, a questão da alocação  intertemporal eficiente estaria 
resolvida porque: 
 
• a taxa de juros seria determinada pela preferência no tempo dos indivíduos; 
• a taxa de preferência social seria igual ao custo de oportunidade do capital; 
• a taxa de retorno (TIR) obtida com o projeto seria igual a taxa de juros requerida 

pelos poupadores. 
 
As imperfeições elevam, portanto, a taxa (r) acima da taxa (s) o que suscita uma série de 
controvérsias. Se taxas altas penalizam as gerações futuras dado que premiam o 
consumo presente em detrimento da poupança, por outro lado o nível geral de 
investimento decresce, diminuindo o ritmo do desenvolvimento e consequentemente os 
impactos negativos no meio ambiente. Ou, como já mencionado anteriormente, quanto 
maior a taxa de remuneração do capital emprestado para investimento, menor o 
montante de investimento a ser realizado. Em tese, portanto, altas taxas favoreceriam o 
meio ambiente. 
 
Por outro lado, projetos que beneficiam o meio ambiente, como é o caso de projetos de 
saneamento básico, ficariam do mesmo modo prejudicados a uma taxa de desconto 
elevada, situação que se agravaria pelo fato de que os benefícios são percebidos a um 
prazo muito maior que os custos, como também anteriormente mencionado. 
 
De acordo com Pearce, D. e Warford, J.J. (1993), a problemática  é, portanto, ambígua e 
está longe de ser resolvida. 
 
Tome-se a questão, incluindo-se o nível de desenvolvimento das economias como uma 
das variáveis. Países com economia desenvolvida apresentam taxas de desconto 
menores. O nível de desenvolvimento alcançado reduz a demanda por investimentos da 
mesma forma em que a oferta de fundos é grande, dado o nível de poupança alcançado. 
A pressão desenvolvimentista é bastante menor, por suposto, e projetos ambientais cujos 
benefícios se observam em prazos muito maiores que os custos, estão em melhores 
condições de competitividade por recursos com outros projetos. 
 

                                                           
16originária do conceito de shadow-price ou preço-sombra. 
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Pela mesma lógica, nas economias em desenvolvimento a demanda por investimentos é 
relativamente bem superior enquanto os recursos para investimento são escassos, o que 
eleva a taxa de juros, ou taxa de desconto (r)  o que, como já visto, desfavorece projetos 
ambientais. 
  
Há, ainda, um outro aspecto complicador, dentre muitos, que merece alguma 
consideração. Dada a progressiva escassez dos recursos naturais, seu valor unitário 
futuro tende a ser crescente. Ou seja, uma unidade de recurso ambiental no futuro terá 
maior valor do que a mesma unidade no presente. Assim, este valor marginal crescente 
do meio ambiente, razão de sua progressiva escassez, contrapor-se-ía à taxa de desconto 
no que se refere à avaliação econômica de impactos ambientais, trazendo maior 
incerteza, ainda, à já incerta decisão sobre o valor da taxa. 
 
A hipótese dos governos eliminarem o uso da taxa de desconto, ou seja, utilizarem uma 
taxa de desconto igual a zero, e dar a discussão por encerrada, levaria a um 
obscurecimento do processo decisório já que o fenômeno social "preferência no tempo" 
estaria sendo desconsiderado, podendo levar a distorções ainda maiores do que o uso de 
uma taxa, ainda que com uma certa margem de erro. 
 
Assim a determinação da taxa de desconto continua a exigir atenção embora pareça ser 
algo bastante difícil. Segundo Seroa da Motta (1986), em economias ricas a literatura 
sugere a utilização de taxas mais baixas que variem entre 2 e 5%, enquanto que em 
economias em desenvolvimento esta taxa deveria se situar entre 8 e 17%.  
 
Uma forma prudente de fazê-lo, no entanto, parece primeiramente proceder-se a uma 
análise de sensibilidade para prováveis valores na tentativa de identificar se suas 
repercussões estão em concordância com as expectativas de consumo da sociedade 
presentes e futuras. É certo, porém que altas taxas desincentivam projetos em cuja ACB 
estão considerados os aspectos ambientais.  
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2 - QUESTÕES METODOLÓGICAS  DA VALORAÇÃO AMBIENTAL 
 
Neste capítulo os valores ambientais são apresentados e  classificados conforme sua 
natureza (item 2.1), bem como são examinados os fundamentos teóricos e 
metodológicos da valoração econômica do meio ambiente (item 2.2) e os principais 
viéses estimativos de cada método (item 2.3). 
 

2.1 - Natureza e Classificação dos Valores Ambientais  

O valor econômico ou o custo de oportunidade dos recursos ambientais normalmente 
não é observado no mercado por intermédio do sistema de preços, como visto no 
Capítulo 1. No entanto, como os demais bens e serviços presentes no mercado, seu valor 
econômico deriva de seus atributos, com a peculiaridade de que estes atributos podem 
ou não estar  associados a um uso. 
 
O valor econômico dos recursos ambientais (VERA) pode ser decomposto em valor de 
uso (VU) e valor de não uso (VNU) e se expressa da seguinte forma: 
 

VERA = (VUD + VUI + VO) + VE 

onde, 
 
Valor de Uso Direto (VUD) =  valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental 
pelo fato de que dele se utilizam diretamente, por exemplo, na forma de extração, de 
visitação ou outra atividade de produção ou consumo direto; 
 
Valor de Uso Indireto (VUI) =  valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental 
quando o benefício do  seu uso deriva de funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a 
contenção de erosão e reprodução de espécies marinhas pela conservação de florestas de 
mangue; 
 
Valor de Opção (VO) = valor que o indivíduo atribui em preservar recursos, que podem 
estar ameaçados, para usos direto e indireto no futuro próximo. Por exemplo, o 
benefício advindo de terapias genéticas com base em propriedades de genes ainda não 
descobertos de plantas em florestas tropicais.  
 
Valor de Não-Uso ou Valor de Existência (VE) = valor que está dissociado do uso 
(embora represente consumo ambiental) e deriva de uma posição moral, cultural, ética 
ou altruística em relação aos direitos de existência de outras espécies que não a humana 
ou de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso atual ou futuro 
para ninguém. Um exemplo claro deste valor é a grande mobilização da opinião pública 
para salvamento dos ursos panda ou das baleias mesmo em regiões em que a maioria 
das pessoas nunca poderá estar ou fazer qualquer uso de sua existência.   
 
Há, ainda, na literatura, uma certa controvérsia com relação ao valor de existência 
representar o desejo do indivíduo de manter certos recursos ambientais para que seus 
herdeiros (gerações futuras) possam usufruir de seus usos diretos e indiretos (bequest 
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value). Esta é uma questão conceptual que de certa forma é irrelevante na medida em 
que para a valoração ambiental o desafio consiste em admitir que os indivíduos 
atribuem valor a recursos mesmo que dele não façam qualquer uso. 
 
Os valores do meio ambiente podem ser classificados de acordo com o Quadro 1 abaixo: 
 

 Quadro 1 - Taxonomia do Valor Econômico do Meio Ambiente17 

Valor Econômico do Recurso Ambiental 

Valor de Uso Valor de Não-Uso 

Valor de Uso Direto Valor de Uso Indireto Valor de Opção Valor de Existência 

bens e serviços 

ambientais 

apropriados 

diretamente da 

exploração do recurso 

e consumidos hoje 

bens e serviços 

ambientais que são 

gerados de funções 

ecossistêmicas e 

apropriados   

indiretamente hoje 

bens e serviços 

ambientais de 

usos diretos e 

indiretos a serem 

apropriados no 

futuro   

valor não associado 

ao uso atual ou 

futuro e que reflete 

questões morais, 

culturais, éticas ou 

altruísticas   

Os usos e não-usos dos recursos ambientais encerram valores os quais precisam ser 
mensurados para se fazerem opções entre usos e não-usos diversos e até mesmos 
conflitantes, ou seja, quando um tipo de uso ou de não-uso exclui, necessariamente,  
outro tipo de uso ou não-uso. Por exemplo, o uso da Baía de Guanabara para diluição de 
esgoto exclui (ou pelo menos limita) seu uso para recreação. 
 
Verificados estes usos e não-usos, pode-se então proceder a sua valoração, cuja 
metodologia será apresentada a seguir.  

 

2.2 - Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Valoração Econômica do 
Meio Ambiente 

 
Os métodos de valoração econômica  do meio ambiente são parte do arcabouço teórico  
da microeconomia do bem-estar e são necessários na determinação dos custos e 
benefícios sociais quando as decisões de investimentos públicos afetam o consumo da 
população e, portanto, seu nível de bem-estar. 
 
A escolha de um ou outro método de valoração econômica do meio ambiente  depende 
do objetivo da valoração, das hipóteses consideradas, da disponibilidade de dados e do 
conhecimento científico a respeito da dinâmica ecológica do objeto em questão, 
conforme será vista mais adiante. 
 

                                                           
17De acordo com Seroa da Motta, R., (1998) Manual de Valoração 
Econômica do Meio Ambiente, IBAMA, no prelo. 



 20 

De acordo com Seroa da Motta (1998), os métodos podem ser agrupados em três 
classes18: 
• métodos da função de produção: método da produtividade marginal, método de 

mercado de bens substitutos e método do custo de oportunidade. 
 
• métodos de mercado de bens complementares: método dos preços hedônicos e 

método do custo de viagem. 
 
• método da valoração contingente 
 

2.2.1 - Métodos da Função de Produção 
 
Os métodos de valoração mais adotados por serem de maior simplicidade são os 
métodos da função de produção. Permitem se observar o valor do recurso ambiental R 
em razão de sua contribuição como insumo ou fator de produção de um produto P 
qualquer, ou seja, permite o cálculo do valor de  sua contribuição em determinada 
atividade econômica.  
 
Neste sentido, em uma função de produção P = f (Y,R), onde Y corresponde aos 
insumos privados e R a recursos ambientais com preço zero,  calcula-se a variação do 
produto de P em razão da variação da quantidade do recurso ambiental R utilizada para 
produzir P. A adoção destes métodos depende da possibilidade de obterem-se os preços 
de mercado para variações na quantidade do produto P ou de seus produtos substitutos S 
(estes serão vistos mais a diante). 
 

2.2.1.1 - Método da Produtividade Marginal 
 
Classificado como um dos métodos de função de produção, o método da produtividade 
marginal assume que dada a função de produção P = f (Y,R), o valor econômico de R é 
um valor de uso dos bens e serviços ambientais e que para calculá-lo é necessário 
conhecer a correlação de R em f e, ainda, a variação do nível de estoque e de qualidade 
de R em razão da produção do próprio P ou de outra função de produção, por exemplo 

                                                           
18 Autores como Pearce, D. Georgiou, S. e Whittington, D. agrupam os 
métodos em dois ramos (in Pearce, D. et al,1994, in Economic Values 
and the Environment in the Developing World, A Report to the United 
Nations Environment Programme - UNEP, 1994. 
1.  Abordagem Direta: Métodos que tentam obter o  valor por meio de 
experiências diretas, por exemplo,  pela observação do comportamento 
social de determminado grupo em razão do seu acesso ao bem ou serviço 
ambiental que se está valorando ou por meio de questionários, como é o 
caso da valoração contingente (através da criação de mercados 
hipotéticos); 
2.  Abordagem Indireta: Métodos que se utilizam da variação do valor de 
outros bens e serviços aos quais o bem ou serviço ambiental está 
relacionado, para determinar o valor destes. É o caso dos  Métodos de 
Mercado de Bens Substitutos (Método das Funções de Produção e Preços 
Hedônicos) e dos Métodos de Abordagem Convencional de Mercado (Dose-
Resposta e Custo de Reposição) 
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de T. Para tanto, estimam-se as funções de dano ambiental (funções dose-resposta - 
DR), onde 
 

R= DR(x1,x2,...,Q) 
 
sendo x1, x2,... as variáveis que junto com o nível de estoque ou qualidade Q do recurso 
natural afetam a disponibilidade de R. Assim, 
 

 dR = dDR/dQ  
 
As funções DRs relacionam a variação do nível de estoque ou qualidade de R, com o 
nível de danos físicos ambientais provocados com a produção de P ou T para identificar 
o decréscimo da disponibilidade de R para a produção de P. Por exemplo, em um estudo 
econômico sobre produtividade agrícola, a "dose" seria a erosão do solo e a "resposta" 
seria a correspondente perda de safra.  
 
Um outro exemplo claro de DR é quando a  indústria de produção de álcool T aumenta  
o nível de poluição da água Q que afeta a qualidade da água R que por sua vez afeta a 
produção do setor pesqueiro P. Se a água é utilizada para produzir P, determinada a DR 
da água pela produção de T e conhecendo-se a função de produção de P, determina-se a 
perda em P. 
 
Há que se ressaltar que as funções de dano nem sempre são de fácil utilização tendo em 
vista que a complexidade da dinâmica dos ecossistemas ainda não é suficientemente 
conhecida para que se possam estabelecer  relações precisas de causa e efeito, tornando 
complexa a estimação da função de dano.  

 

2.2.1.2 - Métodos  de Mercado de Bens Substitutos 
 

Considerando-se ainda variações de quantidade de P devido a variações de quantidade 
ou qualidade de R, pode-se empregar métodos de mercado de bens substitutos, tanto de 
P quanto de R para valorar R. Assim, frente à eventual impossibilidade de se calcular 
diretamente as perdas com P ou R, por inexistência de respectivos preços de mercado, 
calculam-se as perdas com bens substitutos perfeitos S.  
 
Substitutos perfeitos são bens ou serviços que podem ser utilizados em substituição a 
outros bens ou serviços sem provocar perda de bem-estar.  Por exemplo, o gás liquefeito 
de petróleo - GLP pode substituir o gás natural quando há escassez de gás natural 
mantendo-se, assim o nível de bem-estar. 
 
Se em uma função de produção P = f (Y,R), R tem em S seu substituto perfeito, então a 
função de produção pode ser expressa em P = f (Y,R+S), onde a perda de uma unidade 
de R pode ser compensada por uma quantidade constante de S.  Para manter P 
constante, uma unidade a menos de R será compensada por uma quantidade a mais de S 
e a variação de R será valorada pelo preço de S observável no mercado. O próprio P 



 22 

sendo um bem ou serviço ambiental sem preço de mercado, poderia ser substituído por 
S caso não houvesse função de produção ou dose-resposta disponível. 
 
Três métodos, com base em mercados de bens substitutos podem ser considerados de 
fácil aplicação: 
 
Custo de reposição: quando o custo de S representa os gastos incorridos pelo 
consumidor ou usuário para garantir o nível desejado de P ou R. Por exemplo, custos de 
construção de muros de contenção de encostas para evitar desabamentos provocados por 
desmatamentos ou custos de adubação para manter a produtividade agrícola constante. 
 
Custos evitados: quando o custo de S representa os gastos incorridos pelo consumidor 
ou usuário para não alterar o produto P que depende de R. Por exemplo, gastos com 
aquisição de produtos químicos para tratamento de água quando há despejos de esgotos 
em cursos d' água utilizados para abastecimento ou gastos da população com reposição 
de bens danificados em situações de enchentes provocadas por assoreamento dos rios 
devido a desmatamentos às suas margens. 
 
Custos de controle: quando o dano ambiental pode ser também valorado pelos custos de 
controle que empresas ou consumidores incorrem para evitar a perda de qualidade ou 
quantidade de R. Por exemplo, gastos com disposição adequada de lixo industrial para 
evitar a degradação dos corpos hídricos. 
 
Há que se ressaltar que o uso dos métodos de mercados de bens substitutos pode levar a 
uma subvaloração do recurso natural pela dificuldade de encontrarem-se bens 
substitutos perfeitos, quando se trata de bens naturais. 
 

2.2.1.3 - Método do Custo de Oportunidade 
 
O Método do Custo de Oportunidade não valora diretamente o recurso natural. Pelo 
contrário, estima o custo de preservá-lo pela não realização de uma atividade econômica 
concorrente. Ou seja, é o custo de oportunidade da renda sacrificada em prol da 
preservação do recurso ambiental. 
 
O custo de oportunidade de um parque florestal, por exemplo, seria o valor da extração 
da madeira e da exploração de gado naquela área, atividades que não serão 
desenvolvidas para que o parque seja preservado. 
 

2.2.2 - Métodos de Mercado para Bens Complementares 
 
Os métodos de mercado para bens complementares, da mesma forma que os métodos da 
função de produção, estimam o valor dos recursos naturais por intermédio do valor de 
outros bens e serviços com preço no mercado. 
 
Para tanto, utilizam o valor dos bens complementares que são aqueles consumidos em 
proporções constantes entre si. Neste sentido, dada uma função de utilidade U = f(Q,X), 
onde Q corresponde ao recurso natural sem valor de mercado, complementar a X que é 
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um vetor de quantidades de bens que estão no mercado, Q influi na demanda de X, e Q 
poderá ser calculado a partir da estimativa da demanda de X para vários níveis de Q. 
 
Com base nestes fundamentos teóricos, dois métodos podem ser utilizados, quais sejam, 
Método dos Preços Hedônicos e Método do Custo de Viagem. 
 

2.2.2.1 - Método dos Preços Hedônicos 
 
Este método baseia-se no pressuposto de que há bens privados A cujo valor varia em 
função do valor de outros bens ou serviços B, complementares a A. Identificando-se a 
variação de valor de um bem privado A em função dos atributos de outro bem ou 
serviço B, fica identificado assim o valor deste outro bem ou serviço B. 
 
Assim, um bem privado A que tenha uma oferta perfeitamente inelástica (a oferta não 
varia quando o preço varia), se a demanda por seu bem ou serviço complementar B 
aumenta, então a demanda por A também aumenta. Dada a inelasticidade da oferta de A, 
o aumento de oferta é devido a B e o valor adicional corresponde ao valor de B. 
Variações de B alteram preços do bem A e não quantidades. 
 
No caso da valoração ambiental, o exemplo mais frequentemente encontrado na 
literatura está relacionado aos preços de propriedades. Distintas propriedades de mesmas 
características apresentam diferentes preços de mercado em função de seus atributos 
ambientais. Como exemplo pode-se citar  a proximidade da praia ou o nível de ruído do 
local como diferenciais de preço de uma propriedade em relação a outra de mesmas 
características. A quantificação deste diferencial indica a disposição a pagar dos 
indivíduos pelo valor dos atributos ambientais. 
 
Por intermédio de uma função denominada função hedônica de preço pode-se estimar o 
valor dos atributos de um ou vários bens e serviços ambientais implícitos no valor de 
um bem privado. Se P é o preço de uma propriedade, a função hedônica de seus 
atributos ambientais será dada por: 
 

Pi = F (ai1,ai2,ai3,...,Ri) 
 
 
onde  
 
ai = atributos da propriedade i  
 
Ri = nível do bem ou serviço ambiental R da propriedade i.  
 
O preço de R será então dado por dF/dR e PR a disposição a pagar por uma variação de 
R. 
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2.2.2.2 - Método do Custo de Viagem 
 
O método do custo de viagem estima a demanda por um sítio natural R com base nos 
custos incorridos pelos usuários de R para acessar R. Representa, portanto, o custo de 
visitação a um sítio natural específico que pode ser considerado a máxima disposição a 
pagar do usuário pelos serviços ambientais de R19. 
 
Para calcular o valor recreacional do sítio em questão, utilizam-se procedimentos 
econométricos. Por intermédio de uma pesquisa de campo realizada no próprio sítio 
natural são identificados, por amostragem, seus visitantes, frequência e custo de viagem 
das visitas, idade, zona residencial, renda, escolaridade, etc.  
 
A partir destes dados, estima-se a taxa de visitação Vi (visitantes por mil habitantes por 
ano, por exemplo) de cada zona residencial20 da amostra para correlacioná-la em termos 
estatísticos com os dados de custo médio de viagem de cada zona residencial CV da 
amostra e as outras variáveis sócio-econômicas (usadas como proxis para indicar 
preferências) da zona em questão Si, conforme abaixo: 
 

Vi = f (CV,S1, S2, ...., Sn) 
onde  
 
Vi = taxa de visitação 
 
CV = custo de viagem  
 
S = variáveis sócio-econômicas. 
 
Derivando-se f em relação à variação de CV para cada zona, estima-se a curva de 
demanda f' pelas atividades recreacionais do sítio natural, medindo-se a redução (ou 
aumento) do número de visitantes quando se aumenta (ou diminui) CV. f' é, portanto, a 
disposição a pagar pelos serviços ambientais de R, conforme o gráfico abaixo, onde a 
área abaixo da curva f' é a medida do excedente do consumidor. 

                                                           
19Uma ampla ilustração dos procedimentos a serem adotados pode ser 
verificada em Dixon,J. e Hufschmidt,M , Economic Valuation Techniques 
for the Environment - A Case Study Workbook, The Johns Hopkins Press 
LTD., Londres, 1986. 
20pode-se utilizar um método do custo de viagem individual, sem 
agrupamento por zonas. 
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Curva de demanda derivada da função de custo de viagem (df/dCV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 - Método da Valoração Contingente 
 
Os métodos anteriormente descritos baseiam-se em preços de mercado de bens privados 
que têm sua produção afetada pela disponibilidade de bens e serviços ambientais, sejam 
eles substitutos ou complementares aos bens ou serviços ambientais que se pretende 
valorar. 
 
Os métodos descritos captam valores de uso (direto ou indireto) ou mesmo valores de 
opção. No entanto, não podem captar valores de existência na medida em que estes não 
estão associados ao consumo de outros bens ou serviços privados, não se revelando, 
portanto, por complementaridade ou substituição. Na realidade, o valor de existência, 
por definição, é um valor que a sociedade atribui ao não consumo presente ou futuro do 
próprio bem ambiental por reconhecer seu direito intrínseco de existir. 
 
O método de valoração contingente (MVC) procura mensurar monetariamente o 
impacto no nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa 
ou qualitativa dos bens ambientais. 
 
Utiliza dois indicadores de valor, quais sejam Disposição a Pagar (DAP) e Disposição a 
Aceitar (DAA) que vêm a ser, respectivamente, o quanto os indivíduos estariam 
dispostos a pagar para obter uma melhoria de bem-estar, ou quanto estariam dispostos a 
aceitar como compensação para uma perda de bem-estar. Ou seja, "o MVC pretende de 
alguma maneira quantificar a mudança no nível de bem-estar percebida pelos 
indivíduos, resultante de uma alteração no suprimento de um determinado bem ou 
serviço ambiental", conforme Seroa da Motta (1998). 
 

D 

Disposição a 
pagar por 
visitas 

No  de visitas 
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O MVC estima os valores da DAP e da DAA com base em mercados hipotéticos que 
são simulados por intermédio de pesquisas de campo que perguntam ao entrevistado sua 
DAP ou sua DAA por alterações na disponibilidade quantitativa ou qualitativa do meio 
ambiente. 
 
Simulam-se cenários ambientais o mais próximos possíveis das características da 
realidade, e, ainda, de acordo com Seroa da Motta (1998), "de modo que as preferências 
reveladas nas pesquisas reflitam decisões que os agentes tomariam de fato, caso 
existisse um mercado para o bem ambiental descrito no cenário hipotético". 
 
O cálculo e a estimação dos benefícios obedece a diferentes modalidades em razão da 
forma de obtenção do valor. Para lances livres (open-ended) que produzem uma variável 
contínua de lances, o valor da DAP ou da DAA pode ser estimado diretamente por 
técnicas econométricas. Para as escolhas dicotômicas ou com mais de um valor 
(referendum) que produzem um indicador discreto de lances, a DAP ou DAA é estimada 
por uma função de distribuição das respostas afirmativas e correlacionada com uma 
função de utilidade indireta, geralmente logística. 
 
Pela função DAPi (ou DAAi) = f (Qij,Yi,Si,Ej) onde, 
 
Qij = visitas  
Yi = renda 
Si = fatores sociais (ou outras variáveis explicativas) 
Ei = parâmetro de qualidade ambiental do bem a ser valorado, 

 
pode-se verificar os determinantes das respostas de DAP ou DAA. A curva permite 
estimar mudanças nos lances de DAPi ou DAAi em função de variações em Ei se as 
demais variáveis permanecerem estáveis. 

 
A partir da média ou mediana dos valores DAP ou DAA obtidos multiplicada pelo total 
da população (indivíduos ou famílias, etc.), obtém-se o valor econômico total do bem 
ambiental ou, mais precisamente, da alteração de sua disponibilidade. 

 
Esta técnica é de extrema valia para a análise econômica do meio ambiente, 
principalmente porque é a única que tem potencialmente a capacidade de captar o valor 
de existência do bem ambiental. De acordo com Hanemann, W. M. (1995) “requer, no 
entanto, procedimentos muito rigorosos na formulação das pesquisas para produzir 
resultados confiáveis”. 
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2.3 - Principais Viéses Estimativos dos Métodos de Valoração Ambiental 
 

2.3.1 - Viéses Estimativos dos Métodos da Função de Produção 
 

2.3.1.1 - Métodos da Produtividade Marginal, de Mercado de Bens Substitutos 
e do Custo de Oportunidade 
 
O valor de R quando insumo consegue apenas refletir as variações de produção de P 
dadas variações de R. Desta forma somente valores de uso (diretos e indiretos) de R 
para a produção de P são captados. O método da produtividade marginal, bem como o 
método do custo de oportunidade subestimam o valor total de R nos casos onde valores 
de opção e existência são significativos. 
 
A utilização de mercados de bens substitutos quando há possibilidade de perfeita 
substituição permite a cobertura das parcelas do valor de opção, embora o valor de 
existência não possa ser captado já que se admite substituição. 
 
Quando a variação de R altera preços de forma tal que ocorrem ajustes em outros setores 
os quais resultam em variação no excedente do consumidor de P e seus bens substitutos 
ou complementares e no excedente do produtor que utiliza Y e seus bens substitutos ou 
complementares, tais ajustes em outros mercados somente podem ser identificados por 
intermédio de  modelos de equilíbrio geral de alta sofisticação estatística e que requerem 
enorme base de dados.  
 
No caso de evidências de alterações significativas de preço, o método de produtividade 
determina valores incorretos de R em termos de variação de bem-estar que podem estar 
muito ou pouco subestimados ou superestimados. 
 
Ainda com relação a viéses estimativos dos métodos da função de produção, estes 
dependerão do nível de distorção existente na formação de preços de mercado de P e Y. 
Neste caso devem ser usados preços de eficiência. 
 

2.3.2 -Viéses Estimativos dos Métodos de Mercado de Bens Complementares 
 
Com relação aos métodos de mercado de bens complementares em termos gerais, da 
mesma forma que os métodos da função de produção, captam apenas valores de uso 
direto, indireto e de opção.  

 

2.3.2.1 - Preços Hedônicos 
 
Este método capta valores de uso direto, indireto e de opção. Requer um levantamento 
de dados minucioso, como informações sobre os outros atributos, além dos ambientais, 
que influenciam o preço da propriedade tais como as próprias características da 
propriedade (tamanho, grau de conservação, benfeitorias, etc.), as facilidades de 
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serviços (comerciais, transporte, educação), a qualidade do local (vizinhança, taxa de 
criminalidade, etc.), bem como informações sócio-econômicas dos proprietários sobre 
uma amostra representativa das propriedades de uma região.  

 
O bem ou serviço ambiental em questão tem que estar precisamente definido, pois o 
consumidor somente irá valorar com base em uma qualidade geral do ambiente. Por 
exemplo, qualidade do ar, proximidade de bosque ou praia, proximidade de aterro 
sanitário, etc. e dificilmente em razão de poluentes isolados, a não ser em casos 
particulares de poluição crônica quando se pode identificar exatamente as perdas 
econômicas decorrentes da presença destes poluentes. 

 
Há, ainda, a possibilidade de que preços de propriedade estejam subestimados por 
razões fiscais, como, por exemplo para reduzir o valor do imposto de transmissão da 
propriedade ou para reduzir variações patrimoniais. Uma alternativa para contornar este 
viés é a utilização de valores de aluguel em lugar dos preços de transferência de 
propriedade. 
 
 
 

2.3.2.2  - Método do Custo de Viagem  
 
Este método capta valores de uso direto e indireto os quais estão associados a um 
determinado sítio natural. Não considera os valores de opção e existência daquelas 
pessoas que apesar de atribuírem estes valores ao sítio em questão, não o frequentam. 
 
O método estima o excedente do consumidor dados os serviços ambientais oferecidos 
pelo sítio natural e depende de que a oferta destes serviços e de serviços de outros sítios 
próximos se mantenha constante. 
 
No caso de ocorrerem variações da oferta dos serviços de R, então, deve-se calcular uma 
função f para todos os sítios naturais com distintos serviços ambientais que possam ser 
frequentados pelos frequentadores do sítio sendo valorado. 
 
No entanto, a curva de demanda estimada através de f assume que indivíduos de todas 
as zonas residenciais têm a mesma função de renda e utilidade. Assim, há que se   
derivarem curvas de demanda por classes de renda que permitam a agregação de 
diferentes excedentes do consumidor, requerendo esforços de pesquisa e de 
transformações econométricas. 
 
De qualquer forma, mesmo sem tais procedimentos, a especificação dos serviços 
ambientais do sítio em questão é fator primordial de modo a bem refletir o valor do que 
se está buscando identificar. 
 
Uma grande dificuldade na aplicação deste método refere-se a mensuração do próprio 
custo de viagem. Locomoções por certos meios de transporte podem ter custos mais 
baixos que outros para o mesmo local mas, ao mesmo tempo serem mais demoradas.   
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Do mesmo modo, o tempo que se gasta na visitação também está relacionado 
diretamente com a distância.  
 
Assim, verifica-se na literatura a utilização de medidas de custo do tempo associadas 
aos custos de transporte e outros gastos que espelhem o consumo dos serviços 
ambientais, como por exemplo o que se economiza em custos domésticos ao se visitar 
um sítio natural. 
 
A valoração do tempo também é tarefa bastante sofisticada. Um indicador que pode ser 
utilizado é a taxa de salário para o custo de oportunidade do lazer. No entanto, 
distorções no mercado de trabalho indicam que salários podem superavaliar o custo do 
lazer e afetar consideravelmente as estimativas deste método.  
 
Outra questão a ser considerada diz respeito à possibilidade do visitante aproveitar a 
viagem para visitar outros locais, o que torna fundamental a detecção deste 
comportamento na pesquisa para a implementação dos ajustes necessários.  
 
Apesar das restrições mencionadas, o método do custo de viagem  é um instrumento 
valioso para definir e justificar ações de investimentos em sítios naturais, 
principalmente para definir valores de cobrança de  ingressos e outras formas de 
contribuição para utilização de serviços recreacionais específicos. 
 

2.3.4 - Viéses Estimativos e Validade do Método de Valoração Contingente 
 
a) Viéses Estimativos 
 
Alguns viéses afetam a confiabilidade do método de valoração contingente, mas podem 
ser minimizados pelo desenho do questionário e da amostra. Ocorrem quando os 
entrevistados não apresentam sua verdadeira DAP/DAA, quando o questionário induz a 
determinadas respostas ou quando há compreensão equivocada dos cenários 
apresentados. Os principais são: 
 
Viés Estratégico - este viés diz respeito à percepção do entrevistado quanto à 
verdadeira cobrança pelo bem ou serviço ambiental que se está oferecendo em função da 
sua DAP. Se o entrevistado achar que de fato pagará o valor a que se comprometer com 
a pesquisa, poderá responder valores abaixo de sua verdadeira DAP. Isto decorre do fato 
de que dado que o consumo de um bem ambiental pelo que paga não exclui o consumo 
por aquele que não paga, o entrevistado pode concluir que os valores apresentados pelos 
outros consumidores serão suficientes para garantir o suprimento do bem, tendo assim 
um comportamento de "free rider". O mesmo problema de credibilidade na cobrança 
apresenta-se quando o entrevistado acha que o valor de sua DAP não será de fato 
cobrado mas que influenciará na decisão sobre a oferta do bem, apresentando, então, 
valores acima do que estaria de fato disposto a pagar. 
 
Questionários bem montados, que apresentam ao entrevistado uma situação em que ele 
não poderá esquivar-se do pagamento, bem como questionários do tipo referendum 
reduzem, significativamente, este viés. 
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Viés Hipotético - mercados hipotéticos podem gerar valores que não correspondem a 
reais preferências individuais tendo em vista que se tratam de simulações. No entanto, 
de acordo com Pearce, D. et al (1994), encontram-se valores muito próximos entre DAP 
de mercados hipotéticos e simulações de mercado onde há transações reais em dinheiro. 
O mesmo não ocorre com DAA, cujos testes revelaram menor similitude entre DAA 
hipotética e DAA real, atribuindo-se tal diferença à pouca experiência dos entrevistados 
com mecanismos de compensação por reduções em seu padrão de bem-estar. 
 
Recomenda-se, para minimização do viés hipotético, a utilização sempre que possível 
de DAP e não de DAA, além da construção de cenários plausíveis que inspirem 
credibilidade. 
 
Viés da Parte-Todo (Embedding-Bias) - Este viés pode ser verificado quando o 
somatório da DAP para cada bem ou serviço ambiental ofertado supera a DAP para a 
totalidade destes mesmos bens e serviços quando ofertados em conjunto. Os 
entrevistados podem sobrestimar sua DAP ao considerar que estejam resolvendo 
problemas ambientais globais (todo) e não somente problemas ambientais específicos 
(parte), do ponto de vista geográfico (geographic part-whole bias), de benefício (benefit 
part-whole bias) ou de abrangência institucional (policy package part-whole bias). Tal 
comportamento decorre do fato de que questões ambientais estão ligadas 
sentimentalmente às pessoas, sejam por crenças religiosas, sejam por posturas morais ou 
filosóficas. 
Viés da Informação - A forma de apresentação e o nível de precisão da informação 
afetam as respostas de DAP e DAA dos cenários hipotéticos. Algumas evidências 
empíricas, de acordo com Pearce, D. et al (1994), sugerem a ocorrência deste viés em 
maior monta, outras em menor, tendo alguns autores argumentado que a informação 
sempre afetará a DAP, independentemente do bem ser público ou privado. 
 
Viés do Entrevistado e do Entrevistador - O entrevistado pode sentir-se compelido a 
oferecer uma DAP maior em razão da presença física do entrevistador,  que pode inibir 
o entrevistado. Alternativas como por exemplo, pesquisas por telefone ou por correio 
resultam em outros problemas, tais como, viés hipotético ou baixo retorno dos 
questionários, respectivamente. Portanto, recomenda-se a utilização de entrevistadores 
profissionais que por treinamento e experiência podem apresentar-se de forma neutra 
mais facilmente, atendo-se ao estritamente apresentado no questionário, o qual, 
inclusive, deverá oferecer ao entrevistado alternativas de respostas previamente 
preparadas. 
 
Viés do Veículo  de Pagamento - Este viés pode ocorrer em razão da escolha do 
veículo de pagamento. Por exemplo, os indivíduos podem preferir pagar uma taxa X 
para entrar em um parque, a um aumento X em impostos. A alternativa é escolher uma 
forma que tenha semelhança com  sistemas utilizados em situações similares reais. 
 
Viés do Ponto Inicial ou do "ancoramento" - A apresentação dos valores pelos 
questionários tende a induzir o entrevistado a optar pelo primeiro valor apresentado, 
considerado-o o valor "correto". Este viés está associado ao uso do método referendum, 
podendo ser minimizado por intermédio do uso de cartões de pagamento, situação em 
que o entrevistado escolhe um lance entre vários apresentados numa escala de valores 
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dada. Este método pode, no entanto, resultar no chamado "ancoramento" (vinculação a 
priori) da resposta à escala sugerida no cartão.  
 
Para minimizar este viés, há que se estimar da forma mais precisa possível os pontos 
máximos e mínimos da DAP ou DAA de forma tal que o menor lance apresentado seja 
aquele que será aceito por todos e o maior seja rejeitado por todos.  
Viés da Obediência (ou caridade) - Os indivíduos tendem a manifestar sua intenção em 
pagar por algo que consideram justo ou correto, embora não se disponham a pagar de 
fato caso lhes seja cobrado. Uma forma de contornar este viés é forçar a assinatura de 
um termo de compromisso ou outro documento qualquer que o faça crer na efetividade 
da cobrança. 
 
Viés da Subatividade - Este viés ocorre quando a DAP para o conjunto de serviços 
ambientais é inferior à DAP para os mesmos serviços se  apresentados em separado e 
decorre das possibilidades de substituição entre os vários serviços em questão. Este viés 
pode ser superado por um questionário que explicite tais possibilidades de substituição, 
quando a decisão for favorável à mensuração de valores relativos às variações de 
disponibilidade em separado. 
 
Viés da Agregação - A DAP ou DAA pode variar em função da ordem de valoração em 
que for apresentada, quando o questionário se refere a vários bens que podem ser 
substitutos. Neste caso, devem-se estabelecer critérios que definam a sequência de 
mensuração de acordo com a possibilidade de ocorrência dos bens no caso de DAP ou 
desenhar questionários que especifiquem com clareza que bens ambientais substitutos 
continuarão disponíveis no caso de DAA.  
 
b) Validade do Método de Valoração Contingente 
 
A validade diz respeito ao grau de veracidade dos resultados da pesquisa de valoração 
contingente. Há três categorias de testes de validade em pesquisas de valoração 
contingente: do conteúdo, do critério e do construto. 
 
Validade do Conteúdo - Afere se a DAP estimada corresponde ao objeto em questão 
(construto). Não há uma metodologia a ser utilizada com este fim, o que requer uma 
avaliação subjetiva por parte do pesquisador.  
 
Validade do Critério - Verifica se a DAP obtida pela pesquisa é "verdadeira". 
Experimentos comparando a DAP hipotética com a DAP real (realizada com transações 
monetárias efetivas) demonstram que a DAP hipotética tem validade. 
Validade do Construto - Consiste em verificar se o valor obtido com a valoração 
contingenciada está correlacionado com os valores obtidos por outros métodos para o 
mesmo objeto.  
 
A validade do construto pode ser teórica ou de convergência. A primeira refere-se à 
verificação do atendimento às expectativas teóricas, como por exemplo, a significância 
estatística das variáveis explicativas nas funções de distribuição e de regressão da DAP 
ou da DAA, bem como seu sinal. 
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A segunda diz respeito à comparação dos resultados desta técnica com os resultados da 
utilização de outras técnicas para o mesmo fim, como por exemplo, o método do custo 
de viagem ou de preços hedônicos. A dificuldade reside na mensuração de valores de 
não uso, já que somente o método da valoração contingente é capaz de fazê-lo. Além do 
mais, a valoração contingente realiza-se ex-ante (desejo) enquanto os demais métodos 
ex-post (fato). 



 33 

3 - A ANÁLISE ECONÔMICA DO   PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE 
GUANABARA  (PDBG) 

 
Neste capítulo será analisada a metodologia utilizada no estudo da viabilidade 
econômica do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Tem por objetivo 
demonstrar  a incorporação dos métodos de valoração ambiental às técnicas tradicionais 
de análise econômica, examinando os custos e benefícios das intervenções propostas.  
 
O item (3.1) discorre sobre a relevância ambiental da Baía de Guanabara, o item (3.2) 
sobre os investimentos previstos na Fase I do PDBG, o item (3.3) apresenta os 
procedimentos adotados e o item (3.4) os resultados do estudo da viabilidade econômica 
do Programa, tendo a utilização de técnicas de valoração econômica do meio ambiente 
como enfoque principal. A análise crítica será realizada no Capítulo 4. 
 
Os dados apresentados foram extraídos do “Programa de Saneamento Básico da Bacia 
da Baía de Guanabara - Relatório de Referência para Solicitação de Empréstimo ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento” (1993) preparado pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro e submetido à instituição financiadora e do “Programa de Saneamento 
Básico da Bacia da Baía de Guanabara - BR 0072, Relatório de Projeto 1950 - Banco 
Interamericano de Desenvolvimento” (1993), a seguir denominados Relatório do 
Governo/RJ (1993) e Relatório do BID (1993), respectivamente. 
 
 

3.1 - Relevância Ecológica da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara 
 
A Baía de Guanabara possui área de 381 km2 dos quais 44 km2 são ilhas, perímetro de 
131 km, volume de 2 bilhões de m3 de água e profundidade média de 7,6 m. 
 
A bacia hidrográfica com aproximadamente 35 rios é um complexo ecossistema 
cobrindo uma área de 4.234 km2, que abriga grande parte da região metropolitana do 
Rio de Janeiro, com 14 municípios (à época da realização dos Relatórios acima citados 
os municípios eram em número de 12, tendo sido posteriormente criados mais 2).  
Apresenta contraste entre zonas montanhosas e extensas áreas planas de baixadas, sendo 
a mais característica a Baixada Fluminense, e áreas planas de restingas e manguezais. 
 
A população da bacia, também por ocasião dos Relatórios mencionados, foi estimada 
em aproximadamente 7,3 milhões de habitantes (Censo de 1991), parte significativa 
vivendo em condições precárias de saneamento básico. Os rios apresentam diferentes 
níveis de qualidade de água, especialmente os que cortam áreas densamente povoadas 
que se transformaram em canais de escoamento de esgotos sanitários e lixo. 
 
No recôncavo da Baía, com menor densidade demográfica e menor nível de atividade 
econômica, os rios apresentam melhores condições ambientais e concentram em suas 
fozes a maior extensão de manguezais da região. 
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As principais fontes de poluição da Baía são originárias da própria bacia hidrográfica, 
dentre elas: 
 
• O segundo parque industrial do País com cerca de 6.000 indústrias, em sua maior 

parte empresas de pequeno e médio porte; 
• A REDUC - Refinaria Duque de Caxias, responsável pelo lançamento de 1,75 t/dia 

de óleo, o que representa 38% do total lançado, além de fenóis, metais pesados e 
micropoluentes orgânicos; 

• 16 terminais marítimos de petróleo que lançam aproximadamente 0,5 t/dia de óleo; 
• Dois portos comerciais (Niterói e Rio de Janeiro); 
• Cerca de 2.000 postos de serviço e 40 estaleiros que contribuem com mais de 1 t/dia 

de óleo; 
• A produção de 18,5 m3/s de esgoto doméstico com 544t/dia de carga orgânica. Desse 

total, apenas 76 t diárias ou 3 m3/s recebem tratamento; 
• Vários vazadouros de lixo localizados às margens dos rios contribuintes ou da 

própria Baía, como o Aterro Metropolitano de Gramacho, que recebe cerca de 5.000 
t/dia de lixo, com vazão de 800 m3/dia de chorume; 

• Inúmeras favelas às margens dos rios contribuintes e em encostas, sujeitas a 
inundações e desabamentos; 

• Contínuos desmatamentos e aterros clandestinos. 
 
As principais agressões ao meio ambiente na bacia resultam em inúmeros casos de 
doenças de veiculação hídrica, tais como, hepatite, febre tifóide, gastroenterite, 
esquistossomose e leptospirose; assoreamento da Baía, dos rios e obstrução dos 
córregos; enchentes catastróficas; redução da pesca comercial; destruição contínua de 
manguezais (hoje reduzidos a 50% de sua extensão original); e padrões de 
balneabilidade violados em quase todas as 53 praias. 
 
 

3.2 - Investimentos Previstos na FASE I do PDBG  
 
O programa de despoluição  beneficiará mais de cinco milhões de pessoas com 
investimentos de US$ 793 milhões,  na primeira fase objeto deste estudo21. Os 
principais componentes destas inversões são:  
 
1) saneamento básico - aumento da distribuição, racionalização e regularização da oferta 
de água, com diminuição de perdas no sistema e  coleta e tratamento de esgotos 
sanitários; 
 

                                                           
21 A Etapa I do PDBG apresenta em setembro de 1997 um custo total de 
US$ 1 bilhão, portanto um acréscimo de 26% segundo o Documento-base 
para Formulação da Fase II,(1997) da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos - SOSP. Deste acréscimo seria devido a: (i) variação cambial 
da relação entre dólar e ien (em torno de 21%); (ii) contabilização de 
impostos e taxas como contrapartida (em torno de 17% da participação 
do Governo do Estado); e (iii) ampliação dos empreendimentos de 
contrapartida da empresa de saneamento(em torno de 48% da participação 
da empresa).   
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2) drenagem dos rios - dragagem, construção de muros de contenção e canalização em 
distintos trechos de rios; 
 
3) coleta e disposição adequada de resíduos sólidos; 
 
4) controle de poluição industrial - fortalecimento institucional da agência de controle 
ambiental do Estado, com definição de procedimentos metodológicos, treinamento de 
pessoal e aquisição de equipamentos; e  
 
 
5) mapeamento digitalizado - aerofotogrametria,  reconstituição digitalizada das áreas 
mais densamente povoadas da bacia hidrográfica e constituição de cadastro para 
aumento da arrecadação dos municípios e melhoria dos processos de planejamento. 
 
Os recursos estão distribuídos de acordo com os percentuais aproximados do Gráfico 2, 
a seguir: 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição Percentual dos Recursos da Fase I do PDBG 
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3.3 - Procedimentos Adotados na Avaliação Econômica da Fase I do 
PDBG 

 
 
A avaliação econômica foi desenvolvida para os seguintes componentes de 
investimentos: saneamento básico, drenagem e resíduos sólidos. A avaliação teve duas 
finalidades: (i) desenhar a melhor configuração dos projetos e (ii) garantir a viabilidade 
econômica dos investimentos. 
 
 
Apenas os componentes de saneamento e drenagem desenvolveram estudos de 
custo/benefício que incorporaram métodos de valoração ambiental. Para o componente 
resíduos sólidos, verificou-se somente qual a alternativa de implementação dos projetos 
que apresenta menor custo, não sendo, portanto, aqui abordado. 
 
 
Uma análise custo-eficiência complementou a avaliação custo-benefício do tratamento 
de esgotos para investigar as soluções de tratamento com a maior eficiência de 
descontaminação da BG em face do montante disponível de recursos. 
 
 
Com relação à análise custo/benefício, os benefícios identificados no Quadro 2 são 
advindos de investimentos específicos que são componentes do projeto, tais como: 
melhoria do sistema de abastecimento de água, construção de redes de esgotamento 
sanitário e coletores troncos nos rios, construção de estações de tratamento de esgotos e 
drenagem dos rios. 
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Quadro 2 - Correlação entre benefícios esperados e investimentos propostos 

 

 

Benefícios Custos22 

1. melhoria das condições sanitárias da população construção de redes coletoras de 

esgoto; construção de redes de 

abastecimento de água; coleta de 

lixo; e dragagem 

2. melhoria das condições estéticas e de habitação 

com a redução dos altos níveis de contaminação 

de rios e canais contribuintes à BG 

construção de coletores-tronco; 

coleta de lixo; e dragagem 

3. criação de novas oportunidades de recreação (e a 

um menor custo) para a população que reside nas 

áreas urbanas próximas à BG e redução dos 

congestionamentos de trânsito em direção às 

praias oceânicas23 

 

construção de estações de 

tratamento de esgoto - ETEs 

4. ampliação da oferta de atrativos turísticos da 

Região Metropolitana, com reflexos no aumento 

da renda do setor de turismo pelo aumento do 

tempo de permanência do turista e   recuperação 

gradativa dos níveis de captura de pescados de 

espécies de importância econômica 

construção de ETEs 

 
 
 
A metodologia de cálculo e os resultados obtidos estão apresentados nos subitens a 
seguir. 
 
 
 
 
                                                           
22Os custos refletem preços de eficiência econômica calculados a partir 
dos seguintes fatores de conversão: 0,61 para mão-de-obra não 
qualificada; 0,887 para consumo; 1,103 para energia elétrica. 
23 Como as ETEs em questão não retiram patogênicos do efluente a ser 
lançado na Baía de Guanabara, não haverá benefícios relacionados à 
saúde da população. 
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3.4 - Valores Ambientais Encontrados e Resultados da ACB 
 
No caso da Baía de Guanabara (BG), os métodos de investigação utilizados revelaram 
apenas valores de uso, estando, assim, o valor econômico total da despoluição da BG 
subdimensionado por não considerar outros benefícios relacionados com o valor de 
existência, como por exemplo, a preservação de espécies.  
 
Um resumo das investigações efetuadas para o cálculo do valor de uso pode ser 
observado a seguir no Quadro 3. 

Quadro 3 - Resumo das Estimativas de Benefícios 

BEM OU SERVIÇO 
AMBIENTAL 

MÉTODO PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

RESULTADOS 

Aumento da oferta e 
regularização do 

abastecimento de água 

Custos Evitados Cálculo do  excedente do 
consumidor com dados de 
pesquisa sobre hábitos de 

consumo de água 

US$ 109,7 milhões 
em VP* 

Diminuição do desperdício 
com a racionalização do 

consumo de água 

Produtividade 
Marginal 

Cálculo do excedente do 
consumidor com dados sobre 
consumo médio de população 

com  e sem hidrômetro 

US$ 158,5 milhões 
em VP* 

Saneamento de residências Valoração 
Contingente com 
Transferência de 

Funções 

Máxima disposição a pagar por 
rede coletora de esgoto 

doméstico com dados de 
pesquisa de outro projeto 

US$12,73/famí-
lia/mês 

Recuperação ambiental de 
rios e valões 

Valoração 
Contingente  

Disposição a pagar por retirada 
de esgotos dos rios e valões com 

dados de pesquisa de campo 

US$7,30/família/mês 

 Valoração 
Contingente 

Disposição a pagar por 
descontaminação das praias com 

dados de pesquisa de campo 

US$7,20/família/mês
** 

 
Recuperação ambiental das 

águas da Baía 

Custo de Viagem Disposição a pagar por 
descontaminação das praias com 

dados de pesquisa de campo 

US$6,50/família/mês 

 Valoração 
Contingente 

Disposição a pagar por melhoria 
estética, pesca desportista e 

navegação recreativa com dados 
de pesquisa de campo 

US$0,15 
família/mês** 

Recuperação do setor 
pesqueiro 

Produtividade 
Marginal 

Aumento de oferta de pescado 
com dados sobre produção 

anterior à contaminação da BG 

US$ 30,6 
milhões* 

Aumento da demanda do 
setor turístico 

Produtividade 
Marginal 

Aumento da oferta de passeios 
turísticos na BG com dados 

sobre demanda turística no Rio 
de Janeiro e existência de 
projetos turísticos na BG 

US$6,7 milhões/ano 

Diminuição de cheias Custos Evitados Pesquisa sobre valor dos danos 
provocados por enchentes 

US$ 10,3 milhões 
em VP* 

* VP = valor presente descontado a taxa de 11% a.a. 

** em 37% da amostra  
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Os valores presentes dos benefícios e seus respectivos custos foram descontados a uma 
taxa de 11% a.a24 e de acordo com a vida útil específica de cada investimento abaixo:  
 
• Abastecimento de Água - Setorização dos Sistemas e Micromedição 
• Esgotamento Sanitário - Redes Coletoras, Coletores Tronco e Tratamento de Esgoto 
• Drenagem  
 

3.4.1 - Abastecimento de Água  
 
Os investimentos do projeto pretendem setorizar o sistema de abastecimento de água de 
forma a reduzir perdas ao compartimentar o abastecimento da região em setores 
autônomos. A micromedição também leva a menores perdas ao induzir o uso mais 
racional por parte dos consumidores que passam a ter seu consumo medido 
continuamente e a pagar pela quantidade exatamente consumida. Atualmente o cálculo é 
feito por estimativa, o que premia o desperdício.  
 

3.4.1.1 -  Setorização dos Sistemas (análise custo-benefício) 
 
No que se refere ao abastecimento de água, sua melhoria deverá ocorrer em função da 
setorização do sistema de distribuição que pela diminuição de perdas, permite o 
aumento da oferta. O cálculo dos benefícios foi realizado pela técnica dos custos 
evitados. 
 
O programa de setorização objetiva regularizar o abastecimento de água de 706.337 
habitantes na Baixada Fluminense e 296.987 habitantes em São Gonçalo e, ainda,  
conectar 15.297 novas residências na Baixada e 9.000 em São Gonçalo. O sistema de 
abastecimento quando linear ou seja, não setorizado, requer grande pressão na origem 
da adução para que a água alcance pontos de abastecimento distantes, provocando 
maiores rompimentos da tubulação e deixando maior número de pessoas desabastecidas 
quando isto ocorre. Os sistemas setorizados derivam de um sistema principal de adução 
mas são independentes entre si, o que resulta em menores perdas e redução  na 
intermitência do fornecimento. 
 
Os benefícios da expansão da oferta de água foram calculados com base nos gastos com 
abastecimento incorridos pelas famílias da população a ser beneficiada pelo projeto  
antes do projeto ser implementado. Estes gastos representam uma estimativa da 
disposição a pagar pelo consumo marginal de água de cada usuário e, com base nestes, 
estima-se a variação do excedente do consumidor. 
 
Para estimá-los foi realizada uma pesquisa de campo similar às de valoração 
contingente, na qual verificaram-se os hábitos de consumo em uma amostra de 500 
famílias. O questionário utilizado procurou identificar a origem e a regularidade da água 
consumida por domicílio, se proveniente da rede pública, de poço, de caminhão pipa, 
vizinho, riacho, etc., e os respectivos custos incorridos. 
                                                           
24 Conforme pode-se deduzir dos valores encontrados nas tabelas do 
Anexo V - 1 do Relatório do BID. 
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O excedente do consumidor foi calculado por simulação de uma curva de demanda25 
que incorporou todas as variáveis de hábitos de consumo e respectivos gastos, 
resultando em um benefício total de US$ 109 milhões em valor presente. 
 
Os custos de investimento a preços de eficiência bem como as ações de 
desenvolvimento operacional referem-se a máquinas e equipamentos, mão-de-obra e 
energia. 
 
Os custos de manutenção e operação incrementais ocorrem somente no sistema de 
distribuição, uma vez que o nível de produção de água mantém-se constante. Para o 
cálculo destes custos utilizou-se o custo marginal nos sistemas da empresa de 
saneamento estimados a preços de eficiência em US$ 0,20 por m3. 
 
Os resultados da análise custo/benefício, apresentados na Tabela 1, indicam que o valor 
presente líquido dos investimentos (benefício menos custo) totaliza US$ 31,3 milhões, 
com taxas internas de retorno de 20,7% para o projeto da região da Baixada Fluminense 
e de 14,6% para o projeto de São Gonçalo. 
 

Tabela 1 - Resultados da Análise Custo/Benefício de Abastecimento de 
Água/Setorização dos Sistemas 

Projeto Benefício*  
(US$1x103) 

Custo* 
(US$1x103) 

Benefício 

Líquido* 
(US$1x103) 

TIR **  

(%) 

Setorização da 

Baixada 

79,1 52,2 26,9 20,7 

Setorização de 

São Gonçalo 

30,6 26,2 4,4 14,6 

Total 109,7 78,5 31,3  

* valor presente 
** taxa interna de retorno 
Fonte: Relatório do BID (1993) 
 

3.4.1.2 -  Micromedição (análise custo-benefício) 
 
Ainda com relação a abastecimento, o projeto de micromedição objetiva racionalizar o 
consumo a partir da instalação de 525.000 medidores (hidrômetros) tendo em vista que a 
cobrança da água com base em estimativas não induz à racionalidade do consumidor, 
resultando em desperdício e iniquidade social. 
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O benefício do projeto calculado pela técnica da produtividade marginal considera o 
aumento da oferta com a racionalização do consumo, uma vez que essa racionalização 
poupará  os recursos de investimentos, manutenção e operação que seriam necessários 
para uma expansão equivalente ao consumo poupado. Para os cálculos foram utilizados 
os valores dos custos da empresa de saneamento relativos à produção e distribuição de 
água e coleta e tratamento do respectivo esgoto doméstico.  
 
O valor total do benefício monta a US$ 23,5 milhões por ano ou US$ 158,5 milhões em 
valor presente e sua estimativa baseou-se na diferença entre o consumo médio para 
situação com hidrômetro extraído de relatório mensal da empresa de saneamento que é 
de 249,06 l/hab./dia e o consumo médio para situação sem hidrômetro que é de 408,98 
l/hab./dia extraído do projeto de setorização de água. 
 
Com base nos resultados sobre consumo de água da pesquisa realizada para setorização 
e uma tarifa média de US$ 0,454/m3 para cada um dos serviços de água e esgoto foi 
estimada uma diminuição no consumo da ordem de 24%. 
 

Os custos refletem os investimentos para expansão do abastecimento de água, manutenção 
e operação do sistema e totalizam US$ 76,8 milhões. 
 
Os resultados da Tabela 2 apresentam as estimativas da análise custo/benefício dos 
projetos de micromedição que indicam um benefício líquido de US$ 82,0 milhões com 
taxa interna de retorno de 52,0%. 

 

Tabela 2 - Resultados da Análise Custo/Benefício de Micromedição 

 Benefício 

 

Custo de 

Investimento 

 

Custo de 

Manutenção 

 

Benefício 

Líquido 

 

VP* (US$1 x 103)  158,5 44,0 32,8 82,0 

TIR** %    52,0 

* Valor Presente 
**Taxa Interna de Retorno 
Fonte: Relatório do BID (1993) 
 

3.4.2 - Esgotamento Sanitário 
 
A análise custo-benefício do saneamento básico foi efetuada considerando (i) 
investimentos específicos - redes coletoras e coletores-tronco e (ii) recuperação 
ambiental e melhoria da qualidade de água da BG, identificadas com os impactos na 
estética, pesca e turismo. Assim, a viabilidade econômica de redes e coletores pode ser 
verificada em separado, para cada um destes itens de investimento, enquanto que para as 

                                                                                                                                                                          
25 Segundo o Relatório do Governo/RJ, o modelo utilizado denomina-se 
SIMOP. Não há, no entanto, maiores referências ao modelo. 
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estações de tratamento de esgotos - ETEs a análise agregou os resultados das redes, dos 
coletores e das próprias ETEs. Tal procedimento ofuscou o potencial de análise custo-
benefício das ETEs, conforme será discutido no Capítulo 4. 

3.4.2.1 -  Redes Coletoras (análise custo-benefício) 
 
 
As redes coletoras irão beneficiar aproximadamente 1.800.000 pessoas e seus benefícios 
foram calculados pelo método da valoração contingente com base em funções estimadas 
em outras localidades nas quais foi estimada a disposição a pagar (DAP) de cada família 
pelo serviço de coleta de esgoto domiciliar.  
 
A existência de pesquisas realizadas em outras áreas com problemas ambientais e 
estruturas de renda familiar similares permitiu que os cálculos para a Baía de Guanabara 
fossem feitos a partir dos resultados encontrados nestas outras pesquisas. Tal 
procedimento de transferência de funções diminui o custo dos estudos econômicos e o 
prazo para sua conclusão de maneira considerável. 
 
Foram utilizados os resultados de duas pesquisas realizadas na Região Metropolitana de 
São Paulo, a primeira em 1990 para o programa PROSEGE - Osasco (1) e a segunda, 
em 1991, para o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia de Guarapiranga (2), 
além de dados de uma pesquisa realizada em Fortaleza (3), Estado do Ceará. 
 
A estimativa da DAP dos beneficiários pelos serviços a serem oferecidos foram 
recompilados dos dados dessas pesquisas de campo já efetuadas pelo fato de 
apresentarem resultados relativamente próximos. Verificou-se, por exemplo, que a renda 
média da população nas pesquisas (1), (2) e (3) variava aproximadamente entre 300 e 
800 dólares mensais/família, enquanto a DAP apresentava valores, respectivamente, 
entre 2,8 a 3,7% desta renda média.  
 
Aplicando-se, então, o percentual DAP/renda mais conservador à renda média da 
população a ser beneficiada, obtém-se uma DAP de 12,73 dólares por família/mês para a 
Baía de Guanabara. A Tabela 3 apresenta os valores estimados de DAP para projetos 
similares e para a BG. 
 
 

Tabela 3 - DAP Estimadas para Projetos Similares  

Pesquisa DAP  

(US$ 1,00) 

Renda Familiar 

(US$ 1,00) 

% DAP/Renda 

(1) Osasco 19,5 697 2,8 

(2) Guarapiranga 26,9 811 3,3 

(3) Fortaleza 11,2 303 3,7 

Guanabara 12,7 452 2,8 

Fonte: Relatório do BID (1993) 
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Conforme mostra a Tabela 4, o benefício total para as redes alcança o montante em 
valor presente de US$ 187,40 milhões. Os custos em valor presente de US$ 92,10 
milhões refletem os investimentos a preços de eficiência das obras a cargo da empresa 
de saneamento, bem como das ligações intradomiciliares previstas para as redes 
coletoras.  
 

Tabela 4 - Resultados da Análise Custo/Benefício de Esgotamento Sanitário/Redes 
Coletoras 

Sistemas Benefício*  
 (US$ 103) 

Custo* 
(US$ 103) 

Benefício 
Líquido* 
(US$ 103) 

TIR  

(%) 

Pavuna 66,9 27,0 39,9 34,2 

Ilha Gov.(sul) 19,2 13,6 5,6 29,8 

Sarapui 55,6 29,4 26,2 25,2 

Ilha Gov. (norte) 7,8 3,7 4,10 35,5 

São Gonçalo 37,1 17,9 19,2 28,0 

Favelas Centro 0,8 0,5 0,3 21,1 

TOTAL 187,40 92,10 95,3 - 

*valor presente 
** taxa interna de retorno 
Fonte: Relatório do BID (1993) 
 

3.4.2.2 - Coletores -Tronco (análise custo-benefício) 
 
O principal benefício da construção de coletores-tronco ocorre com a coleta do esgoto 
advindo das redes o que reduz a contaminação dos rios, canais e valões. Os projetos 
beneficiarão aproximadamente 2.550.000 pessoas e o valor de seus benefícios foi 
estimado por uma pesquisa de valoração contingente com a aplicação de 500 
questionários a habitantes das sub-bacias dos rios Faria e Timbó e do município de 
Niterói.  

O questionário foi montado de modo tal que os malefícios impostos ao entrevistado pela 
atual condição ambiental dos rios pudessem ser por ele visualizados. Neste sentido, 
foram feitas perguntas sobre perdas de bem-estar, tais como: eventual mau cheiro da 
redondeza, existência de sujeira e ocorrência de vetores, doenças, cheias, desabamentos, 
e outras. Com base neste cenário o entrevistado era induzido a calcular suas perdas 
econômicas consequentes. 
 
Utilizou-se o método referendo com acompanhamento (dois valores) para aferir o valor 
da perda, através de questões sobre a disponibilidade a pagar pela construção do coletor 
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tronco da área de interesse do entrevistado. O resultado indicou uma DAP para 
recuperar os rios estimada em US$ 7,30 por família/mês.  
 
 
 
Tendo em vista que os projetos propostos reduzem a contaminação somente de forma 
parcial, os valores da DAP foram ajustados proporcionalmente à redução a ser alcançada 
por cada sistema de esgotamento previsto no projeto de acordo com os percentuais do 
Quadro 4. 
 

Quadro 4 - Percentual de Redução de Contaminação em Rios com Coletores-

Tronco por Sistema 

Projeto Redução 

Sistema Alegria (rios Faria, Timbó, Maracanã e canal do Mangue) 93% 

Sistema Pavuna (rios Pavuna, São João do Meriti e Acari) 34% 

Canal do Sarapuí 20% 

Rio Madeira e Canal de Imboassu 29% 

Sistema São Gonçalo e Canal Alameda de São Boaventura 94% 

Fonte: Relatório do BID (1993) 

Na Tabela 5 observa-se o benefício total para os coletores-tronco que alcança o 
montante em valor presente de US$ 215,6 milhões e, também, o custo em valor presente 
de US$ 110,2 milhões que reflete os investimentos a preços de eficiência das obras a 
cargo da empresa estadual de saneamento. 
 

Tabela 5 - Resultados da Análise Custo/Benefício de Esgotamento 

Sanitário/Coletores-Tronco  

Sistema Benefício* 
(US$1x103) 

Custo* 
 (US$1x103) 

Benefício 
Líquido* 
(US$1x103) 

TIR 

% 

Alegria 124,4 62,6 61,8 24,0 

Pavuna 34,2 13,6 20,6 28,1 

Sarapui 36,2 19,5 16,7 21,9 

São Gonçalo 20,8 14,5 6,3 17,4 

TOTAL 215,6 110,2 105,4 - 

* Valor Presente 
Fonte: Relatório do BID (1993) 
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3.4.2.3 - Estações de Tratamento de Esgoto (análises de custo-benefício e 
custo-eficiência) 
 
Este componente foi o de maior sofisticação metodológica e os resultados obtidos foram 
importantes para o desenho final do projeto que prevê investimentos em tratamento de 
cerca de 8,0 m3/s de esgotos domésticos, correpondentes a 40% do volume total. 
 
Foi realizada uma análise custo-benefício e para o estabelecimento de prioridade nos 
investimentos em tratamento foi realizada uma análise custo-eficiência (ACE)26, 
conforme anteriormente mencionada, que complementa a análise custo-benefício no que 
diz respeito à cobertura e ao nível de tratamento nas diversas bacias de esgotamento 
sanitário. 
 
Análise Custo-Benefício 
 
Para o tratamento de esgotos, os benefícios da despoluição foram estimados da seguinte 
forma: (i) método de valoração contingente para balneabilidade, esportes náuticos e 
estética, (ii) método do custo de viagem para confirmação dos valores para 
balneabilidade, e (iii) método da produtividade marginal para as atividades turística e 
pesqueira. Conforme será discutido adiante, os valores destes benefícios foram somados 
ao outros estimados para redes e coletores-tronco analisados anteriormente. 
 
Balneabilidade, Esportes Náuticos e Estética  
 
Utilizou-se uma pesquisa de valoração contingente realizada junto a 1.674 famílias, ver 
Quadro 5, de diferentes bairros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com o 
objetivo de aferir a DAP para três diferentes usos, quais sejam, banho de mar, esportes 
náuticos e estética. 
 

Quadro 5- Amostra da Pesquisa de Valoração Contingente para Esgotamento 

Sanitário/Tratamento de Esgoto 

Região no de entrevistas Distância 
Ilha do Governador 183 perto 
Ramos 92 perto 
Bangú 85 longe 
Jacarepaguá 160 longe 
Barra da Tijuca 414 longe 
São João do Meriti 45 longe 
Niterói 625 perto 
São Gonçalo 70 perto 
TOTAL 1674  

                                                           
26A ACE é utilizada para definir a melhor alternativa de projeto dada 
uma restrição orçamentária.  
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Fonte: Relatório do Governo/RJ  (1993) 

Os resultados da análise de valoração contingente indicam que para todos os bairros, 
independentemente do seu nível de renda, a DAP por investimentos que recuperem as 
praias é muito superior aos investimentos que somente melhoram as condições 
ambientais e estéticas gerais da BG.  
 
No caso de Niterói, estimou-se uma DAP de US$ 7,2 por família/mês para a 
recuperação da balneabilidade das praias, enquanto que só US$ 0,15 por família/mês 
para investimentos que permitem apenas melhorar as condições de pesca esportiva, 
navegação e estética27. 
 
Para confirmar a validade destas estimativas foi também utilizado o método do custo de 
viagem para calcular os benefícios da balneabilidade. 
 
O questionário para valoração contingente incluiu, portanto, questões que permitiram a 
utilização de um modelo de viagem para a estimativa da DAP. Neste sentido, foram 
perguntados o tipo de transporte utilizado para deslocamento às praias oceânicas e o 
tempo de viagem. Adicionalmente indagou-se ao entrevistado se ele passaria a 
frequentar as praias da BG caso estas ficassem limpas. 
 
Calculou-se como custo total de viagem a soma do custo operacional com o custo do 
tempo do passageiro. Se utilizasse carro, o custo operacional seria o produto do custo 
operacional de um veículo padrão (VW GOL) pela quilometragem, estimada pelo 
produto do tempo de viagem por uma velocidade média. Se utilizasse ônibus, o custo 
operacional seria o produto da tarifa pelo número de pessoas da família. Para as outras 
opções, a pé e de bicicleta, o custo operacional seria zero. O custo do tempo do 
passageiro para todos os casos foi calculado como o custo horário da metade da renda 
familiar pelo tempo de viagem. 
 
Testes no modelo revelaram que os tempos para ida às praia da BG indicados nas 
pesquisas pelos entrevistados apresentavam-se inconsistentes e portanto foram feitos 
cálculos para cada forma de deslocamento. Para tal, consideraram-se as opções mais 
prováveis de praia a frequentar por cada bairro para definir o tempo médio de viagem e 
os custos. 
 
Os dados da pesquisa indicaram que o número de visitas que a população desejaria 
realizar às praias da BG excede os níveis de saturação para as praias de maior 
importância. A capacidade das praias da BG foi estimada com base na área disponível, 
flutuações de estações e de fim de semana e um nível de saturação de 8 m2 por família.  
 
Verificou-se, também, um excesso de demanda ao substituírem-se os custos de viagem 
para visitas às praias da BG em curvas de demanda para praias oceânicas. Para corrigir 
essas distorções, os benefícios foram estimados de acordo com o excedente do 
consumidor considerando a capacidade máxima das praias.  
 

                                                           
27 Somente os valores para Niterói foram identificados nos Relatórios 
Oficiais. 
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Os valores situaram-se entre US$ 6,0 e US$ 7,0. Adotou-se, portanto, o valor de US$ 
6,5 como sendo o benefício por família/mês no cálculo do benefício das ETEs 
Como já mencionado, a confirmação dos altos benefícios da balneabilidade foram 
importantes para o desenho final do projeto. Por esta razão foram incluídas no Programa 
a coleta de esgotos em 27 favelas e o desenho do sistema de tratamento de esgoto previu 
que ao menos que as praias próximas ao centro da cidade do Rio de Janeiro (Flamengo, 
Botafogo e Urca) alcancem níveis compatíveis com as normas ambientais brasileiras.  
 
Turismo 
 
A cidade do Rio de Janeiro conhecida mundialmente por suas belezas naturais tem na 
Baía de Guanabara um de seus cartões postais, certamente um polo de atração turística.  
 
Pesquisas realizadas junto a companhias de turismo revelaram a possibilidade de 
realização de vários projetos de passeio turístico na BG que ainda não puderam ser 
viabilizados devido à contaminação das águas, concluindo-se que a poluição hídrica 
afasta o turista e consequentemente a receita respectiva.  
 
Os benefícios de turismo foram calculados a partir das perdas do setor com base nos 
seguintes dados: 
• gasto médio per capita/dia na cidade do Rio por turistas estrangeiros: US$ 86,88 
• número de turistas estrangeiros/ano que visitam o Pão-de-Açúcar: 385.083 
 
Para o cálculo dos benefícios do turismo, supôs-se que os investimentos em tratamento 
de esgoto poderiam aumentar a permanência média na cidade do Rio de Janeiro de 50% 
dos turistas em mais 1 dia. Estimou-se, então, que os ganhos com o turismo seriam de 
US$ 16,728,049.00/ano.  
 
Entretanto, considerando-se que o valor agregado a ser repassado aos setores 
econômicos nesta atividade representa 40% da receita bruta, estimou-se o valor 
incremental de US$ 6,691,220.00/ano. 
 
Pescado 
 
O elevado grau de poluição da BG prejudica seriamente o setor pesqueiro, de grande 
importância para aproximadamente 6.000 pescadores distribuídos em 7 colônias de 
pesca. 
 
Para estimar as perdas deste setor necessitou-se buscar informações diretamente junto às 
colônias de pescadores para identificação do volume pescado há uma década, dada a 
inexistência de séries históricas. 
 
A pesquisa revelou que algumas espécies de pescado de importância comercial não mais 
são encontradas no interior da BG que, no entanto, ainda oferece mais de 100 espécies 
de peixes, principalmente, sardinha, parati e tainha e, em menor escala, pescada, 
pescadinha, linguado, robalo, xerelete, piraúna, corvina, bagre e anchova. Atualmente a 
produção média é de 13 toneladas/dia de pescado comercial, uma tonelada/dia de 
mexilhão e 0,4 toneladas/dia de camarão. 
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Conclui-se que o volume hoje pescado equivale a 33% do volume de peixe e 17% do 
volume de camarão de há 10 anos.  
 
O benefício dos investimentos foi calculado como o incremento do volume pescado nas 
situações com e sem projeto multiplicado pelo valor de mercado de cada espécie. Do 
valor encontrado, reduziram-se 50% correspondentes ao custo de produção para estimar 
o valor agregado da atividade. 
 
Para se calcular a quantidade incremental de peixe e de camarão no cenário com o 
projeto, considerou-se um crescimento gradual em dez anos, a partir do ano seguinte à 
conclusão das obras. A Tabela 6 apresenta os benefícios estimados no valor de US$ 30,6 
milhões para o setor. 
 

Tabela 6 - Resultados dos Benefícios com a Projeção da Recuperação do Volume 

de Pescado  

Valor Anual da 

Captura sem o 

Projeto 

(US$1x106)* 

Valor Anual da 

Captura com o 

Projeto 

(US$1x106)*  

Valor Total da 

Captura com o 

Projeto 

(US$1x106)** 

Valor Total 

Líquido da 

Captura com o 

Projeto (US$1x106) 

**  

3,6 14,5 61,2 30,6 

* a preços de 1992 
** em valor presente 
Fonte: Relatório do BID (1993) 
 

 

Agregação da Viabilidade Econômica 
 
Os custos associados aos benefícios do tratamento de esgoto refletem os investimentos para 

expansão e manutenção da rede coletora de esgotos e dos coletores tronco e os 
investimentos, operação e manutenção das ETEs, incluída a disposição final dos lodos e 
o emissário submarino de Icaraí. 
 
A viabilidade econômica para tratamento foi calculada por sistemas de esgotamento 
(rede e/ou coletores e/ou ETEs e/ou aterro de lodos e/ou emissário submarino, 
dependendo dos itens de projeto para cada sistema). A justificativa para se agregarem os 
diferentes projetos em sistemas reside no fato de que a legislação não permite 
lançamentos de esgoto sem no mínimo tratamento primário. Portanto, a construção de 
ETEs seria condição sine qua non à construção das redes coletoras. 
 
A avaliação foi realizada para cada sistema em separado quando possível distinguir os 
impactos (benefícios) na qualidade da água resultantes dos investimentos em cada um 
dos sistemas e realizada por grupos de sistemas quando os benefícios se misturam. Os 
resultados são apresentados na Tabela 7. 
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Assim, os sistemas de esgotamento sanitários de Alegria, Pavuna e Ilha do Governador 
(setor sul) obtiveram um benefício global de US$ 326,1 milhões e custos de US$ 204,5 
milhões, o que resulta em uma TIR de 19,4%. 

 
Para os sistemas de Sarapui e Ilha do Governador (setor norte) os valores encontrados 
foram de US$ 103,3 milhões para os benefícios e US$ 64,3 milhões para os custos, 
resultando em uma TIR de 20,3%. 

 
Os valores para Niterói Sul (emissário submarino) são R$ 81,1 milhões em benefícios, 
US$ 20,8 milhões em custos e TIR de 43,9%; para São Gonçalo US$ 62,4 milhões em 
benefícios e US$ 55,2 milhões em custos e TIR de 14%; para Ilha de Paquetá, US$ 9,5 
milhões em benefícios e US$ 2,7 milhões em custos, com TIR de 37,8; e, por fim, para 
o escoamento das favelas no centro do Rio, US$ 0,8 milhões em benefícios e 0,5 
milhões em custos, com TIR de 21,1%. 

 
Além dos valores correspondentes a praias, foram incluídos os valores do turismo no 
sistema de Alegria, Pavuna e Ilha do Governador (sul) e no sistema de Paquetá, 
respectivamente 75% e 25% do valor total deste setor. Com relação aos valores de 
pesca, a análise dos relatórios oficiais não revela como foram incorporados à avaliação 
(apesar de demonstrado como calculado, como visto anteriormente). 

 
Em termos globais, os sistemas de esgotamento sanitários propostos pelo programa de 
despoluição apresentam um benefício de US$ 582,40 milhões e um custo de US$ 
347,50 milhões. 
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Tabela 7 - Resultado da Análise Custo/Benefício dos Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

 

Sistemas Rede Coletor Tratamento 

 Ben. 

* 

Custo

* 

TIR 

% 

Ben. 

* 

Custo 

* 

TIR 

% 

Ben. 

* 

Custo 

* 

TIR 

% 

Alegria    124,4 62,6 24,0    

Pavuna 66,9 27,0 34,2 34,2 13,6 28,1    

Ilha 

Gov.(sul) 

19,2 13,6 29,8       

Alegria/ 

Pavuna/ 

Ilha Gov.S 

      326,1 204,5 19,4 

Sarapui 55,6 29,4 25,2 36,2 19,5 21,9    

Ilha Gov. 

(norte) 

7,8 3,7 35,5       

Sarapui/ 

Ilha Gov.N 

      103,3 64,3 20,3 

Niterói sul       81,1 20,8 43,9 

São 

Gonçalo 

37,1 17,9 28,0 20,8 14,5 17,4 62,4 55,2 14,0 

Ilha 

Paquetá 

      9,5 2,7 37,8 

Favelas 

Centro 

0,8 0,5 21,1       

TOTAL       582,4 347,5 ** 

* valor presente dos benefício e custos em US$ 1x106 
**não foi calculada uma TIR total para o componente esgotamento sanitário. 
Fonte: Relatório do BID (1993) 
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Análise Custo-Eficiência 
 
A análise tomou como base as concentrações de demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO), coliforme total e oxigênio dissolvido como parâmetros de qualidade de água. 
Estes parâmetros foram calculados a partir dos coeficientes da matriz inversa do modelo 
estático de qualidade de água desenvolvido pela agência ambiental do Estado em 1979 e 
primeiramente rodado para simular as condições futuras da Baía “sem projeto” e “com 
projeto” nos horizontes de 1998 e 2005. Estes coeficientes da matriz inversa do modelo 
foram utilizados então para formular um modelo de programação linear que possibilita a 
minimização de um índice de poluição da água, sujeito à restrição de recursos 
financeiros e de vazão captada para cada bacia, conforme abaixo apresentado a título de 
ilustração. 
 
Foi estabelecida a seguinte função objetivo: 
 

Min IC = p.c     (1) 
 onde 
 
c = vetor de dimensão n x 1 que indica a concentração média de coliformes totais em 
cada célula da Baía, 
p = 1 x n que indica a razão entre a área de praia disponível em cada célula i (i = 1,n) e a 
área total das praias existentes na Baía. 
 
As concentrações foram determinadas por: 
 

c=Aw              (2) 
 

onde 
 
A = matriz de difusão com dimensão nxn  
w = vetor de dimensão nx1 que mostra a carga de coliformes que cada célula da Baía 
recebe diretamente. 
As cargas de coliforme se expressam em função do volume de águas servidas com 
diferentes graus de tratamento, conforme segue: 

            m                      m                m 

wj = fj.frj(fp ∑ qpjt + fs ∑ qsjt + ∑ qnjt)   (3) 
                        t=1                      t=1              t=1 

 
onde  
 
fj = fator de conversão de população equivalente para vazão lançada no segmento j; 
fr = fator de redução pelo decaimento produzido nos rios antes de chegar à célula j; 
fp = fator de redução com tratamento primário;  
fs = fator de redução com tratamento secundário; 
qp = volume da bacia de esgotamento t que é lançado na célula j com tratamento 
primário; e 
qs = volume da bacia de esgotamento t que é lançado na célula j com tratamento 
secundário. 
qn = sem tratamento 
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Substituindo-se a equação (3) na equação (2) e posteriormente a equação (2) na equação 
(1), obtém-se a função objetivo relativa aos distintos tipos de tratamento: 

           n     m 

MinIC = ∑  ∑ Fj(qnjt+fp.qjt+fs.qjt)   (4) 
                       j=1  t=1 
 
onde 

n 

Fj= ∑ (pi.fj.frj.aij)      (5) 
               i=1 
 
Um conjunto de restrições indica o volume total gerado em cada bacia de esgotamento e 
que pode ser lançado em distintas células da Baía. Para a bacia t a restrição é: 
 
                    n 

 Qt = ∑ (qnjt+qpjt+qsjt)   (6) 
                       j=1 

 
onde  
 
Qt = volume total gerado 
 
A seguinte equação define a restrição de recursos, considerados os custos em valor 
presente de investimentos, operação e manutenção de interceptores ou emissários e 
ETEs primária e secundária (incluída a disposição dos lodos): 
 
                                             m   n 

B = ∑ ∑ (cnjt.qnjt + cpjt.qpjt + csjt.qsjt)   (7) 
                                                                 t=1 j=1 

 
onde 
 
B = restrição orçamentária; 
cnjt = custos de interceptores ou emissários; 
cpjt = custos de ETE primária; e 
csjt = custos de ETE secundária 
 
Para evitar que os níveis de contaminação em determinadas células alcancem condições  
anaeróbias foram incluídas as seguintes restrições: 
                                                   n 

∑ (dij.Frj (Fp ∑qpjt + Fs ∑qsjt + ∑qnjt) < oi     (8) 
                                                  j=1 
 
onde 
 
dij = coeficiente da matriz de difusão para DBO; 
oi = nível máximo de DBO permitido para a célula i; 
fj = fator de transformação; 
frj = fator de redução de DBO por decaimento dos rios; 
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Fp = fator de redução por tratamento primário; e 
Fs = fator de redução por tratamento secundário 
 
Os resultados do modelo conferem prioridade ao aumento da vazão tratada em nível 
primário em diversos pontos localizados em torno da BG, antes da implementação de 
tratamento secundário nas principais bacias. Somente quando o nível de recursos 
disponíveis para tratamento supera US$ 325 milhões, mais que o dobro da quantidade 
de recursos disponíveis para este fim, se justificaria tratar a maior parte do esgoto a 
nível secundário. Assim, o programa contemplará tratamento primário em 
aproximadamente 95% da vazão resultante dos investimentos28. 
 
O nível de agregação do modelo, no entanto, não simula a contaminação de praias 
proveniente de pequenas descargas. Assim, tendo a análise custo-benefício identificado 
um alto benefício para praias e sendo relativamente pequeno o custo das obras em redes 
de favelas que são as fontes de contaminação das principais praias, estas foram incluídas 
no Programa, conforme mencionado anteriormente.  
 

3.4.3 - Drenagem  
 
A drenagem dos rios destina-se a evitar a ocorrência de inundações em perímetros 
urbanos densamente povoados que "lavam" as ruas carreando lixo à BG, além de 
imporem perdas econômicas aqueles que têm suas propriedades invadidas ou que 
simplesmente não podem acessar seus locais de trabalho.  
 
A drenagem urbana foi avaliada para trechos da bacia do Rio Acari e utilizou o método 
dos custos evitados. Foram considerados os prejuízos ocorridos durante enchentes 
anteriores como um benefício do projeto a ser executado.  
 
Para a identificação dos prejuízos à população e, portanto, o cálculo dos benefícios, 
foram inseridas questões específicas no questionário do método de valoração 
contingente para coletores-tronco, dada a coincidência da área de pesquisa, considerada 
a mancha de inundação da Taxa de Recorrência (TR) para 20 anos.  
 
A população a ser beneficiada para TR de 20 anos foi dividida em diretamente 
beneficiada, ou seja, aquela que teve sua residência invadida pelas águas e, 
consequentemente, perda de bens, e em indiretamente beneficiada, aquela 
impossibilitada de sair para o trabalho por ter sua rua alagada, conforme mostra o 
Quadro 6. 

                                                           
28As estações de tratamento primário serão modulares, podendo ser 
transformadas posteriormente em estações de tratamento secundário. 
Pela mesma razão têm custo constante para diferentes vazões. 
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Quadro 6 -  População (habitantes) a ser Beneficiada com os Investimentos de 
Drenagem 

Rio Direta Indireta 
Piraquara 8.000 100.533 

Pedras 2.000 56.000 
Timbó Superior 6.000 51.000 

Total 16.000 207.533 
Fonte: Relatório do Governo/RJ  (1993) 
 
O custo evitado está calculado através da seguinte fórmula, considerando um prejuízo 
médio por família diretamente atingida de US$ 153,5 e indiretamente atingida de US$ 
40,6: 
 

DE = D * FR * Pr  
 
onde, 
 
DE = total de danos evitados (custos evitados) 
D = dano por família 
Fr = No de famílias atingidas pela enchente 
Pr = probabilidade de ocorrência da enchente 
 
A Tabela 8 apresenta os resultados para o componente drenagem que indicam um 
benefício de US$ 10,3 milhões e um custo de US$ 9,5 milhões calculados com base nos 
gastos de investimentos e manutenção dos projetos, por trecho de rio29. 
 

Tabela 8 - Resultados da Análise de Custo/Benefício de Drenagem 

Rio Benefícios* 
(US$1x103) 

Custos* 
(US$1x103) 

Benefício 
Líquido*  
(US$1x103) 

TIR **(%) 

Timbó 
Superior 

2.821  2.693 128 12,74 

Piraquara 4.908 4.612 296 13,03 
Pedras 2.545 2.233 312 14,20 
Total 10.274 9.538 736  

* Valor Presente 
** taxa interna de retorno 
Fonte: Relatório do BID (1993)  

                                                           
29 Outros estudos foram realizados também para a bacia do Rio Faria 
Timbó. Neste caso, além da metodologia utilizada para a bacia do Rio 
Acari, identificou-se também como benefício a redução do custo 
operacional dos veículos que trafegam nas vias da área do projeto 
sujeitos a congestionamentos periódicos em épocas de enchentes. Perdas 
de produção industrial e comercial devido às enchentes foram 
consideradas também como benefício. No entanto, esta bacia passou à 
gestão da prefeitura municipal do Rio de Janeiro, deixando de ser 
objeto de financiamento do programa. 
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4 - ANÁLISE CRÍTICA DA FASE I DO PDBG 
 
Este capítulo faz uma apreciação sobre os procedimentos utilizados na Fase I do PDBG, 
com especial atenção ao estudo de viabilidade econômica das Estações de Tratamento 
de Esgotos na medida em que este aspecto se apresenta, como será visto no capítulo 5, 
como o de maior implicação na qualidade dos recursos ambientais da Baía.  
 
O estudo de viabilidade econômica do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 
foi desenvolvido com o emprego da maioria das técnicas de valoração econômica do 
meio ambiente disponíveis na literatura especializada. Os métodos empregados em cada 
um dos projetos são de fato apropriados à obtenção das informações desejadas.  
 
É bastante representativo de como os investimentos públicos podem ser moldados com 
eficiência a partir da realização de análises de viabilidade econômica. Um exemplo claro 
desta afirmação é a decisão tomada com base nas conclusões dos estudos de que as 
ETEs em nível primário de tratamento teriam melhor eficiência econômica do que em 
nível secundário, conforme mencionado anteriormente. 
 
Sob o ponto de vista do interesse acadêmico, o estudo é bastante representativo por duas 
razões: (i) apresenta um caso real de aplicação de valoração ambiental para uma decisão 
de investimento e (ii) utiliza uma rica variedade de métodos, inclusive recorrendo à 
transferência de funções na valoração contingente. 
 
Com relação ao item (i), a determinação de organismos multilaterais de financiamento 
de que sejam considerados os aspectos ambientais nas análises de viabilidade dos 
investimentos que contam com seus recursos, representa um grande avanço na estratégia 
de efetivamente melhorar o bem-estar social das camadas mais desfavorecidas  dos 
países em desenvolvimento, na medida em que estas sofrem muito mais do que as 
classes mais favorecidas com as consequências negativas dos impactos ambientais do 
processo de desenvolvimento.  
 
No caso de Programas como o PDBG que têm por objetivo a melhoria das condições de 
vida das classes de menor poder aquisitivo, a inclusão destes parâmetros ambientais na 
avaliação de cada um dos projetos permite que sejam efetivamente escolhidos aqueles 
que resultarão em maximização do bem-estar destas classes sociais. A questão que se 
apresenta é a seguinte: dada uma restrição orçamentária, qual o melhor conjunto de 
projetos que levará ao aumento máximo possível do bem-estar social? 
 

O PDBG procurou de certa forma promover estudos neste sentido. No entanto, analisou 
somente alternativas entre projetos substitutos como no caso do nível de tratamento para 
esgoto, ou verificou se os projetos eram viáveis no caso das redes coletoras, coletores-
tronco e drenagem. Com relação a resíduos sólidos, limitou-se a identificar a alternativa 
de projeto que representasse menor custo, o que não implicou em quantificar benefício, 
como já mencionado. Dessa forma, não houve um procedimento de otimização no qual 
o benefício econômico marginal de cada componente do Programa fosse comparado 
com a melhoria ambiental marginal resultante dos investimentos em cada um deles. 
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Várias explicações podem ser aventadas para tal procedimento. Primeiro, não havia à 
época um modelo geral de simulação ambiental disponível que permitisse tal 
sofisticação técnica.  
 
Segundo, os diferentes componentes são de responsabilidade de distintas instâncias 
governamentais. Enquanto o componente abastecimento de água e coleta de esgotos é 
atribuição da companhia estadual de saneamento, tomadora do empréstimo, a drenagem 
é afeta a outra instituição do próprio estado e os resíduos sólidos estão a cargo dos 
municípios da bacia hidrográfica, cujos recursos a eles são repassados a fundo perdido. 
Tal distribuição de atribuições pode ter  influenciado decisões sobre a alocação dos 
recursos entre os componentes de investimento. Neste caso os  limites das competências 
de governo poderiam estar reduzindo a rentabilidade dos investimentos públicos. 
 
Por outro lado, o maior problema ambiental da bacia hidrográfica contribuinte à Baía de 
Guanabara reside de fato nos baixos níveis de cobertura dos serviços de esgoto, 
conforme será visto no Capítulo 5. 
 
No que se refere ao item (ii), o fato do PDBG utilizar uma rica variedade de métodos de 
valoração ambiental permite que estudos sobre seus procedimentos metodológicos 
contribuam para difundir estes métodos e, mais ainda, para que em algum momento do 
desenvolvimento das técnicas de gestão ambiental, sejam incluídos estes procedimentos 
na rotina das instituições públicas, não somente por imposição de organismos 
internacionais. 
 
A transferência de funções na valoração contingente, como é o caso da utilização de 
dados de outros projetos no cálculo dos benefícios das redes coletoras de esgoto, 
apresenta-se como um procedimento que por sua agilidade e presteza, bem como por 
representar custos bem mais reduzidos, merece destaque.  
 
Vale notar que na aplicação do MVC para estimativa da disposição a pagar dos 
benefícios dos componentes rede e coletor, pode ter ocorrido o “viés da subatividade” 
discutido no Capítulo 2. Isto porque ao se estimar separadamente os benefícios 
ambientais das rede e coletores, não se considerou a complementaridade entre estes 
benefícios. Caso tivessem sido apresentados em conjunto aos entrevistados, o valor 
médio da DAP total poderia ser distinto da soma dos valores médios da DAP de cada 
benefício estimado separadamente. Entretanto, a verificação de tal viés e sua magnitude 
exigiriam uma pesquisa-teste de campo fora do escopo deste trabalho. 
 
A comparação de resultados de métodos alternativos para medir o mesmo benefício, 
como na estimação dos benefícios resultantes das ETEs com o emprego do MVC e do 
método do custo de viagem, também é um procedimento a ser destacado. Entretanto, o 
além desta comparação de resultados, os estudos desenvolvidos não apresentam outra  
análise de confiabilidade como, por exemplo, a análise de viéses. 
 

Com relação às avaliações feitas, alguns pontos merecem considerações. A questão mais 
controversa refere-se à agregação na análise custo/benefício dos componentes de 
esgotamento sanitário (redes coletoras, coletores-tronco e estações de tratamento) para o 
cálculo de viabilidade econômica das ETEs. 
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A justificativa, anteriormente mencionada, se deve às restrições legais que obrigam  a 
realização de tratamento para os efluentes dos novos investimentos em rede coletora. 
Diz a constituição do estado do Rio de Janeiro promulgada em 05 de outubro de 1989, 
no seu artigo 277 (antigo 274) que “ os lançamentos finais dos sistemas públicos e 
particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser precedidos no mínimo, de 
tratamento primário completo, na forma da lei”.   
 
Para regulamentar este dispositivo constitucional a lei no 2661 de 27 de dezembro de 
1996 estabelece em seu artigo primeiro que “define-se como tratamento primário 
completo de esgotos sanitários a separação e a remoção de sólidos em suspensão, tanto 
sedimentáveis quanto flutuantes, seguida de processamento e disposição adequada.” 
Estes preceitos legais merecem alguns comentários. 
 
A qualidade ambiental de um corpo hídrico é dependente de sua capacidade de 
depuração. Assim, ao se estabelecer uma tecnologia de tratamento mínimo para  as 
municipalidades não se considera a capacidade de suporte do corpo receptor, podendo 
gerar deseconomias em alguns sistemas sanitários. 
 
Neste aspecto, a tendência global que se tem verificado tanto nos países desenvolvidos, 
como no próprio Brasil,  mesmo em nível  estadual como é o caso de São Paulo e Ceará, 
é de se estabelecerem mecanismos que contemplem a bacia hidrográfica como uma 
unidade de gestão integrada, para a qual são estabelecidas metas de padrão ambiental e 
não níveis de tratamento para fontes de poluição separadamente, caso em que o padrão 
resultante pode acabar por ficar absolutamente fora do padrão ambiental desejado (ou, 
em outros termos, fora do nível ótimo de poluição).  
 
Por exemplo, nada garante que uma grande estação de tratamento de esgotos em nível 
primário (já que a lei é vaga, permitindo assim, esta concentração), seja ecologicamente 
mais salutar do que vários lançamentos pontuais de esgoto sem tratamento primário (por 
exemplo, somente com peneiramento) em diferentes trechos de um rio. Ou ainda, que o 
tratamento de esgotos seja mais eficiente que seu lançamento ao mar, por meio de 
emissários. 
 
Além disso, o impedimento de se construir redes de coleta de esgoto sem tratamento 
primário também não contribui para a diminuição das desigualdades sociais já que parte 
dos recursos disponíveis deverá ser direcionada para ETEs.  
 
De acordo com Seroa da Motta (1995), 75,8% da população brasileira com renda mensal 
de até dois salários mínimos não têm acesso à rede de coleta de esgotos (dados de 
1989), enquanto que para a população com renda mensal acima de cinco salários 
mínimos este percentual cai para 38,8%.  
 
Há, ainda, a hipótese da ocorrência de situações de extrema deseconomia onde poderão 
ser construídas ETEs com capacidade ociosa fora dos padrões desejáveis, tendo em vista 
que o nível de tratamento de um sistema sanitário tem variações discretas e não 
contínuas. Dadas as limitações orçamentárias, recursos que deveriam ser utilizados em 
extensão de redes coletoras serão carreados para a construção de estações de tratamento 
que apresentarão capacidade ociosa, conforme o exemplo hipotético abaixo onde T 
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corresponde a investimentos e ∆W a variações de bem-estar, sendo que ∆W1 pode ser 
bem maior que ∆W2:  
 

Quadro 7 - Correlação entre Alternativas de Investimentos em Saneamento e 

Variações de Bem - Estar  

Alternativas de Projeto Dimensão da Coleta  

(em volume) 

Dimensão do 

Tratamento  

(em volume) 

1. Hipótese Economicamente 

Eficiente 

Y  X  

2. Hipótese com ETE ociosa 

em função de escala de 

construção e da lei 2661 

Y - T 

 onde T ≡ ∆W1 

X + T 

 onde T ≡ ∆W2 

  ∆W1>>∆W2 

 
 
Este “engessamento” dos sistemas sanitários promovido pela lei 2661, poderá 
inviabilizar a expansão das redes às classes mais desfavorecidas e resultar, 
eventualmente, em perdas de bem-estar maiores do que as perdas provocadas pelo 
lançamento de esgotos in natura em corpos hídricos fluminenses. 
 
Em síntese, a questão está longe de ser resolvida com a implementação da lei 2661 que 
pode, inclusive agravar a situação em algumas localidades.  
 
 
Se há, assim, esta dissociação entre os preceitos legais e a eficiência econômica, o 
PDBG deveria ter estudado a viabilidade de suas ETEs de forma independente dos 
demais projetos de esgotamento sanitário.  
 
A análise de viabilidade das ETEs não deveria, a princípio, ser realizada em conjunto 
com redes e coletores, na medida em que, dada uma restrição orçamentária, os 
investimentos adicionais em um ou outro projeto, geram benefícios de natureza e 
magnitude distintas. Em teoria,  o nível de investimento ótimo em cada um deles 
deveria se igualar na margem em termos de rentabilidade econômica. Por exemplo, um 
real a mais em investimentos em rede e coletores poderia gerar um benefício líquido 
marginal maior que aplicado em ETEs (ou vice-versa). 
 
Ao se examinar as tabelas com os dados desagregados para cada sistema de ETEs 
extraídos do  Relatório BID (1993)30 e fazendo-se os cálculos de viabilidade para ETEs 
em separado (ou seja, excluindo-se os dados de redes e coletores) , verifica-se que nem 
todas as ETEs apresentam eficiência econômica.  
                                                           
30 Anexo v-1. 
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Os sistemas que compreendem as ETEs de Alegria, Pavuna e Ilha do Governador Sul;  
Sarapuí e Ilha do Governador Norte; São Gonçalo; e Niterói Norte apresentam uma 
valor líquido presente (benefícios menos custos) negativo31. Somente as ETEs de Icaraí 
e Ilha de Paquetá apresentam um valor líquido presente positivo, conforme pode ser 
observado nas Tabelas 9, 10 e 11 a seguir: 

Tabela 9 - Benefício Total das Estações de Tratamento de Esgotos 

ETEs32 DAP/Praia* 

US$ 1x106 

Turismo * US$ 

1x106 

Total Ben. * 

US$ 1x106 

Alegria + Pavuna + Ilha 

Gov.Sul 

62,8 28,3 91,1 

Sarapui + Ilha Gov. Norte 3,7 0 3,7 

São Gonçalo 4,6 0 4,6 

Niterói Norte 1,9 0 1,9 

Icaraí 81,1 0 81,1 

Ilha de Paquetá 0 9,5 9,5 

* valor presente 
Fonte: Relatório do BID (1993) - Anexo V-1 

 

Tabela 10 - Custo Total das Estações de Tratamento de Esgotos 

ETEs Investi-

mento* 

US$ 1x106 

Operação* 

 

US$1x 106 

Disp. 

Lodo*  

US$1x 106 

Total 

Custos* 

US$ 1x106 

Alegria + Pavuna + Ilha 

Gov.Sul 

65,3 17,3 10,0 92,6 

Sarapui + Ilha Gov. Norte 9,4 4,3 1,9 15,6 

São Gonçalo 17,4 4,1 1,2 22,7 

Niterói Norte 10,1 3,9 1 15,0 

Icaraí 13,9 6,7 0 20,8 

Ilha de Paquetá 1,9 0,7 0 2,6 

* valor presente 
Fonte: Relatório do BID (1993) - Anexo V-1 

Tabela 11 - Valor Presente Líquido das Estações de Tratamento de Esgotos. 

                                                           
31 Estes conjuntos de ETEs apresentam taxa interna de retorno negativa 
quando seus cálculos são efetuados separadamente de redes e coletores. 
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ETEs Benefício Líquido 

US$ 1x106 

Alegria +  Pavuna + Ilha  Gov. Sul -1,5 

Sarapui + Ilha Gov. Norte -11,9 

São Gonçalo -18,1 

Niterói Norte -13,1 

Icaraí 60,3 

Ilha de Paquetá 6,9 

Fonte: Relatório do BID (1993) - Anexo V-1 

 
Assim, um procedimento metodológico adequado seria ampliar o escopo dos estudos de 
modo que fossem investigados os valores de não-uso da BG, para se verificar se os 
benefícios daí advindos justificariam a execução das ETEs, conforme será visto no 
Capítulo 5. 

                                                                                                                                                                          
32 Conforme mencionado no capítulo anterior, algumas ETEs estão 
agregadas dada a impossibilidade de se separarem suas áreas de 
influência no corpo hídrico. 
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5 - PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE GUANABARA - VALOR DE 
EXISTÊNCIA, POR QUE NÃO? 

 
 
Este Capítulo questiona a pertinência de se incluir o valor de existência (não-uso) nos 
cálculos da análise de custo-benefício dos projetos em geral e do Programa de 
Despoluição da Baía de Guanabara em particular, considerando ser esta uma discussão 
que vem ocorrendo na literatura especializada e de grande importância para as decisões 
de investimento. 
 
O item 5.1 faz uma síntese sobre os principais argumentos favoráveis e contrários à 
mensuração do valor de existência dos recursos naturais para sua utilização na ACB. O 
item 5.2 enfoca o Método da Valoração Contingente tendo em vista ser o único de que 
se dispõe para capturar tais valores. O Item 5.3 discute o valor de não-uso da Baía de 
Guanabara, sua não consideração quando dos estudos de viabilidade da Fase I do PDBG 
e a hipótese de introdução deste valor na avaliação econômica que se vier a fazer 
quando da concepção da Fase II do PDBG. 
 

5.1 - A Possibilidade de Mensuração do Valor de Existência 
 
A discussão do valor de não-uso vem de longo tempo e iniciou-se depois que autores 
consagrados como Barnett, J. e Morse, C. constataram, em 1963, o seguinte paradoxo: a 
produtividade econômica crescente permite o uso de cada vez menos insumos para a 
produção de bens e serviços e portanto, é de se esperar que a produção também continue 
a crescer ao longo dos anos; no entanto, não se pode afirmar que a qualidade de vida, 
uma consequência da qualidade do meio ambiente  - paisagem, água, e atmosfera - 
esteja melhorando. 
 
A partir destas constatações, Krutilla, J., em 1967, sugeriu que diferentemente dos 
problemas econômicos tradicionais, haveria um grupo de problemas ambientais 
associados à impossibilidade de reprodução do meio ambiente pelo homem - ou à 
irreversibilidade de algumas consequências ambientais do processo produtivo - o que 
manteria a oferta de amenidades ambientais no mínimo constante (não haveria como 
aumentá-las). As preocupações ambientais da economia  não mais poderiam se ater ao 
suprimento de recursos ambientais para a produção de bens e serviços e deveriam 
avançar no sentido de buscar garantir um adequado suprimento de amenidades 
ambientais para as gerações futuras.  
 
Para Krutilla (1993), a demanda pelo uso de sítios naturais vai crescendo à medida em 
que vai crescendo também a oferta dos serviços correspondentes. Um exemplo nos dias 
atuais seria a franca expansão do ecoturismo, até bem pouco tempo uma atividade de 
lazer inexistente. A expressão learning by doing traduz para o autor a concepção de que 
quando se aumenta a disponibilidade de meios, aumenta-se a demanda futura. Em outros 
termos, um novo conhecimento cria uma nova demanda, sugerindo que há  uma 
interação entre as funções de demanda presente e futura, ou seja, uma externalidade da 
demanda presente por um bem público que interfere na função de utilidade dos usuários 
futuros. 
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Ao sabor do mercado, que não captaria esta tendência da demanda - por exemplo, um 
sítio natural que pode ter a utilidade de fornecer amenidades ou, alternativamente, 
fornecer insumos para a indústria - as previsões de retorno do investimento 
(rentabilidade), conforme já visto no Capítulo 1 (item 1.3, sobre alocação 
intertemporal/taxa de desconto), poderiam levar à escolha da utilização do sítio como 
fornecedor de insumos. 
 
A área total sob a curva de demanda que representa a máxima disposição a pagar e que 
limita, portanto, a receita da exploração do recurso natural enquanto amenidade, 
inviabilizaria esta forma de utilização do sítio natural. E como a receita de sua utilização 
como fornecedor de insumo pode ser maior que a DAP por amenidade mas também 
menor que o mínimo que seria necessário para compensar tais indivíduos por serem 
privados para sempre de continuar a desfrutar da existência do recurso ambiental, a 
alocação por parte do mercado seria ineficiente qualquer que fosse o uso que se desse ao 
sítio natural.  
 
Assim, as receitas de mercado conduziriam à ineficiência porque a DAP total por um 
ecossistema único, frágil ou apenas belo poderia ser insuficiente para influenciar a 
decisão em favor de seu uso como amenidade, da mesma forma que a receita pela 
exploração como fornecedor de insumo seria insuficiente para garantir uma 
compensação aos perdedores, por parte dos donos do sítio natural . 
 
De acordo com Krutilla (1993) a mesma ineficiência alocativa do mercado pode ocorrer 
quando há uma demanda de opção que se caracteriza como uma DAP pela manutenção 
de um sítio natural que seria impossível de ser substituído ou que para ele não houvesse 
bens substitutos próximos disponíveis. Isto porque esta demanda existiria sem nenhuma 
intenção de uso do sítio natural e, portanto, a DAP respectiva seria impossível de se 
transformar em receita. 
 
Vários fatores contribuiriam para a existência desta demanda de opção. Um deles seria 
decorrente das incertezas científicas quanto às possibilidades de uso dos recursos 
biológicos que dificultaria o estabelecimento de um mercado regular para sítios naturais 
com base em seu valor econômico. Outro seria a possibilidade desta opção estar baseada 
em valores sentimentais ou, ainda, de forma mais abrangente, em razão de muitos 
indivíduos atribuírem valor à mera existência (valor de existência) da diversidade 
biológica e/ou geomorfológica e à impossibilidade de exclusão por parte daqueles que 
apresentam tal valor de opção e que não pagariam por seu uso. 
 
Com relação aos aspectos da produção, para Krutilla (1993), a tecnologia pode tornar 
infinita a produção de bens e serviços mas não poderá reproduzir bens naturais, na 
medida que, por exemplo, uma floresta plantada jamais terá a biodiversidade de uma 
floresta natural. Segundo, ainda, Krutilla “se considerarmos as implicações assimétricas 
da tecnologia, poderemos conceber uma função de transformação com as amenidades 
derivadas diretamente da associação com o meio ambiente ao longo do eixo vertical e os 
bens fabricados ao longo do eixo horizontal. Avanços na tecnologia iriam “esticar” a 
função de transformação ao longo do eixo horizontal mas não consideravelmente ao 
longo do eixo vertical. Se simplesmente retirarmos o efeito progressivo da tecnologia ao 
longo do tempo, considerando o gosto social como constante, a troca marginal entre 
bens manufaturados e amenidades naturais irá progressivamente favorecer estas últimas. 
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Ambientes naturais representarão bens não reproduzíveis de valores crescentes com o 
passar do tempo. Se considerarmos a tecnologia como constante, mas consideramos 
uma mudança progressiva no gosto favorecendo as amenidades do ambiente natural 
devido ao fenômeno learning by doing, ambientes naturais irão similarmente por esta 
razão representar bens de valores crescentes. Se ambas as influências ocorrerem 
(mudanças na tecnologia e no gosto), o aumento do valor dos bens naturais será 
composto” . 
 
Percebida a existência de um valor dissociado do uso do recurso ambiental,  
Rosenthal,D. e Nelson,R. (1992), afirmaram que há um equívoco na tentativa de se 
utilizarem os procedimentos tradicionais da economia para calcular valores culturais e 
ideológicos como é o caso do cálculo do valor de existência, na medida em que não 
poderiam ser quantificáveis por três razões principais. 
 
O primeiro argumento é que haveria uma enorme amplitude de  valores de existência, 
possivelmente ilimitada, o que tornaria o trabalho analítico extenuante e improvável de 
ser concludente. O segundo é que ainda que houvesse somente um único valor de 
existência a ser aferido, o método de aferição disponível influiria no resultado. Ou seja, 
o valor encontrado dependeria da circunstância da pesquisa e, por conseguinte, seria 
dela derivado. O terceiro é que a análise custo-benefício é inapta para computar todos os 
valores de ganhos e perdas a que se submete a sociedade com políticas e projetos dada a 
subjetividade da ACB. 
 
Quanto ao primeiro argumento, os autores afirmam que há uma dificuldade quase que 
intransponível em se limitar os valores sociais, o que impossibilita que se identifique 
quais bens, serviços ou estado de coisas têm um valor de existência. Citam, como 
exemplo, que para muitos americanos as fazendas familiares não deveriam ter 
desaparecido enquanto que para outros o corte dos subsídios à agricultura vêm ao 
encontro dos valores da iniciativa privada e da competição econômica. 
 
Examinam a hipótese de se limitar a infinidade de valores de existência considerando-se 
apenas as mudanças permanentes ou irreversíveis como aquelas que envolveriam uma 
perda real de valor de existência. Assim, danos temporários a um ecossistema não 
envolveriam tais perdas. 
Os próprio autores refutam esta idéia na medida em que dão um exemplo de sua 
inadequabilidade imaginando a seguinte situação: moradores de determinada localidade 
cujos patos seriam temporariamente banidos da lagoa poderiam argumentar que 
atribuem um valor de existência aqueles patos especificamente e não aos outros que 
viriam substituí-los. Os economistas teriam, nesta situação, que estar aptos a dizer que 
somente alguns valores de existência contariam.  
 
Supõem, então, que somente aos objetos tangíveis pudesse ser atribuído valor de 
existência. Mas concluem que tal fato não se verifica na realidade, como a história 
demonstra ao registrar perdas de muitas vidas em prol de crenças e credos. Excluir, 
portanto, alguns símbolos de poder emocional poderia conduzir a arbitrariedades. 
 
Concluem, assim que a tarefa de contabilizar o que tem e o que não tem valor de 
existência é enorme e infindável. 
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Com relação ao segundo argumento, alegam que uma questão prática fundamental 
apresentar-se-ía no processo de medição do valor de existência pois, por suposto, um 
indivíduo somente atribui valor ao que conhece (no sentido de que sabe de sua 
existência) e ao se perguntar a alguém sobre o valor que este alguém atribui a algo 
(Método da Valoração Contingente - MVC), estar-se-ía a apresentar este algo a este 
alguém. O resultado da pesquisa ficaria, portanto, enviesado. 
 
Da mesma forma, os autores alegam que outra questão importante que se apresenta no 
processo de atribuição de valores de existência consiste no meio em que o bem 
ambiental está sendo apresentado aqueles que irão valorá-lo. Uma hora de documentário 
científico na TV, dez segundos de reportagem ou durante a própria entrevista, como 
acima mencionado, influenciariam diferentemente o processo de valoração. 
 
Outro ponto de crítica de Rosenthal, D. e Nelson, R. (1992) diz respeito à origem do 
dano ambiental. Danos provocados pelo homem tenderiam a criar uma indignação 
coletiva  que levaria a uma atribuição de valor muito superior a um determinado bem 
ambiental do que quando o bem ambiental sofresse danos por ações da própria natureza, 
o que tornaria este valor variável. 
 
Outro problema fundamental consistiria na formulação da questão no processo de 
valoração. “Quanto vale um animal em extinção” seria uma pergunta tão válida quanto 
“quanto vale este animal em extinção considerados outros 4000 também ameaçados”. A 
resposta à primeira pergunta levaria a um valor muito superior do que a resposta à 
segunda pergunta. 
 
O contexto também influenciaria a atribuição de valores de existência. Para Rosenthal, 
D. e Nelson, R. (1992), muitas vezes os entrevistados tendem a informar não o valor 
marginal de um bem ou serviço ambiental, mas sim o valor de determinada postura. O 
valor da poluição poderia embutir não somente o valor do bem sendo poluído, mas a 
indignação que o entrevistado tem em relação ao não direito de poluir por parte de 
indústrias. 
 
Concluem explicitando seu terceiro argumento, qual seja, de que há uma 
impossibilidade prática de se realizar objetivamente uma ACB, apesar de haver com 
certeza uma classe de valor que se refere à mera existência de um bem ou serviço. Não 
haveria porque tentar calcular monetariamente somente os valores de existência 
ambientais, mas sim toda a infinidade de outros valores de existência, o que torna a 
tarefa inexequível. Por exemplo, o valor da perda de satisfação de um concorrente ao 
falir deveria ser incluído nas análises custo-benefício pela simples razão de que faz parte 
da função social de utilidade a ser calculada. 
 
Alegam, ainda, que a profissão de economista é comparável a de um “advogado 
partidário” dada a impossibilidade de sê-lo de forma desideologizada e que aceitar a 
inclusão de valores de existência no cômputo da ACB implicaria em aceitar que valores 
pudessem ser incorporados de forma objetiva na estrutura da análise econômica, o que 
resultaria, no mínimo, na recusa dos não economistas em aceitar tal assertiva. 
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Concluem, por fim, que “a inclusão de valores de existência na análise econômica é um 
passo bem intencionado mas estéril” . 
Em posição contrária, Koop, R. (1992) procura demonstrar o equívoco da posição 
defendida por Rosenthal, D. e Nelson, R. (1992). Sugere, primeiramente que se dispense  
o termo valor de existência e utilize-se um conceito mais operacionalizável qual seja o 
conceito de valor de não-uso. 
 
O conceito assim expresso, aproximar-se-ía muito mais da definição feita por Krutilla 
pela qual o indivíduo pode obter satisfação de um bem não consumível, sem usá-lo e, 
mais genericamente, sem apresentar nenhum comportamento observável em relação a 
ele. Bens não consumíveis prenunciariam, portanto, valores de não-uso, os quais 
estariam disponíveis para todos sem a possibilidade de exclusão. Mais ainda, a 
satisfação obtida por alguém não interferiria na satisfação obtida por outrem e para a 
maioria, os bens poderiam ser apreciados sem nenhum pagamento. Portanto, valores de 
não-uso ou de existência nada mais seriam do que valores de bens públicos, de acordo 
com McConell, K. E. (1983). 
 
Para Koop, R. (1992), desde Samuelson, nos anos 50, que os economistas consideram 
que os bens públicos devem ter o mesmo tratamento teórico que os bens privados. 
Assim, seria razoável que bens não consumíveis quando ofertados pelo meio ambiente 
pudessem ser tratados de maneira similar, derrubando o primeiro dos argumentos dos 
autores anteriores. 
 
Ainda, segundo Kopp, R. (1992), a valoração é fundamental principalmente para 
estipulação de valores de ressarcimento de danos pois, diferentemente da ACB que é 
apenas um dos instrumentos, que não o único balizador da decisão, muitas vezes tomada 
por critérios políticos, nos processos sobre danos ambientais, a valoração das perdas dos 
bens de uso e de não-uso é o único mecanismo que a sociedade dispõe para quantificá-
los. Não quantificá-los, simplesmente, seria deixá-los sem preço e em termos 
econômicos a ausência de preço resulta em um nível de ocorrência de danos fora do 
nível ótimo de ocorrência de danos. 
 
Neste contexto, Kopp, R. (1992) refuta os argumentos de Rosenthal, D. e Nelson, R. 
(1992). O primeiro, de que valores de não-uso são reflexos da ideologia social e do 
simbolismo cultural e que, portanto, não  são objetos próprios das análise econômica. 
Para Kopp, R. (1992), qualquer ganho ou perda de bem-estar, seja  por intermédio da 
variação de disponibilidade de um bem tangível ou cultural, pode ser valorado sem que 
haja qualquer restrição metodológica. A incorporação ou não de qualquer ganho ou 
perda de bem-estar não seria uma questão teórica, dado que metodologicamente não há 
qualquer senão neste sentido. É sim, uma questão de decisão em razão do que se está 
querendo investigar. Neste sentido, os exemplos de Rosenthal, H. e Nelson, R. (1992) 
seriam descabidos. 
 
Com relação aos problemas relativos à mensuração do valor de existência, para Kopp, 
R. (1992) alguém valorar algo somente depois de que dele toma conhecimento é 
simplesmente um fato. Ganha-se ou perde-se bem-estar na proporção da informação 
obtida com relação ao fato e a quantificação econômica deve refletir exatamente a 
variação de bem-estar que a informação traz. Assim, uma pessoa no Brooklin somente 
poderia valorar a perda de trutas em um rio na Califórnia por poluição se tomasse 
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conhecimento do fato. E a perda de bem-estar que sofresse seria compatível com a 
quantidade da informação que tivesse, o que está em perfeita concordância com a teoria 
econômica do bem-estar. 
 
Argumenta, ainda, que o valor econômico de bens naturais tem o mesmo 
comportamento dos demais bens consumidos no mercado. Ou seja, varia em razão do 
contexto dado que a variação do contexto, na realidade, muda  a natureza do bem a ser 
valorado. “Quanto se deseja pagar pela preservação de um peixe” é uma questão que 
leva a uma resposta totalmente diferente de “quanto  se deseja pagar por uma espécie de 
peixe em extinção”. O mesmo efeito do contexto se observa em um catálogo de 
mercadorias comuns cujas vendas são absolutamente influenciadas pela forma em que 
são apresentadas ao consumidor. É, portanto, uma questão de apresentação que pode ter 
uma forma adequada ao que se pretende investigar, ou não. 
 
Da mesma forma, se o entrevistado embutir outros valores que não somente do bem, 
como por exemplo o valor que atribui à conservação de sítios ambientais em geral e não 
àquele em particular, o problema não reside em uma falha intrínseca do método, mas 
fundamentalmente na forma equivocada em que foi formulada a entrevista. 
Quanto ao argumento de que a ACB não deve incluir valores de existência por seu 
subjetivismo, Kopp, R. (1992) registra que qualquer decisão política trás em si mesma 
uma ACB mesmo que não formalizada que inclui estes valores de existência, mesmo 
que informalmente. Portanto, quantificar significaria tornar a avaliação o menos 
subjetiva possível, e evidenciar ganhos e perdas de bem-estar sociais em termos de 
tamanho e de distribuição. 
 
Quiggin, J. (1993) oferece uma terceira visão sobre a questão da incorporação do valor 
de existência nos cálculos econômicos. Para ele, não há que se aceitar, como fizeram 
Rosenthal, D. e Nelson, R. (1992) ou Kopp, R. (1992) a existência de um valor total do 
meio ambiente. Valores éticos e morais não podem ser incorporados à ACB na medida 
em que esta procura maximizar eficiência e esta maximização em si mesma já se 
constitui em um valor o qual não necessariamente estaria de acordo com a variedade dos 
preceitos éticos da sociedade.  
 
Segundo Quiggin, J. (1993), somente o processo político democrático oferece um 
mecanismo que, embora imperfeito, leva em consideração um amplo espectro de visões 
éticas. A ACB pode, sim, constituir-se numa importante variável para a decisão, mas 
não pode suplantá-la. 
 
Alega, ainda, que não há porque se tentar calcular o valor objetivo de um dano 
ambiental para fins de ressarcimento já que a sociedade já estabeleceu os mecanismos 
pelos quais os cálculos são feitos, como é o caso do sistema de júri que, se por um lado 
pode dimensionar perdas relativas a valores de uso com certa precisão, já não o pode 
com valores éticos e morais. 
 
Conclui por afirmar que a questão fundamental não se refere a que tratamento se deve 
dar ao valor de existência mas, assumir que a ACB não deve ser a respeito do valor 
total. 
 
 



 67 

5.2  - A Valoração Contingente 
 
A valoração contingente, como já visto no Capítulo 2, é o único método disponível 
capaz de captar valor de não-uso. Não, sem no entanto, suscitar críticas quanto a sua 
validade.  
 
Kahneman, D. e Knetsch, J. L. (1992) afirmam que dois problemas cruciais, 
amplamente levantados pela literatura, contribuem para invalidar o MVC. Seriam eles o 
efeito ordem (viés da sequência de agregação) e o efeito (problema) parte-todo. 
 
Como já mencionado no Capítulo 2, o primeiro refere-se à variação da atribuição de 
valor por parte dos entrevistados em função da ordem de sucessão em que são 
apresentados os bens a serem valorados. Os mesmos bens quando apresentados no 
princípio de uma sequência de bens obtém maior DAP do que quando apresentados no 
final da mesma sequência. Citam como exemplo as estimativas realizadas por Tolley,G. 
e Randall, A. (1983) do valor da melhoria da visibilidade no Grand Canyon que variou 
sensivelmente em razão da posição em que foi apresentada na pesquisa. 
 
O segundo diz respeito à variação da DAP obtida por um bem quando este é 
apresentado isoladamente ou como parte de um outro bem mais amplo. No contexto de 
outro bem mais amplo, o bem sendo valorado tenderia a apresentar uma DAP menor do 
que quando apresentado sozinho. Um exemplo seria a DAP dos moradores de Toronto 
que para prevenir uma queda na população de peixes nos lagos de Ontário estariam 
dispostos a pagar somente um pequeno valor a mais do que para prevenir tal dano em 
apenas uma pequena área da província. 
 
Para documentar estes viéses estimativos, realizaram uma pesquisa experimental 
focalizando a valoração de um bem público extremamente importante para os 
entrevistados: o aumento da disponibilidade de equipamentos e treinamento de pessoal 
para regastes em desastres, após o terremoto da Califórnia em 1989. Assim, três 
amostras de adultos em Vancouver foram entrevistadas por telefone, à noite. Os 
entrevistadores se apresentaram como de uma firma profissional a serviço da 
Universidade de Simon Fraser. 
 
A cada amostra  a pergunta sobre a DAP por melhoria no sistema de resgate foi 
apresentada em uma posição diferente, considerada uma sequência de perguntas sobre 
DAP de diferentes  bens a serem valorados, bem como em contextos diferentes de modo 
que puderam ser registrados ambos os efeitos ordem e parte-todo. 
 
Outro viés estimativo considerado também do tipo parte-todo pelos autores foi o viés 
temporal (temporal embedding of payments). Neste caso os entrevistados apresentaram 
valores diferentes para pagamentos à vista e para pagamentos em prazos longos pois 
estes últimos descontados no tempo não foram compatíveis com os primeiros. 
 
Os autores concluem que a DAP não é uma medida do valor econômico de um bem 
público e oferecem uma hipótese geral de que os valores obtidos pelo método de 
valoração contingente expressam um desejo de obter satisfação moral (conhecido como 
“warm glow”) pela contribuição voluntária ao suprimento de um bem público.  
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Para corroborar esta hipótese, realizaram um segunda pesquisa experimental onde 
ofereceram aos entrevistados 14 pares de perguntas, cada par apresentando um dos dois 
tipos de viés parte-todo: geográfico (por exemplo, alívio da fome na Etiópia e na África) 
ou  de categoria (por exemplo, pesquisa sobre câncer de mama e de câncer em geral).  
 
Dividiram os entrevistados em grupos (I, II, III, IV) e solicitaram aos dois primeiros  que 
considerando cada par de causas, indicassem o grau de satisfação obtido em cada  uma 
das causas, dada uma escala de 0 (nenhuma satisfação) a 10 (satisfação máxima). Ao 
mesmo tempo, solicitaram aos outros dois grupos que indicassem o valor máximo que 
estariam dispostos a pagar por cada uma das causa do par.  
 
A hipótese de que a DAP seria previsível por avaliações da satisfação moral obtida com 
as causas foi testada comparando-se as posições (rankings) das causas dos 14 pares em 
termos de posição por satisfação moral (grupos I e II) e por ordem dos valores de DAP. 
Concluíram que há uma forte correlação entre satisfação moral e DAP.  
 
Nestes termos, os resultados das pesquisas invalidariam uma premissa básica do MVC: 
que a teoria econômica de valor se aplica às medidas obtidas por este método. Como a 
apresentação das perguntas com viéses é feita de forma arbitrária, também são 
arbitrários os valores obtidos. 
 
Haveria, ainda, a possibilidade de se atribuírem estes viéses somente à valoração de 
bens de não-uso. No entanto, estimativas de valores de uso não são de forma evidente 
imunes a eles, já que foram identificados na pesquisa sobre o aumento da 
disponibilidade de equipamentos e treinamento de pessoal para regastes em desastres, o 
que efetivamente encerra um valor de uso.  
 
O fator que controlaria a magnitude destes viéses não seria, então, a distinção entre bens 
públicos que têm valor de uso e aqueles que têm valor de não-uso. Uma distinção mais 
importante residiria na possibilidade de se adquirir ou não, no mercado, estes bens 
públicos. Por exemplo, acesso a ar puro ou a um rio limpo em que se possa pescar 
podem ser adquiridos, enquanto que melhorias em serviços de resgate ou de salvamento, 
bem como melhoria nos serviços de controle de vôo, manutenção de espécies ou 
expansão de parques não podem ser adquiridos. Assim, os valores da DAP para a 
primeira categoria de bens poderia se pautar efetivamente em parâmetros 
mercadológicos enquanto que para a segunda somente em satisfação moral. 
 
Em seus comentários sobre o artigo dos autores acima, Smith, K. (1996) considera que 
nenhuma das conclusões de Kahneman, D. e Knetsch, J. L. (1992) sobre os viéses 
estimativos do método de valoração contingente estão corretas porque: 
 
• As questões usadas para avaliar os viéses têm defeitos;  
• A implementação das pesquisas não adere às práticas gerais aceitas para desenhar e 

analisar resultados de pesquisas de valoração contingente; 
• As propriedades que eles atribuem à teoria econômica do valor para sugerir que as 

conclusões de suas pesquisas não são consistentes com as expectativas estão 
incorretas. Além disto, porque não descrevem os bens aos entrevistados de forma 
clara, muitas explicações sobre os viéses encontrados podem ser obtidos usando-se a 
teoria econômica convencional; 
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• A interpretação dos seus resultados e o que as DAP estimaram podem não estar 
consistentes com as perguntas que fizeram. 

 
Smith, K. (1996) observa que  o primeiro equívoco de Kahneman, D. e  Knetsch, J. L. 
(1992) foi realizar uma entrevista com adultos, por telefone. Não houve, pelos relatos, 
preocupação de  que os tais adultos fossem os chefes de família. Poderiam ser adultos 
sem responsabilidades financeiras. 
 
Teriam falhado completamente em descrever o estado atual dos bens a serem valorados 
e as respectivas metas a serem alcançadas com as mudanças propostas e, ainda, em 
indicar quais dos bens (ou serviços) que se estavam oferecendo estavam contidos em 
outros. Portanto,  diferentes entendimentos por parte dos entrevistados do que se estava 
oferecendo, levou a diferentes DAP e aos viéses ordem e parte-todo. Smith, K. (1996) 
observa que sem discussão prévia em grupos focais com algumas pessoas 
representativas da amostra a ser pesquisada como um pré teste antes de definir e 
implementar a pesquisa, os analistas não têm como saber de que modo apresentar os 
bens para que sejam consistentes com a percepção das pessoas. 
 
A questão relativa ao viés temporal teria surgido também em razão de falhas ocorridas 
na formulação das perguntas. Não há garantias de que os entrevistados estivessem 
compreendendo as duas como pagamentos pelo mesmo bem/serviço. Há indícios de que 
enquanto uns compreendiam  o pagamento por investimentos (à vista) outros entendiam 
por custeio (a prazo) e, ainda, que uns entrevistados entenderam que o bem/serviço seria 
oferecido a um só tempo e que outros entrevistados que o seria paulatinamente, o que 
efetivamente não permitiria comparações. 
 
Com relação ao fato de que a DAP refletiria uma satisfação moral e não um valor 
econômico esta coincidência sugeriria, simplesmente, que a satisfação moral faz parte 
da função de utilidade dos indivíduos, plenamente de acordo com a teoria econômica em 
que o contexto do MVC se aplica. O verdadeiro viés da caridade (worm glow) não pode 
ser observado devido aos procedimentos adotados pelos autores da pesquisa. 
Além de demonstrar os erros metodológicos em que incorreram Kahneman, D. e 
Knetsch, J. L. (1992) o autor conclui que “exatidão é uma meta impossível de ser 
alcançada pela economia, seja por bens encontrados no mercado ou bens não 
comercializáveis” tendo em vista que é impossível, em termos lógicos, saber-se o valor 
“verdadeiro” de qualquer bem. 
 
As pesquisas que procuram examinar e avaliar o desempenho do método de valoração 
contingente com sucesso  têm sido feitas por intermédio de outros padrões, entre eles: 
 
(a) comparações entre estimativas realizadas por outros métodos e pelo MVC; 
(b) uso de mercados simulados nos quais os bens são oferecidos para compra e os 

resultados comparados com os resultados das estimativas do MVC; 
(c) avaliação dos valores obtidos pelo MVC para demanda de bens no mercado em 

comparação com a demanda real; 
(d) comparações em testes/retestes para estimativas  do MVC de uma mesma amostra de 

entrevistados ao longo do tempo; 
(e) criação de experimentos de laboratório nos quais realizam-se transações hipotéticas e 

verdadeiras de bens; e 
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(f)  pesquisas de intenções de compra versus venda real de determinado bem. 
 
Assim, conclui que baseado nas evidências existentes, o MVC é o melhor procedimento 
disponível quando aplicado apropriadamente para avaliação de valores de não-uso. 
 
Partindo do entendimento de que o método de valoração contingente de fato permite que 
se obtenham valores bastante representativos dos bens sendo avaliados e que, 
consequentemente, é possível medir o valor de não-uso dos recursos ambientais, o 
Painel do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), o órgão 
americano encarregado de estabelecer os critérios e os procedimentos para a mensuração 
dos danos ambientais causados por derramamento de óleo pelo petroleiro EXXON 
Valdez no Alasca, em 1989, recomenda que se deve observar os seguintes principais 
procedimentos quando da utilização do MVC, como bem analisado por Willis, K. 
(1995). 
 
1. Usar amostra probabilística. 

2. Evitar respostas nulas. 

3. Usar entrevistas pessoais. 

4. Treinar o entrevistador para ser neutro. 

5. Realizar pesquisas-piloto para testar questionário. 

6. Adotar opções conservadoras que subestimem a medida monetária a ser estimada. 

7. Usar DAP ao invés de DAA. "A escolha entre DAA e DAP deve ser criteriosa, pois, 
cada estimativa pode resultar em valores bastantes diferentes. DAA pode ser muitas 
vezes superior a DAP quando o indivíduo, frente a uma possível redução da 
disponibilidade do recurso ambiental, percebe que são reduzidas as possibilidades de 
substituição entre o recurso ambiental altamente valorado e outros bens e serviços a sua 
disposição. Dessa forma, com possibilidades reduzidas de substituição do recurso, os 
indivíduos tenderão a exigir compensações mais elevadas. Nada justifica, no entanto o 
abandono de DAA quando compensações forem realmente pretendidas", de acordo com 
Seroa da Motta (1998); 

8. Usar método Referendum33. "Esta forma de obtenção do valor é a mais usada 
atualmente e é considerada preferível ao método de lances livres (open-ended) porque 
(i) permite menor ocorrência de lances estratégicos dos entrevistados que procuram 
defender seus interesses ou beneficiarem-se do suprimento gratuito do bem - o problema 
do caronista; e (ii) aproxima-se da verdadeira experiência de mercado onde geralmente 
se define as ações de consumo frente a um preço previamente estabelecido. No caso de 
referendum com mais de um valor (referendum com acompanhamento), entretanto, 
argumenta-se que este processo interativo, apresenta uma tendência a induzir respostas 
                                                           
33Pelo método referendum o entrevistado é perguntado sobre sua DAP ou 
DAA um valor previamente definido. No caso do referendum com 
acompanhamento é feita uma espécie de leilão. Há, ainda, o método de 
lances livres ou open-ended que diferentemente do referendum pergunta 
ao entrevistado somente "quanto você está disposto a pagar?", conforme 
visto no Capítulo 2. 
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na medida que o entrevistado pode se sentir obrigado a aceitar os valores subsequentes 
(viés de obediência) ou negá-los por admitir que o primeiro valor é o “correto”(viés do 
ponto de partida), também de acordo com Seroa da Motta (1998); 

9. Oferecer informação adequada sobre o que está se medindo. 

10.Testar o impacto de fotografias para avaliar se não geram impactos emocionais que 
enviesam respostas. 

11.Observar os possíveis recursos ambientais substitutos que permanecem inalterados. 

12.Observar com clareza a alteração de disponibilidade do recurso. 

13.Incluir qualificações para respostas sim ou não. 

14.Incluir outras variáveis explicativas relacionadas com o uso do recurso. 

15.Checar se as informações do questionário são aceitas como verdadeiras pelos 
entrevistados. 

16.Lembrar os entrevistados da sua restrição orçamentária, ou seja, que sua DAP resulta 
em menor consumo de outros bens. 

17. Criar uma forma de pagamento realista e apropriada. 

18.Nos questionários com formato do tipo escolha dicotômica, o lance mais alto deve 
alcançar 100% de rejeição e o lance mais baixo deve ser aceito por todos (100% de 
aceitação). 

19.Ter cuidado no processo de agregação para considerar somente a população 
relevante. 

5.3 - O Valor de Existência (não-uso) da Baía de Guanabara 
 
No caso do PDBG, o Método de Valoração Contingente - MVC foi considerado capaz 
de dimensionar valores dos bens e serviços ambientais externos ao sistema de preços. 
Assim, o MVC foi utilizado para dimensionar os benefícios da construção de redes de 
coleta de esgoto e de coletores-tronco. 
Neste contexto, cabe um questionamento: por que não foram incluídos valores de não-
uso na análise de custo-benefício do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara ao 
invés de terem sido agrupados, equivocadamente, os diferentes projetos do componente 
de saneamento na busca da viabilização das estações de tratamento de esgotos? A 
proteção de fauna e flora marinha, por exemplo, poderia introduzir outra dimensão aos 
resultados de esgotamento sanitário. 
 
Cabe ainda uma segunda questão: qual seria o valor de não-uso mínimo que a sociedade 
deve atribuir à Baía de Guanabara para que a recuperação destes valores possa ser 
economicamente eficiente, ou em outros termos, para que os benefícios sociais dos 
investimentos superem seus custos sociais ? 
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Estas questões serão abordadas na alternativa proposta a seguir. 

5.3.1 -  O Valor de Existência e a FASE I do PDBG 
 
Conforme discutido no Capítulo 2, é quase sempre recomendável que se avaliem 
projetos ambientais incluindo todos os bens e serviços por eles gerados, embora ainda 
persista uma certa controvérsia sobre a percepção social do valor de não-uso e sobre a 
possibilidade de sua mensuração por MVC. Uma valoração criteriosa e cuidadosa 
permite a geração de indicadores econômicos que possibilitam uma incorporação mais 
abrangente das condições de sustentabilidade dos investimentos públicos. Por que, 
então, não foram considerados os valores de não-uso na Fase I do PDBG para a 
investigação da viabilidade econômica das ETEs ? 
 
É certo que esta fase em si mesma não gera estes valores. Mas estariam os ecossistemas 
muito degradados sempre condenados a assim se perpetuarem ante a hipótese de que 
nunca apresentem valores de uso suficientes para viabilizar fases intermediárias de 
recuperação? Como proceder  no caso de não haver disponibilidade financeira ou 
mesmo capacidade institucional de realização de grandes investimentos em uma só 
etapa? 
 
No caso particular da Baía, é certo que a Fase I do PDBG gera somente valores de uso. 
Mas, sendo parte de um conjunto mais amplo de investimentos futuros que irão gerar 
valores de não-uso, por que não dimensionar estes valores globais e atribuir a esta fase 
valores proporcionais à reabilitação parcial dos ecossistemas?. Ou seja, dada uma 
previsão de investimentos adicionais necessários à geração de valores de não-uso, 
poderia ser concebida uma pesquisa para medir a disposição a pagar da população da 
região hidrográfica (e outros potenciais beneficiários, por exemplo turistas) por esta fase 
do processo de recuperação ambiental da Baía. 
 
Teoricamente, não há impossibilidades metodológicas para que esta alternativa fosse 
implementada. No entanto, como já discutido no Capítulo 2, uma das principais 
exigências para a utilização dos mercados hipotéticos na aferição do valor do bem ou 
serviço ambiental consiste na informação precisa do bem ou serviço a ser oferecido ao 
entrevistado. No caso específico da Fase I do PDBG, conforme já mencionado no 
Capítulo 3, não havia conhecimento científico/tecnológico disponível nas instituições do 
estado suficiente, à época em que foram configurados os projetos, que permitisse 
dimensionar com certa precisão o nível dos problemas ambientais causadores de  perdas 
de valores de não-uso.  
 
Portanto, ante a incerteza sobre o grau do problema e, consequentemente, sobre o 
volume de recursos adicionais necessários `a restauração dos valores de não-uso, não  
havia como investigar a disposição a pagar por parte da recuperação dos valores de não-
uso. Em outros termos, o desconhecimento sobre o custo total do programa abrangente 
não permitiria que se tentasse aferir qual seria o valor de não-uso proporcional aos 
investimentos da Fase I. 
 
Permanece, no entanto, a crítica: na incerteza, ao invés de investir em ETEs cujos 
valores de uso são insuficientes para gerar ganhos de bem-estar, poder-se-ía investigar  a 
viabilidade de outros projetos. 
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Estas questões, mesmo que extemporaneamente, merecem atenção na medida em 
suscitam hipóteses de planejamento que podem influenciar novas decisões de 
investimentos públicos na própria Baía e em outras situações similares. 

5.3.2 -  O Valor de Existência da Baía de Guanabara e Futuros Investimentos 
 

Não é objetivo deste trabalho calcular o valor de não-uso da BG mas sim realizar uma 
simulação para estimar uma aproximação da disposição a pagar (DAP) mínima  total e 
individual necessária para viabilizar investimentos que oferecem um conjunto de 
serviços ambientais de não-uso a uma população específica. 
 
A simulação é simples: (i) identificação do valor dos investimentos necessários para 
gerar o fluxo destes serviços de não-uso, o que corresponde à DAP mínima total 
necessária  e (ii) divisão deste total pela população de beneficiados para estimar a DAP 
média individual. 
 
A maior dificuldade não provém da teoria econômica. Pelo contrário, reside na 
complexidade de se identificar a dimensão do problema ambiental e as alternativas 
técnicas para sua solução34.  
 
Assim, o exercício de simulação será realizado considerando os custos de recuperação 
apontados pelos três principais documentos identificados no âmbito do Governo do 
Estado relativos à descontaminação da BG, quais sejam: 
 
(i) “Estudo para Recuperação do Ecossistema da Baía de Guanabara”(1994) 

desenvolvido pela Kokusai Kogyoko LTD., Tokyio no âmbito de um projeto de 
cooperação técnica internacional firmado por intermédio da FEEMA35 e a Japan 
International Cooperation Agency - JICA, a seguir denominado JICA (1994); 

(ii)  “Brasil: Gestão da Poluição Ambiental no Estado do Rio de Janeiro - Relatório No 

15488 - BR do Banco Mundial” (1996), a seguir denominado Banco Mundial 
(1996); e 

(iii) “Modelo de Política de Qualidade da Água para a Baía de Guanabara e suas 
Aplicações” (1997), da FEEMA, a seguir denominado Modelo da FEEMA (1997)36. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 Britto, Evandro R. (1997) no Informe Técnico Preliminar ao Banco  
Interamericano de Desenvolvimento - Alternativas de Tratamento  
descreve dezessete tipos de tratamento de esgotos somente até o nível 
secundário para a Cidade de Lavalleja, no Uruguai. Cada alternativa 
técnica tem eficiência ambiental e custos respectivos diferenciados. 
35 Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, agência ambiental 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
36 Versão Preliminar 
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5.3.2.1 -  Estudo para  a Recuperação do Ecossistema da Baía de Guanabara      
da JICA.  

 
De acordo com JICA (1994), a recuperação da BG em termos de qualidade dos recursos 
hídricos e, consequentemente, biológicos depende fundamentalmente da redução do 
nível de lançamento de carga orgânica e sais nutrientes dada “a grande influência da 
eutroficação37 na qualidade da água na Baía” (cap. 16, pág. 1), além de uma série de 
outras medidas de menor impacto. 
 
Para fazer prognósticos sobre as condições ambientais da Baía frente a diferentes 
cenários de desenvolvimento sócio-econômico e de investimentos públicos em 
saneamento, a JICA (1994) desenvolveu os seguintes modelos matemáticos de 
simulação, apresentados no capítulo 10 do volume 2: 
 
1. Modelo Hidrodinâmico: simula a circulação hídrica causada pelo fenômeno das 

marés a partir do qual fundaram-se os outros modelos a seguir. Foram calculados os 
componentes da velocidade horizontal em duas camadas distintas de profundidade; 

2. Modelo de Difusão: utilizado para avaliar substâncias conservantes tais como 
salinidade, é útil principalmente para determinar o coeficiente de difusão de 
substâncias; 

3. Modelo de Eutroficação (considerado outra forma de modelo de difusão): avalia o 
nível de eutroficação e é utilizado para estimar a qualidade da água no futuro e para 
avaliar as medidas corretivas a serem empreendidas. Utiliza índices de DBO 
(demanda bioquímica de oxigênio) e COD (demanda química de oxigênio) para 
estimar a concentração de matéria orgânica, OD (oxigênio dissolvido) e PO4-P 
(fosfato de fósforo) e PO (fósforo orgânico) como sais nutrientes38. 

 
Rodados os modelos, o estudo da JICA (1994) conclui que desde que “o ecossistema 
que envolve a BG é delicadamente balanceado, será extremamente difícil restaurá-lo 
uma vez que tenha entrado em colapso...os problemas ambientais na bacia hidrográfica 
da BG, infelizmente, já se apresentam sob vários aspectos, sendo difícil negar que muito 
tempo será necessário para recuperar o ecossistema” (cap.16, pág. 28). 
 
Conclui, também, “que mesmo que o PDBG fosse implementado com sistema de 
tratamento secundário de esgotos (o que não é o caso, já que o tratamento previsto é 
fundamentalmente primário), vastas áreas não alcançarão as metas de qualidade de 
águas” (cap.16, pág.40) necessárias para “restaurar a qualidade das águas ao equivalente 
à primeira metade da década de 60” (cap.16, pág.28). 

                                                           
37 “Processo de ação vagarosa pelo qual um lago evolui para um charco 
ou brejo e ao final assume condição terrestre e desaparece. Durante a 
eutroficação o lago fica tão rico em compostos nutritivos, 
especialmente nitrogênio e fósforo, que as algas e outros micro 
vegetais tornam-se abundantes, deste modo “sufocando” o lago e 
causando sua eventual secagem” - Banco Mundial, 1978, in FEEMA, 
Vocabulário Básico de Meio Ambiente, 1990, Rio de Janeiro, 1a Edição, 
pág. 96. 
38 De acordo com o JICA (1994), fósforo é o fator limitante do ciclo de 
nutrientes em uma Baía eutroficada. 
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As simulações dos modelos da JICA (1994) permitiram verificar as alterações de 
qualidade da água em razão de alternativas de investimento. Com relação à Fase I do 
PDBG as simulações resultaram em uma redução de 14,2 t/d de carga orgânica e um 
aumento de 0,97 t/d de fósforo, conforme a Tabela 12, o que demonstra que o principal 
problema ambiental da BG irá se agravar. 
 

Tabela 12 - Redução de Cargas pelo PDBG* 

Em tonelada/dia 

Parâmetro Carga Atual PDBG Diferença 

Carga Orgânica (medida 

em DBO) 

354,8 

(100%) 

340,6 

(96%) 

-14,2  

(-4%) 

Nutriente (fósforo) 8,14  

(100%) 

9,11  

(111,9%) 

+ 0,97  

(+11,9) 

* nos cálculos estão incluídas as ETEs que representam 95% da vazão total a ser tratada 
pelo PDBG.  
A partir das simulações e do estabelecimento das metas de qualidade ambiental, o 
Estudo propõe então a implementação de um conjunto de medidas complementares 
(plano de investimento) à Fase I do PDBG que melhor atende às metas ambientais, entre 
várias alternativas estudadas, conforme apresentado no Quadro 8.  
 
 

Quadro 8 - Medidas Complementares ao PDBG para a Preservação dos 
Ecossistemas  

Bacia 1a Fase do PDBG Medidas Complementares 

Oeste ETEs Primárias Emissário Submarino 

Leste ETEs Primárias Tratamento Terciário  

Noroeste ETEs Primárias Lagoas de Estabilização 

Nordeste - Lagoas de Estabilização 

Ilhas ETE Primária Tratamento Terciário na Ilha do 

Governador 

 
 
Considerando um custo para tratamento de esgotos do PDBG calculado em US$ 169,1 
milhões conforme Tabela 9, um custo para as medidas complementares propostas pela 
JICA (1994) de US$ 945,0 milhões em investimentos e calculando-se um custo de 
manutenção e operação no valor de US$ 296,7 milhões (aplicando-se o percentual 
médio de 31,4% obtido no PDBG)39, estima-se o custo total para a recuperação 

                                                           
39 A JICA não apresenta custos de manutenção e operação. Apenas os 
relaciona com os investimentos propostos em termos de “altos, médios e 
baixos”.  
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ambiental da BG da ordem de 1,4 bilhões de dólares, o que corresponde a um acréscimo 
de aproximadamente 630% da Fase I do PDBG, conforme a Tabela 13 abaixo. 
 

Tabela 13 - Custo Total de Redução de Carga Orgânica e Nutrientes40 

Em US$ 1 x 106 

Fase I do PDBG (investimento + 

operação e manutenção) 

Medidas Complementares 

(investimento + operação e 

manutenção) 

Total 

169,1 

(11,98%) 

1.241,7 

(88,02%) 

 

1.410,8 

 
Há que se ressalvar que os custos do Estudo são apenas estimativas baseadas em custos 
médios das diversas alternativas de investimento e são úteis na ausência de outros 
valores mais exatos.  
 
 

5.3.2.2 - Brasil: Gestão da Poluição Ambiental no Estado do Rio de Janeiro - 
Relatório No 15488 - BR do Banco Mundial 

 
O Banco Mundial (1996), utilizando a modelagem desenvolvida pela JICA (1994), 
conclui que “sob as tendências atuais a área da Baía que está efetivamente morta 
continuará a se expandir e outras áreas irão se deteriorar rapidamente”. Conclui, 
também, que “os poluentes nos sedimentos causarão inércia significante em qualquer 
esforço de despoluição... e, ainda, que a eutroficação e a produção de DBO por algas são 
o maior problema da poluição” (Pág. 39, item 2.1).  
 
Desta forma propõe como medida saneadora complementar ao PDBG, um plano de 
investimento para a remoção de nutrientes por intermédio de tratamento químico. 
 
As projeções realizadas pelo Banco Mundial (1996) em termos de custo-eficiência a 
partir da combinação do modelo de qualidade da água com uma função de custos 
concluem que o custo marginal de redução de até 80-85% da carga é significativamente 
menor do que para a redução dos 15-20% remanescentes. Ou seja, a redução de 85% da 
carga total apresenta custos de apenas US$ 180 milhões, enquanto que a redução de 
99%  custaria cerca de 1,3 bilhões de dólares, equivalente a um acréscimo próximo ao 
da JICA (1994), de aproximadamente 650% da Fase I do PDBG. Como o custo 

                                                           
40 outras medidas complementares são sugeridas, como por exemplo, 
controle de uso do solo e controle de efluentes pelas indústrias, 
entre outras. Estas medidas, no entanto, não têm seus custos incluídos 
no Estudo. Também não apresenta custos a proposição de alargamento e 
aprofundamento do Canal em torno da Ilha do Fundão para solução do 
problema de qualidade ambiental específico daquela área da BG. 
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marginal de remoção é crescente e de forma exponencial, o Banco Mundial (1996) 
propõe uma combinação ótima de medidas para redução de carga entre 80 e 84%.  
 
O presente estudo, no entanto, irá avaliar apenas a remoção completa tendo em vista que 
a eficiência ambiental da remoção parcial não está apresentada no relatório em questão. 
 

5.3.2.3 -  Modelo de Política de Qualidade da Água para a Baía de Guanabara 
e suas Aplicações da FEEMA.  

 
 
O Modelo da FEEMA (1997) tem por objetivo preparar um “sistema de suporte à 
decisão” (decision support system - DSS) que possibilite a definição de estratégias para 
o desenvolvimento da infra-estrutura de esgotamento sanitário da região hidrográfica e 
para a melhoria da qualidade da água da Baía de Guanabara. De acordo com o Modelo 
da FEEMA (1997), o sistema poderá ser utilizado na preparação de várias estratégias 
com ênfase em eficiência. 
 

Foi construído um modelo de simulação de qualidade de água a partir da diminuição da 
grade e alguns outros ajustes no modelo da JICA (1994) bem como no modelo utilizado 
pela Fase I do PDBG.  O novo modelo considera os ciclos do fósforo, do nitrogênio e do 
carbono como variáveis para a simulação dos seguintes parâmetros principais: 
coliformes, DBO (demanda bioquímica de oxigênio), OD (oxigênio dissolvido), N 
(nitrogênio), P (fósforo), algas e transparência.  
 

Foi realizado, também, um inventário sobre as diferentes alternativas técnicas de 
tratamento para a redução de grande variável de poluentes, analisando-se os respectivos 
custos e eficiência de remoção, incluindo: tratamento primário (P); tratamento mecânico 
quimicamente assistido (CEPT); tratamento biológico de lodos ativados - (B); 
tratamento biológico com pré-precipitação (BC); tratamento biológico com pré-
precipitação e remoção parcial de nitrogênio (BCDNp); e tratamento avançado com 
denitrificação - (BCDN) 
 

A Tabela 14 abaixo apresenta os níveis de eficiência alcançados por cada uma das 
tecnologias consideradas no Modelo da FEEMA (1997) e respectivos custos totais 
(investimento , operação e manutenção). 
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Tabela 14 - Eficiência de Remoção e Custos de Diferentes Alternativas de 
Tratamento 

Tecnologia Eficiência de Remoção (%) Custos US/m341 

 SS 

(sólidos em 

suspensão) 

DBO Fósforo 

Total 

Nitrogênio 

Total 

(Investimentos 

+Operação 

+Manutenção) 

P 60 30 15 15 0,964 

CEPT 80 55 75 25 1,083 

B 90 90 30 30 1,756 

BC 90 90 90 35 1,683 

BCDNp 90 95 90 60 2,088 

BCDN 90 97 95 85 2.580 

 
Algumas das conclusões do Modelo da FEEMA (1997) são apresentadas a seguir: 
 
1. A construção de redes de coleta de esgoto sem tratamento resultará na melhoria das 

condições de saúde da população e na deterioração da qualidade da água da Baía pelo 
aumento de carga. O emprego de sistemas simples e tecnologias baratas não resultará 
em melhoria da qualidade de água (embora possa compensar o impacto incremental 
da expansão do sistema de esgoto); 

2. O tratamento biológico convencional não é recomendável para recuperar a Baía de 
Guanabara pois mesmo com a redução de DBO proveniente de lançamento de carga, 
a produção interna de matéria orgânica (biomassa de alga) iria anular o impacto desta 
redução de carga externa42;  

3. Uma redução sistemática e significativa da carga de esgotos levaria a uma qualidade 
de água compatível com boa qualidade ecológica na Regiões Norte e Leste e 
minimizaria os problemas de odor característicos da Região Oeste; 

4. A Baía apresenta alta denitrificação que é efetiva sob condições de baixa oxigenação. 
Assim, um tratamento intermediário que aumente os níveis de OD até certo limite 
seria mais eficaz do que um tratamento que aumentasse em muito os níveis de OD. 
Recomenda o uso do tratamento mecânico quimicamente assistido (CEPT) 
relativamente de baixo custo por um certo período e, posteriormente, a adoção do 
tratamento químico/biológico (BC); 

                                                           
41 Por se tratar de documento em versão preliminar, não deixa claro se 
estão incluídos os custos de disposição final do lodo resultante do 
tratamento do esgoto. 
42 Esta remoção de DBO proveniente de esgotos domésticos resultaria em 
aumento do OD e nos segmentos do lado oeste da Baía haveria uma 
redução de fósforo interno devido à mudança do meio de anaeróbio para 
aeróbio. No entanto, a maior penetração de luminosidade aliada à carga 
remanescente de P levariam a um aumento da eutroficação. 
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5. Somente o controle dos lançamentos ao norte  e nordeste da Baía não são suficientes 
para o alcance de metas ecológicas na Baía. O controle da contaminação do lado 
oeste da Baía é um pré-requisito para  sua recuperação; e 

6. O controle de lançamentos de esgotos é relativamente fácil. Atenção especial deveria 
ser dada à redução de contaminantes industriais e ao runoff urbano. 

 
As recomendações (plano de investimento) do Modelo da FEEMA (1997) de adoção de 
tratamento do tipo BC para o lado oeste e tratamento do tipo CEPT para o restante 
representam um custo total de recuperação da BG de US$ 671 milhões. O estudo 
apresenta apenas custos totais pressupondo-se, portanto, que a Fase I do PDBG é parte 
desta previsão de custos. Os recursos adicionais à Fase I do PDBG seriam, portanto, de 
US$ 502 milhões, ou um acréscimo de aproximadamente 200%. 

5.3.3 - O Valor de Existência Mínimo Necessário à Eficiência Econômica da 
Recuperação do Valor de Existência (não-uso) da Baía de Guanabara 

 
Conforme pode ser observado, inexiste uma estimativa precisa sobre os custos que 
recuperam os valores de não-uso da Baía, o que  equivaleria a não se  saber, até o 
momento, qual o valor mínimo que a sociedade precisa atribuir à recuperação ambiental 
da BG para que os investimentos sejam sustentáveis. Isto porque, para que os Planos de 
Investimento sejam considerados viáveis (tenham eficiência econômica)  os benefícios 
devem ser no mínimo iguais aos custos, conforme visto no Capítulo 2. 
 
Sob diferentes hipóteses de custos, pode-se no entanto simular a DAP mínima média 
individual necessária à viabilização de cada um dos Planos de Investimento propostos 
até o momento. Considera-se a DAP mínima média individual como sendo a DAP total 
dividida pela população beneficiada. 
 
Neste exercício de simulação, será utilizada a população da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (RMRJ) como a população a ser beneficiada pela recuperação ambiental 
(relativa aos valores de não-uso) da BG, dada a dificuldade de definir outros potenciais 
beneficiários. Esta hipótese é conservadora na medida em que indivíduos de outras 
regiões no país e no exterior podem conferir valores de existência à Baía. 
 

Também, nestas estimativas serão utilizadas, conservadoramente, as pessoas 
economicamente ativas da RMRJ, ou seja, a população economicamente ativa (PEA), 
dado que esta seguramente percebe renda cuja alocação poderia ser dirigida a estes 
valores de não-uso. A identificação de indivíduos fora da PEA e auferindo renda que 
não seja de atividade de trabalho seria um exercício de difícil delimitação. 
 
Assim, considerando que o custo total de cada plano de investimento corresponde ao 
valor total mínimo, ou DAP total, que a sociedade deve atribuir à recuperação dos 
valores de não-uso da Baía para que os investimentos apresentem um benefício líquido 
não negativo, a DAP mínima individual corresponderá à razão deste valor pelo número 
de indivíduos da PEA.   
Os custos, no entanto, conforme visto no Capítulo 2, devem ser a preços de eficiência. 



 80 

Como os Planos de Investimento em questão trazem seus respectivos custos a preços de 
mercado, estes devem ser convertidos para que possam corresponder ao valor mínimo 
de não uso da Baía a ser atribuído pelos beneficiários para viabilizá-los  
economicamente. 
 
Na ausência de preços de eficiência , bem como de sua composição em termos de 
fatores de custo, adotar-se-á o fator de conversão de 0,867, que corresponde à média dos 
fatores de conversão utilizados na Fase I do PDBG , quais sejam, 0,61 para mão-de-
obra, 0,887 para consumo e 1,103 para energia elétrica, conforme Tabela 15 a seguir. Os 
novos valores, então, passam a ser  de 1,21 bilhões de dólares para o Plano da JICA 
(1994), 1,3 bilhões para o do Banco Mundial (1996) e de 0,58 bilhões para o do Modelo 
da FEEMA (1997). 
 

Tabela 15 - Valor Total dos Investimentos a Preços de Eficiência 

Plano de 

Investimento 

Custo Total a 

Preços de Mercado 

(US$) 

Fator de Conversão 

(média dos fatores 

da Fase I do PDBG) 

Custo Total a 

Preços de 

Eficiência 

(US$) 

JICA 1,4 bilhão 0,867 1,21 bilhão 

Banco 

Mundial 

1,5 bilhão 0,867 1,3 bilhão 

Modelo da 

FEEMA 

0,67 bilhão 0,867 0,58 bilhão 

 
Considerando, ainda, uma vida útil de 30 anos para os investimentos, obtida da vida útil 
dos investimentos da Fase I do PDBG, dado que esta informação não consta dos Planos 
de Investimento, e uma taxa de desconto de 11% a.a. também utilizada na Fase I do 
PDBG, pode-se calcular a DAP mínima média  para viabilizar cada um dos Planos de 
Investimento. 
 
A operação é efetuada multiplicando-se o custo total em valor presente de cada Plano 
por um fator de recuperação de capital, para se calcular o valor de cada anuidade de 
pagamentos postecipados que seja equivalente ao custo total em valor presente. O fator 
de conversão é dado por: 

frc = i (1+i) n 
            (1+i) n-1 

 
onde, 
 
frc = fator de recuperação de capital  
i = taxa de desconto 
n = número de períodos a que se refere i 
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Efetuando-se os cálculos, obtém-se um fator de conversão de 0,115025. Multiplicando-
se os custos totais dos planos de investimento da JICA (1994), Banco Mundial (1996) e 
Modelo da FEEMA (1997) por este fator, chega-se aos valores anuais mínimos de DAP 
total que são US$ 139,18 milhões, US$ 149,532 milhões e US$ 66,714 milhões, 
respectivamente. Dividindo-se estes valores por 12, obtém-se a DAP total mensal que é 
de US$ 11,598 milhões para o Plano da JICA (1994), US$ 12,461 milhões para o Plano 
do Banco Mundial (1996) e US$ 5,560 milhões para o Modelo da FEEMA (1997) 
conforme a Tabela 16, a seguir.  
 
 
Tabela 16 - Valores Mínimos Anuais de DAP Total Necessários à Viabilização dos  

dos Planos de Investimento 

Plano de 

Investimento 

Custo Total a Preços 

de Eficiência  
(bilhões de US$) 

Fator de 

Conversão 

DAP  Total 

Anual 
(milhões de US$) 

DAP  Total 

Mensal  
(milhões de US$) 

JICA 1,21 0,115025 139,18 11,598 

Banco 

Mundial 

1,3 0,115025 149,532 12,461 

Modelo da 

FEEMA 

0,58 0,115025 66,714 5,560 

Dividindo-se, como na Tabela 17, a DAP total mensal pela PEA da Região 
Metropolitana, considerando-se as PEA dos anos a que se referem os custos dos Planos 
de Investimento de 4.235.085 habitantes para o Plano da JICA (1994), de 4.342.119 
habitantes para o Plano do Banco Mundial (1996) e de 4.347.275 habitantes para o 
Modelo da FEEMA (1997), obtém-se as DAP mensais individuais de US$ 2,74, US$ 
2,87 e US$ 1,28, respectivamente. 
 

 
Tabela 17 - Limite Mínimo da DAP Mensal Média da População Beneficiada para 
Capturar os Serviços Ambientais de Não-Uso da BG por Plano de Investimento. 

Plano de Investimento Custo Total Mensal  
(a preços de eficiência) 
ou Valor da DAP Total 

Mínima Mensal  
(milhões de US$) 

PEA DAP   
Individual 

Mensal 
(US$) 

JICA 11,598 4.235.085 
(1994) 

2,74 

Banco Mundial 12,461 4.342.119 
(1996) 

2,87 

Modelo da FEEMA 5,560 4.347.275 
(1997) 

1,28 

Fonte: O Mercado de Trabalho do Rio de Janeiro - Tendências e Políticas 91 a 96, 
publicação única da Secretaria Especial do Trabalho da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro. 
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Observa-se, que estes valores mensais teriam que ser os limites mínimos do valor médio 
estimado em uma pesquisa de MVC desenhada para medir a DAP mínima necessária à 
viabilização de cada plano de investimento. 
 
 
Observa-se na Tabela 18 que mesmo no Plano do Banco Mundial (1996) que prevê 
maior aporte de recursos, seus benefícios mensais representam um percentual muito 
baixo do salário mínimo da época 3,24%. No Plano da JICA (1994) este percentual sobe 
ligeiramente para 3,54%, enquanto que no Modelo da FEEMA (1997) este percentual 
seria de somente 1,28 %. 

 
Tabela 18 - Percentual do Salário Mínimo Necessário para Viabilizar a 

Recuperação Ambiental da Baía de Guanabara por Plano de Investimento 

Planos de 

Investimento 

DAP Individual 

Mensal 

(US$) 

Salário 

Mínimo* 

(US$) 

Percentual da 

DAP mensal em 

Relação ao 

Salário Mínimo  

JICA 2,74 77,44 (1994) 3,54% 

Banco Mundial 2,87 88,54 (1996) 3,24% 

Modelo da FEEMA 1,28 99,72 (1997) 1,28% 

* fonte: Conjuntura Econômica (dez 1997) 

 
Estas comparações acima apresentadas parecem indicar que o benefício mensal de cada 
um dos três Planos de Investimento propostos em diferentes ocasiões poderia ser 
assimilado pela capacidade de pagamento da população da RMRJ. Desta forma, seria 
plausível afirmar que a consideração de valores de não-uso na análise econômica da 
recuperação ambiental da BG garantiria a viabilidade de investimentos de maior porte 
com  impacto ambiental mais positivo43. 
 
Por fim, deve-se considerar ainda a hipótese de que poder-se-ía identificar outros 
beneficiários que não somente os da RMRJ, o que levaria a uma DAP mínima média 
necessária à viabilização econômica dos planos de investimento muito menor do que as 
aqui simuladas. 
 

5.3.4 - A Influência da Taxa de Desconto no Dimensionamento dos Benefícios 
da Recuperação dos Valores de Não-Uso da Baía de Guanabara. 

 
Conforme discutido no Capítulo 2, a utilização de diferentes taxas de desconto leva a 
distintos valores quando os pagamentos são distribuídos ao longo do tempo. A 
utilização de altas taxas de desconto indica que um maior aporte de recursos será 

                                                           
43 Deve-se observar que para estas simulações assume-se que a população 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro perceberia a conexão entre 
os investimentos e os respectivos benefícios. 
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necessário para viabilizar investimentos, enquanto que taxas menores indicam o 
contrário.  
 
Neste sentido, ao simular-se a distribuição dos custos dos diferentes planos de 
investimento ao longo de sua vida útil, pode-se da mesma forma utilizar diferentes taxas 
de desconto de modo a demonstrar sua influência na recuperação dos valores de não-uso 
da Baía de Guanabara, conforme será verificado a seguir. 
 
Assim, considerando-se uma taxa de desconto muito baixa de 1% a.a., uma taxa baixa 
de 6% a.a., uma taxa alta de 11% a.a. utilizada na Fase I do PDBG e nas simulações do 
item anterior e, ainda, uma taxa muito alta de 16% a.a., a diferença entre as DAP 
mínimas individuais mensais nos casos extremos (1% a.a e 16% a.a) será de 318%, 
conforme se vê na Tabela 19 abaixo. 
 

Tabela 19 - Valores Mínimos Mensais de DAP Individual para os Planos de 
Investimento de Acordo com Diferentes Taxas de Desconto  

Taxa  Planos de Investimento 

de 

Desconto 

JICA 

(1994) 

US$ 

% do  

salário 

mínimo 

médio 

Banco 

Mundial 

(1996)  

US$ 

% do  

salário 

mínimo 

médio 

Modelo 

da 

FEEMA 

(1997) 

US$ 

% do  

salário 

mínimo 

médio 

1% 0,92 1,19 0,97 1,10 0,43 0,43 

6% 1,73 2,23 1,81 2,04 0,81 0,81 

11% 2,74 3,54 2,87 3,24 1,28 1,28 

16% 3,85 4,97 4,04 4,56 1,80 1,81 

 
 
Como pode ser observado, mesmo utilizando-se uma taxa de desconto muito alta, os 
valores encontrados ainda são baixos em relação ao salário mínimo, parecendo indicar 
que qualquer um dos planos de investimento em questão pode ser viável, pois para sua 
execução não haveria um grande comprometimento da renda dos beneficiários 
utilizados nesta simulação.  
 
Em síntese, considerando a hipótese de que os investimentos em saneamento podem 
garantir a recuperação da qualidade ambiental da Baía de Guanabara, a investigação dos 
valores de não-uso que poderão ser atribuídos a este ecossistema poderia, a princípio, 
dar viabilidade econômica ao componente de saneamento da Fase II do PDBG.   
 
É certo porém que para se pesquisar a disposição a pagar da população pela recuperação 
ambiental da Baía de Guanabara, perguntas como “qual o nível de ameaça dos 
ecossistemas” e “qual o montante efetivamente necessário para recuperá-los” devem 
estar acima de tudo respondidas pelo poder público. 
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CONCLUSÃO 
 
O presente estudo procurou demonstrar que a utilização dos procedimentos da análise 
custo-benefício em projetos de objetivo ambiental pode oferecer importantes 
indicadores que melhor qualificam a tomada de decisão na composição dos 
investimentos, utilizando a avaliação econômica do Programa de Despoluição da Baía 
de Guanabara como exemplo. 
 
Todavia a aplicação dos procedimentos da ACB não é trivial. Conforme detalhadamente 
descrito nos capítulos 1 e 2, requer grande esforço de pesquisa de campo e ampla 
capacitação técnica.  
 
Independentemente de qualquer juízo a respeito dos fundamentos teóricos nos quais 
estes procedimentos se baseiam, também se procurou confirmar no Capítulo 3 que, no 
âmbito da  teoria microeconômica convencional, a avaliação do PDBG é um exemplo de 
uma aplicação criteriosa dos procedimentos da análise custo-benefício, concebida 
correta e adequadamente, com a metodologia sugerida e recomendada na literatura 
econômica.  
 
Todavia, algumas questões não foram discutidas apropriadamente nos relatórios oficiais 
deste projeto. É o caso da avaliação das estações de tratamento de esgotos - ETEs, que 
agregou os valores das redes de coleta de esgotos e coletores-tronco aos valores das 
ETEs. A alta rentabilidade das redes e dos coletores acabou por viabilizar todo o sistema 
sanitário, incluídas as ETEs. 
 
Assim, no Capítulo 4 o presente estudo avaliou separadamente as ETEs do PDBG  
concluindo que Alegria, Pavuna, Ilha do Governador Sul, Sarapuí, Ilha do Governador 
Norte, São Gonçalo e Niterói Norte ao serem analisadas isoladamente dos demais 
projetos das respectivas bacias de esgotamento deixam de ser economicamente viáveis, 
o que não ocorre com as ETEs de Icaraí e Paquetá que mesmo em separado apresentam 
benefícios superiores a seus custos. 
 
Tal procedimento na Fase I do PDBG encontrou justificativa na legislação fluminense 
que impede a construção de redes de esgotamento sem a construção das respectivas 
ETEs. Esta legislação poderá impor custos sociais elevados às classes de menor poder 
aquisitivo, em situações em que a construção de redes apresentar maior rentabilidade do 
que de ETEs, já que a ausência de coleta de esgoto é muito maior nestas classes do que 
nas demais, conforme também apontado no Capítulo 4. 
 
No Capítulo 5 é questionada a não consideração dos valores de não-uso da Baía de 
Guanabara como alternativa à agregação dos sistemas sanitários realizada pela avaliação 
econômica da Fase I do PDBG. Sugere-se a inclusão destes valores na avaliação 
econômica da Fase II do PDBG, ainda em concepção. 
 
Para dar alguns parâmetros à discussão, é simulado o valor mínimo da disposição a 
pagar - DAP da população da Região Metropolitana necessário à viabilização de um 
programa de investimentos para recuperação destes valores. Neste sentido são utilizados 
os dados dos estudos identificados junto ao Governo do Estado, cuja previsão de 
investimentos permite a recuperação destes valores de não-uso, quais sejam: 
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(i) “Estudo para Recuperação do Ecossistema da Baía de Guanabara”(1994) 
desenvolvido pela Kokusai Kogyoko LTD., Tokyio no âmbito de um projeto de 
cooperação técnica internacional firmado por intermédio da FEEMA e a Japan 
International Cooperation Agency - JICA, a seguir denominado JICA (1994); 

(ii)  “Brasil: Gestão da Poluição Ambiental no Estado do Rio de Janeiro - Relatório No 

15488 - BR do Banco Mundial” (1996), a seguir denominado Banco Mundial 
(1996); e 

(iii) “Modelo de Política de Qualidade da Água para a Baía de Guanabara e suas 
Aplicações” (1997), da FEEMA, a seguir denominado Modelo da FEEMA (1997)44. 

 
Os valores encontrados situaram-se entre 1,28% do salário mínimo para os 
investimentos calculados pelo Modelo da FEEMA (1997) e 3,54% para o Plano da JICA 
(1994) se utilizada a mesma taxa de desconto da Fase I do PDBG. Por serem baixos em 
relação ao salário mínimo, pode-se assumir que a princípio são passíveis de serem 
considerados na Fase II do PDBG. No entanto, somente uma pesquisa de campo poderá 
afirmar que a população beneficiada reconhece valores de não-uso na Baía de 
Guanabara. 
 
Ainda quanto a este aspecto, no Capítulo 5 é analisada a influência da taxa de desconto 
no dimensionamento da DAP, concluindo-se que a taxas entre 1% a.a. e 16% a.a. , 
respectivamente a mais baixa e a mais alta simuladas, os valores mensais variam em 
torno de 300%. É também revelado que mesmo uma variação de tamanha magnitude  
resulta em valores de DAP relativamente baixos. 
 
Deve-se observar que as estimativas das simulações acima representam valores mínimos 
de DAP. Nada se pode inferir, entretanto, sobre as magnitudes dos valores de não-uso. 
O que se pode afirmar é que estes teriam que ser no mínimo equivalentes a estas 
medidas de DAP para viabilizar economicamente os custos utilizados nas simulações. 
Estes valores de não-uso poderiam atingir magnitudes muito superiores ou, até, apesar 
disto ser pouco provável, inferiores a estes valores mínimos. 
 
É certo, no entanto, que estes valores encontrados dizem respeito somente a 
investimentos em saneamento básico. É certo também que, de acordo com os estudos no 
âmbito dos Planos de Investimento aqui considerados, este é o maior problema 
ambiental da Baía de Guanabara.  Mesmo assim, os demais fatores de contaminação não 
podem ser desconsiderados em um amplo programa de investimentos que se pretenda 
definir a partir de critérios de eficiência econômica.  
 
Somente um conjunto de investimentos planejados sob uma ótica global que contemple 
a recuperação de todos os valores ambientais da Baía permitirá que estes resultem em 
maiores ganhos de eficiência e maior bem-estar social, ainda que tenham que ser 
implementados gradativamente. 
 
Em conclusão, o presente estudo se propôs evidenciar que em uma sociedade onde 
existem restrições significativas quanto à oferta de recursos, investimentos que visam 
puramente benefícios de cunho ecológico (valores de não-uso) podem encontrar 
                                                           
44 Versão Preliminar 
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respaldo de eficiência econômica. Esta talvez tenha sido a principal limitação da análise 
de viabilidade econômica da Fase I do PDBG . 
 
Entretanto, vale ressaltar que esta análise econômica mesmo com as restrições 
assinaladas ofereceu importantes insumos para decisão visando um melhor retorno dos 
investimentos para a sociedade. 
 
A concepção da Fase II do PDBG deveria, a princípio, definido o montante de recursos 
disponível, procurar identificar o conjunto de investimentos que apresenta maior 
rentabilidade econômica, adotando o conceito de gestão integrada de bacia hidrográfica. 
Caso contrário, os limites das competências de governo em relação aos distintos 
componentes do programa poderiam reduzir a rentabilidade dos investimentos públicos. 
Para tanto, deve-se considerar o nível de investimento ótimo em cada uma das medidas 
saneadoras dos fatores de dano ambiental à Baía (esgotos sanitários, resíduos sólidos, 
assoreamentos, poluição atmosférica, desmatamentos, etc.) já que investimentos 
adicionais em um ou outro projeto geram benefícios de natureza e magnitude distintas.  
 
A ACB, portanto, constitui-se em um mecanismo rigoroso para avaliação das 
consequências de cada ação proposta, atuando como uma estrutura para a discussão, 
onde ficam claros os ganhos e as perdas decorrentes desta ação para a sociedade. De 
acordo com Laslett (1995), cumpre um importante papel na análise de políticas e 
projetos, porque: 
 
• Avalia os prós e contras das políticas e dos projetos em uma estrutura consistente; 
• Reconhece as próprias limitações, por exemplo, que funciona melhor para pequenas 

do que para grandes mudanças; 
• Reconhece a necessidade de visualizar-se como seria o mundo sem o projeto; 
• Antecipa e explora perdas e ganhos através do tempo; e 
• Introduz na discussão o máximo de informações possíveis sobre preferências e 

custos. 
Reconhece-se que a ACB suscita uma série de críticas, a maioria delas com algum grau 
de procedência. Assim, a decisão obviamente não pode basear-se exclusivamente nos 
resultados da ACB, que mais apropriadamente devem ser considerados  inputs para uma 
decisão de caráter gerencial e político. Por outro lado, qualquer decisão de 
investimentos que se proponha a ser eficiente não pode prescindir de sua realização. 
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