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RESUMO 
 
 

O objetivo desse trabalho é determinar o valor monetário das áreas de preservação 
permanente (APP’s), avaliar o conhecimento da população em relação à legislação 
ambiental e a importância ecológica/ambiental das APP’s na região urbana de 
Cuiabá-MT. Utilizou-se o método de valoração contingente (MVC), em que se 
medem as preferências individuais a partir da disposição a pagar (DAP). Para o 
desenvolvimento do projeto foi criado um mercado hipotético, que definiu o quanto 
as pessoas pagariam como taxa adicional, na conta de água, para ser direcionado à 
recuperação ou preservação de APP’s. Os resultados mostram que 95,5% dos 
entrevistados são favoráveis a criação de novas APP’s na área urbana de Cuiabá-
MT, sobre a disposição a pagar obteve 60,5% dos entrevistados disposto a pagar 
uma taxa adicional na conta água. Quando questionado sobre qual valor estaria 
disposto a pagar, o valor mais citado foi R$3,00 (20,6%). Em relação à destinação 
da verba afim de aplicação na manutenção das APP’s, a instituição ambiental 43% 
foi a mais citada. 

Palavras-chaves: Valoração Ambiental, área de preservação permanente, Cuiabá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The objective of this study is to determine the monetary value of the permanent 
preservation areas (APP's), to assess the knowledge of the population related to the 
environmental legislation and the importance ecological/environmental (APP's) in the 
urban region of Cuiabá. We used the contingent valuation method (CVM), in which 
the individual preferences are measured according to the willingness to pay (WTP). 
To promote the project was created a hypothetical market, which defined how much 
people would pay such additional fee on the water bill, to be directed recovery or 
preservation of (APP's). The results show that 95.5% of respondents are in favor of 
creating new (APP's) in the urban area of Cuiabá, resulted in the willingness to pay 
60.5% of respondents are willing to pay a surcharge on the water bill. When asked 
about the value that would be willing to pay the most quoted value was R $ 3.00 
(20.6%). Regarding the destination of similar subsidy for application on the 
maintenance (APP's), the environmental institution 43% was the most cited. 
 
Keywords: Environmental Valuation, permanent preservation area, Cuiabá. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As atividades econômicas do Brasil iniciaram-se pela faixa litorânea e depois 

se expandiram para o interior, com a extração do pau-brasil, cultivo de cana-de-

açúcar, algodão, cacau e café, a pecuária e, por fim, a intensa ocupação urbana 

DEAN (1996, apud MATTOS, 2006).  

Segundo DEAN (1996, apud MATTOS, 2006) descreve que na época 

colonial, também se destacou a atividade de extração de madeiras nobres para 

abastecer a frota naval da Colônia e de outros recursos florestais e animais para 

venda e escambo. Posteriormente, a floresta sofreu com o ciclo do ouro, da cana-

de-açúcar e do café e também com a pecuária. Por fim, veio à industrialização e a 

urbanização, com isso fez a vegetação natural fosse reduzida drasticamente. 

Segundo MATTOS (2006) a solução do problema exige a intervenção do 

Estado por meio de política ambiental, estabelecendo diretrizes básicas de 

regulamentação, no controle e na proteção do meio ambiental. 

Para minimizar os efeitos gerados pela degradação foi criado o Código 

Florestal, que auxilia e protege vários tipos de áreas. A área de estudo está 

relacionada com áreas de preservação permanente (APP’s) que é protegida pelo 

Código Florestal Brasileiro, sendo definida como uma área coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas (BRASIL, 2012).  

Segundo MATTOS (2006) no Brasil, não há reconhecimento do potencial de 

um mercado de produtos florestais dessas áreas e dos serviços ambientais e os 

incentivos já existentes para a proteção não são eficazes. 

Desta forma, a valoração ambiental seria essencial para valorar os bens 

ambientais, como as APP’s. Para agregar mais valores nessas áreas, é necessário 

algum beneficio para os proprietários caso contrário, não será atrativa a sua 

preservação (MATTOS, 2006). 

A gestão ambiental poderia ser de grande ajuda para a valoração ambiental, 

se não fossem algumas dificuldades encontradas. Segundo MOTTA (1997) são três 

categorias principais para os problemas citados: (i) baixas provisões orçamentárias 
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face aos altos custos de gerenciamento; (ii) políticas econômicas indutoras de 

perdas ambientais; e (iii) questões de 12onseque que dificultam o cumprimento da 

lei. 

Diante dessa abordagem podemos perceber que a legislação está muito 

longe da realidade atual. Por esse motivo questionamos a população sobre seu 

conhecimento em relação a legislação e a disposição a pagar (DAP) para a 

manutenção e/ou recuperação das APP’s. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP’S) 
 

 

2.1.1 Conceitos sobre APP’s 
 

Área de preservação permanente (APP’s) é descrita pelo Código Florestal 

2012 Art. 3º: 

[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 
2012). 

 

O Art. 4º do Código Florestal descreve a delimitação das Áreas de 

Preservação Permanente em zonas rurais ou urbanas: 

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de; 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; (BRASIL, 2012) 

 
 

Consideram-se ainda como APP’s as florestas e demais formas de vegetação 
natural, situadas: 
 

III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; 
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IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; 
V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII – os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; 
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 
XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado (BRASIL, 2012). 

Segundo o Artº 6 do Código Florestal 2012, consideram-se, ainda, de 

preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe 

do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação 

destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 

(...) I – conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 
deslizamentos de terra e de rocha; 
II – proteger as restingas ou veredas; 
III – proteger várzeas; 
IV – abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V – proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 
VI – formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII – assegurar condições de bem-estar público;  
VIII – auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares. 
 IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional 
(BRASIL, 2012). 

 

 Existem algumas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiental – 

(CONAMA), que define os casos excepcionais em que o órgão ambiental 

competente pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente (CONAMA, 2006). 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art6ix
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2.1.2 Utilização das APP’s 

 

Para utilizar uma área de preservação permanente, é necessário que se 

esteja de acordo com a legislação vigente no país. A resolução do CONAMA 

369/2006 Art. 2º descreve em qual momento pode haver modificação em uma 

APP’s: 

(...) Art. 2º o órgão ambiental competente somente poderá autorizar a 
intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente 
caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e 
prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras 
normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano 
Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 
I – utilidade publica: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia; 
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, 
outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e 
cascalho; 
d) a implantação de área verde pública em área urbana; 
e) pesquisa arqueológica; 
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias a captação e 
condução de água e de efluentes tratados; e 
g) implantação de instalações necessárias a captação e condução de água 
e de efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os 
critérios e requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11, desta Resolução. 
II – interesse social: 
a) as atividades imprescindíveis a proteção da integridade da vegetação 
nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da 
erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies 
nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente; 
b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na 
pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a 
cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a 
função ecológica da área; 
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 
d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 
outorgadas pela autoridade competente; 
III – intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 
ambiental, observados os parâmetros desta Resolução (BRASIL, 2012). 

Existem outras exigências para intervenção ou supressão de vegetação em 

APP, descrito no Art. 3º da Resolução CONAMA: 
 
(...) I – a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, 
atividades ou projetos propostos; 
II – atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 
III – averbação da Área de Reserva Legal; e 
IV – a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, 
erosões ou movimentos acidentais de massa rochosa (BRASIL, 2012). 
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2.2 VALORAÇÃO ECONÔMICA AMBIENTAL 
 

 

2.2.1 A importância da valoração ambiental 

 

Valorar bens e/ou serviços de uma área protegida não é uma tarefa fácil. Isso 

se torna difícil, pelo fato de que muitos desses bens e/ou serviços não são 

negociados em mercados e, portanto não possuem um preço estabelecido (PUGAS, 

2009). 

Segundo ENRIQUEZ (2010), a maioria dos recursos naturais é tamanha que 

estes são economicamente gratuitos, não se convertendo, portanto, em bens 

econômicos e tampouco em fatores de produção. Partindo do pressuposto de que a 

natureza oferece seus serviços gratuitamente e que não é possível acessar os 

recursos naturais sem trabalho e capital, a função neoclássica de produção passou 

a suprimir os recursos naturais de sua função de produção. 

Pearce (1993 apud PUGAS, 2009) destacou cinco razões que indicam a 

importância da valoração de bens e serviços ambientais. 

A primeira delas consiste em admitir que meio ambiente faça parte do 

desenvolvimento estratégico de uma nação. A segunda razão é uma proposta de 

modificação do atual sistema de contas nacionais. Em um novo sistema, seria 

incorporado ao produto nacional bruto (PNB) o valor dos danos ambientais, assim 

como o valor do estoque existente. A terceira razão é que a valoração ambiental 

serve como instrumento de apoio na definição de prioridades no âmbito das 

decisões políticas, ou seja, é necessário comparar os benefícios com os custos de 

determinada política. 

A complementação metodológica que a valoração ambiental fornece às 

metodologias convencionais, possibilitando estimativas de benefícios e custos 

sociais gerados por políticas, programas ou projetos, constitui a quarta razão. 

Por último, a valoração ambiental pode auxiliar no processo de avaliação do 

desenvolvimento sustentável. A identificação destas instâncias e a capacidade de 

elaborar avaliações econômicas mais precisas e objetivas resultarão certamente no 

aperfeiçoamento da gestão pública (MOTTA, 1997). 

 



17 
 

 
 

2.2.2 Métodos de Valoração Ambiental 

 

Para a valoração ambiental usam-se técnicas e métodos para estimar o valor 

monetário de um recurso ambiental – bens ou serviços. 

Classificamos os métodos de valoração em diretos e indiretos. Segundo 

Viana (2009 apud SANTANA, 2002) na valoração direta é medido através de uma 

pergunta direta sobre a disposição a pagar pela melhoria de um bem ambiental ou 

da disposição a receber pela não melhoria desse bem. São utilizadas na valoração 

indireta as preferências do consumidor através do dado real dos mercados – 

complementares ou convencionais. 

Como matéria-prima para a valoração ambiental são citadas os impactos  - 

cujos efeitos recaem sobre o meio ambiente natural - e as externalidade - cujos 

efeitos positivos ou negativos recaem sobre os seres humanos, melhorando ou 

piorando os seus bem-estares (MOTA et al., 2010). 

Neste presente trabalho será usado apenas o método de valoração direto, 

com ênfase no método de valoração contingente. 

2.2.3 Método de Valoração Contingente 

 

O método de valoração contingente (MVC) procura mensurar monetariamente 

o nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação na quantidade ou 

qualidade ambiental de recurso ambiental (MATTOS, 2006). 

Segundo MOTA et al. (2010) o MVC também é conhecido por métodos de 

preferência declarada  que baseiam-se nas preferências dos consumidores ou 

usuários de recursos naturais, e utilizam mecanismo de eliciar escolhas por meio de 

questionário. 

Segundo MAIA (2004), este método simula um mercado hipotético, 

informando ao entrevistado sobre os atributos do recurso a ser avaliado e 

interrogando o mesmo sobre sua disposição a pagar (DAP) para prevenir, ou a 

disposição a receber (DAR). 

A disposição a pagar é a máxima quantia que a pessoa está disposta a pagar 

para uma melhoria na qualidade ambiental do recurso ou para evitar a sua 

deterioração. A disposição a receber (DAR) é a mínima quantia que a pessoa está 
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disposta a receber para aceitar a compensação por uma alteração negativa no 

recurso ambiental (MATTOS, 2006). 

Mediante o emprego de questionários devidamente elaborados para um 

mercado hipotético destinados à população em estudo se dá a operacionalização do 

MVC (MATTOS, 2004 apud ARAÚJO, 2003). 

Segundo MOTA (2010) este método é o mais usado de todas as 

metodologias referenciadas pela literatura de valoração, pois já somam mais de 

2.000 pesquisas publicadas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Os dados utilizados neste trabalho são de fonte primária realizada por meio 

de questionário em entrevistas pessoais e individuais, realizadas no período entre 

agosto aa outubro de 2012 com aplicação de 200 questionários na área central de 

Cuiabá. 

A amostra foi aleatória, exigindo apenas que o entrevistado tenha a idade 

mínima de 18 anos. Para determinar o valor monetário das APP’s na região urbana 

de Cuiabá foi utilizado o método de valoração contingente (MVC) como ênfase a 

disposição a pagar (DAP). 

Segundo Cruz (2010) o Método Valoração de Contingente (MVC) é baseado 

na revelação das preferências dos consumidores através de questionários 

quantitativos, que procuram captar as disposições a pagar (DAP) pelo uso ou 

preservação de um bem ambiental. 

Foi criado um mercado hipotético, no qual as pessoas pagariam uma taxa 

adicional, na conta de água, para ser direcionada à recuperação ou preservação de 

APP’s. Aliado a isso, procurou-se também avaliar a percepção ambiental da 

população urbana em relação à legislação florestal e aos serviços ambientais 

prestados pelas APP’s (MATTOS 19onse., 2007). 

Foram utilizadas as técnicas para determinar a disposição a pagar com 

métodos referendum e jogos de leilão. Segundo Viana (2009), o método 

referendum investiga a disposição a pagar ou a receber para obtenção de um 

serviço ou bem ambiental através da seguinte pergunta feita ao respondente: 

“Você estaria disposto a pagar (receber) R$ X pelo bem ou serviço ambiental?”. 

O método jogos de leilão vem para complementar à pergunta feita anteriormente, 

nesse método é criado um conjunto de valores que serão negociados com os 

respondentes com o objetivo de captar a disposição máxima a pagar pelo bem 

em questão (Viana, 2009). 

Neste trabalho o tamanho da amostra será estimado conforme metodologia 

proposta por Gil (2007, p. 97) para populações finitas (abaixo de 100.000 

observações), conforme descrita abaixo: 
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Onde, n é o tamanho da amostra, δ² é o nível de confiança escolhido de 

acordo com a distribuição normal (curva de Gauss) expresso em desvio padrão, p 

probabilidade do fenômeno ocorrer, q probabilidade complementar, ou seja, do 

fenômeno não ocorrer, N o tamanho da população e e² erro máximo permitido. 

Para determinação da amostra da pesquisa será adotado dois desvios-

padrão, trabalhando com nível de confiança de 95,5% (GIL, 2007).  Para a 

probabilidade de ocorrência do evento “p”, será adotado o valor máximo 0,5, já que 

essa estimativa não será especificada previamente e, 20onsequentemente, “q” será 

igual a 0,5. O tamanho da população do Município de Cuiabá “N” utilizado será de 

561.329 habitantes, conforme IBGE (2012). O erro máximo permitido será de 5% 

conforme proposto por Gil (2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Foram utilizadas as variáveis sócio-econômicas idade, sexo, cidade, 

escolaridade, ocupação profissional, renda familiar e renda pessoal.  

Em relação ao sexo, 61,3% foram homens e 38,7% foram mulheres. O 

resultado foi semelhante ao trabalho do PUGAS (2009) que teve em relação ao sexo 

feminino (58,27%) e no sexo masculino (41,73%). 

A faixa etária dos entrevistados com a maior predominância foi entre 26 a 35 

anos (30,5%), seguida pela faixa etária de 18 a 25 anos (29%), de 36 a 45 anos 

(15%), de 46 a 55 anos (14%) e acima de 56 anos (11,5%) (Figura 1).  

 

Figura 1- Faixa etária dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) para 
preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

 

Referente à cidade em que reside o entrevisto, a maioria citou o município de 

Cuiabá-MT (75%), seguido por Várzea Grande-MT (21,5%), sendo que as cidades 

representaram mais de 90% dos entrevistados. Barão de Melgaço (MT), Barra do 

Graças (MT), Dourado (MS), Juína (MT), Paraiba (PI), Porto Velho (RO), Sorriso 

(MT) contaram com 0,5% cada uma (Tabela 1). 

29,00% 

30,50% 

15,00% 

14,00% 

11,50% 

18 a 25 anos
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Tabela 1 – Cidade dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) para 
preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

Cidade Nº vezes citada % 

Cuiabá (MT) 150 75 

Várzea Grande (MT) 43 21,5 

Barão de Melgaço (MT) 1 0,5 

Barra do Graças (MT) 1 0,5 

Dourado (MS) 1 0,5 

Juína (MT) 1 0,5 

Paraiba (PI) 1 0,5 

Porto Velho (RO) 1 0,5 

Sorriso (MT) 1 0,5 

 

 De acordo com os resultados, foram consideradas sete categorias de 

educação formal, sendo que 41,5% dos entrevistados possuem segundo grau 

completo (Tabela 2). MATTOS (2006) teve resultado semelhante, onde mais de 60% 

da amostra possui, no mínimo, o ensino médio. 

 

Tabela 2 - Grau de instrução dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) 
para preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

Escolaridade Nº vezes citada % 

Primeiro Grau Incompleto 19 9,5 

Primeiro Grau Completo 15 7,5 

Segundo Grau Incompleto 26 13 

Segundo Grau Completo 83 41,5 

Superior Incompleto 37 18,5 

Superior Completo 19 9,5 

Pós-Graduação 1 0,5 
 

 

A ocupação principal dos entrevistados é composta por empregado de 

empresa privada (33%), seguido por autônomo (24%) e funcionário público (18%) 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Ocupação principal dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) 
para preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

 

 Com relação a renda famíliar foram considerados 7 categorias (Figura 3), 

sendo que a maioria dos entrevistados ganhava entre 1-3 salários mínimos (38,5%), 

3-5 salários mínimos (30%) e 5-7 salários mínimos (17,5%). 

 

Figura 3 - Renda familiar dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) para 
preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 
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 Com relação a renda pessoal foram considerados 7 categorias (Figura 4) 
sendo que a com maioria dos entrevistados tem renda de 1-3 salários mínimos e 3-5 
salários míninos (17%). 

 

Figura 4 - Renda pessoal dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) para 
preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO À IMPORTÂNCIA 

DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 O questionário continha perguntas para avaliar a percepção ambiental dos 

entrevistados. Segundo MATTOS (2006), a importância dessas perguntas está no 

fato de que o conhecimento acerca da lei ambiental e dos serviços ambientais das 

APP’s poderia servir como importantes indicadores da consciência ambiental e 

influenciar na DAP. 

 Em relação à percepção ambiental foi questionado ao entrevistado sobre o 

que é uma APP’s; sendo que 74,5% dos entrevistados responderam corretamente e 

25,5% alegou desconhecimento sobre o assunto. Para o entrevistado que não tinha 

o conhecimento sobre o assunto foi feita uma pequena explicação, antes da próxima 

pergunta. 

 A pergunta seguinte foi se o entrevistado era favorável à criação de mais 

APP’s na área urbana de Cuiabá-MT, sendo que 95,5% são favoráveis e apenas 

4,5% são contra novas APP’s. VILANOVA (2008) obteve resultados semelhantes, 

89,5% dos entrevistados foi favorável a criação de mais parques e áreas verde em 
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50,00% 
17,00% 

6,00% 

1,50% 

3,50% 13,50% 
Ate 1 salário

1-3 salários

3-5 salários

5-7 salários

7-10 salários
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Cuiabá. Para aqueles que apresentaram respostas afirmativas, foi questionado por 

qual motivo seria importante criar novas APP’s na cidade. O item mais citado foi à 

qualidade de vida humana através do contato com a natureza (45,3%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Motivos para a criação de novas áreas de preservação permanente 
(APP’s) no município de Cuiabá-MT 

Motivo de criação Nº vezes citada* % 

Melhora a qualidade de vida humana através do 
contato com a natureza 106 45,3 

Todas as alternativas 56 23,9 

Melhora a qualidade ambiental da cidade 43 18,4 

Melhora o aspecto visual da cidade 26 11,1 

Outros  3 1,3 
* Cada entrevistado podia indicar mais de uma alternativa. 

 

 Foi questionado sobre o conhecimento dos danos gerados pela degradação 

da vegetação nas APP’s, 85% dos entrevistados afirmam ter o conhecimento dos 

danos gerados e 15% desconhece sobre o assunto. Para os entrevistados que 

tiveram a resposta positiva, foi questionado sobre quais danos gerados ele tem 

conhecimento o mais citado foi poluição do água 65,8% e poluição do ar 64,7% 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Danos gerados pela degradação da vegetação nas áreas de preservação 
permanente (APP’s) na região urbana de Cuiabá-MT.  

Consequência Nº vezes citada % 

Poluição da água 112 65,8 

Poluição do ar 110 64,7 

Mudança climáticas 101 59,4 

Diminuição da água do rios 98 57,6 

Poluição visual 88 51,7 

Perda da biodiversidade 86 50,5 

Erosão do solo 77 45,2 

Outros 8 4,7 
 *Cada entrevistado podia indicar mais de uma alternativa. 

 

4.3 DISPOSIÇÃO A PAGAR 

 

Quando questionado sobre a disposição a desembolsar um valor a mais na 

sua tarifa de água a fim de ajudar na manutenção dessas APP’s, 60,5% foram 
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favoráveis a taxa e 39,5% não concordam com essa cobrança. MATTOS (2007) 

obteve resultado semelhante, com cerca de 55% das pessoas dispostas a contribuir 

com alguma quantia para a recuperação ou preservação das APP’s da Microbacia 

do Ribeirão São Bartolomeu, Viçosa, MG. 

 

Figura 5 – Disposição a pagar (DAP) dos entrevistados sobre a disposição a pagar 
(DAP) para preservação e manutenção de áreas de preservação permanente 
(APP’s), no município de Cuiabá-MT. 

 

Em caso de resposta afirmativa, os entrevistados foram questionados sobre 

qual valor seria o mais adequado de acordo com sua disposição a pagar, conforme o 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Disposição a pagar dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) 
para preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

 

Quando questionado sobre qual valor estaria disposto a pagar, obteve a maior 

frequência foi R$3,00 (20,6%) (Tabela 5). 

 

60,50% 

39,50% 
Sim

Não
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Tabela 5 – Disposição a pagar dos entrevistados sobre a disposição a pagar (DAP) 
para preservação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

Valor Nº vezes citada  % 

R$ 0,25 5 4,1 

R$ 0,50 3 2,5 

R$ 1,00 4 3,3 

R$ 1,50 8 6,6 

R$ 3,00 25 20,6 

R$ 6,00 12 9,9 

R$ 10 22 18,1 

R$ 15,00 14 11,6 

R$ 20,00 14 11,6 

R$ 25,00 3 2,5 

R$ 30,00 4 3,3 

R$ 40,00 1 0,8 

R$ 60,00 6 4,9 

 

Em relação a opinião do entrevistado para qual instituição deveria ser 

repassada a verba afim de aplicação na manutenção das APP’s, os órgãos que 

tiveram mais respostas positivas foram, Instituição Ambiental 43% e Administração 

Municipal 27,3% (Figura 6). 

 

Figura 6 - Instituições para as quais deveria ser repassada a verba para aplicação 
na criação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s) no 
município de Cuiabá-MT. 
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Os entrevistados que não se dispuseram a contribuir com nenhum valor para 

manutenção das APP’s, justifica através de alguns motivos essa indisposição, 

conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Justificativas para a não disposição a pagar uma taxa na tarifa da água, 
destinada a criação e manutenção de áreas de preservação permanente (APP’s), no 
município de Cuiabá-MT. 

Justificativa  Nº vezes citada % 

Já pago muito impostos 32 40,5 
Não confio no uso dos recursos na destinação 

proposta 31 39,3 

Minha renda não permite 9 11,4 

Outros 7 8,8 

Não quero responder - - 

Não acho importante - - 

 
 

Os resultados demostram que a população está disposta a pagar. Apenas 

uma parcela dos entrevistados não concorda com a taxa, pelo fato de pagar muitos 

impostos ou não confia na destinação correta desse recurso. Os entrevistados 

dispostos a pagar, na sua maioria escolheram instituições ambientais (43%) para 

administrar a verba, devido a falta de credibilidade do poder público. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que 74,5% dos entrevistados tem 

conhecimentos sobre o que é uma APP’s. Ao questionar sobre a criação de novas 

APP’s no município de Cuiabá/MT, 95,5% dos entrevistos estão de acordo, para que 

a qualidade de vida humana através do contato com a natureza seja mantida através 

da criação de mais APP’s na região.  

 A população está atenta aos danos gerados pela degradação da vegetação 

nas APP’s, pelo fato de que as consequências afetam a vida do entrevistado, de 

forma direta ou indireta. 

 Cerca de 39,5% não estão dispostos a pagar a taxa, alegando que já pagam 

muitos impostos e não confiam no uso dos recursos na destinação proposta.  

 Os resultados obtidos podem contribuir para politicas alternativas na 

recuperação e/ou manutenção de APP’s na região de Cuiabá, além demostrar a 

importância dessas áreas para a população da região. 
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7 APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 

Questionário aplicado à população de Cuiabá, MT. 

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em um projeto de pesquisa. O objetivo 
da pesquisa é fazer um estudo de Valoração Ambiental em Áreas de Preservação Permanente no 
município de Cuiabá- MT.  

Data:___/___/___/ - Horário:__:__ - Tempo de duração:______ min                             

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1. Qual a sua idade?____ anos 
2. Cidade:________________                Bairro:____________ 
3. Sexo: (  ) Feminino       (  ) Masculino 

 
INFORMAÇÕES SOCIOECONOMICAS DO ENTREVISTADO 

 
4. Qual o seu grau de instrução? 

(  ) Analfabeto                         
(  ) Primeiro grau incompleto  
(  ) Primeiro grau completo  
(  ) Segundo grau incompleto 
(  ) Segundo grau completo 
(  ) Superior  incompleto 
(  ) Superior  completo                   Qual a formação?_____________      
(  ) Pós- graduação 
 

5. Qual a sua ocupação principal? 
(  ) Funcionário púlico                            (  ) Pensionista/ Aposentado 
(  ) Empregado de Empresa privada     (  ) Dona de casa 
(  ) Empresário                                       (  ) Estudante 
(  ) Desempregado                                 (  ) Autônomo 
                                                               (  ) Outros____________________. 
 

6. Qual a sua renda mensal familiar? 
(  ) Até 1 salário mínimo – R$ 545,00 
(  ) de 1 a 3 salários mínimos – R$ 545,00 a R$ 1635,00 
(  ) de 3 a 5 salários mínimos – R$1635,00 a R$ 2725,00 
(  ) de 5 a 7 salários mínimos – R$2725,00 a R$3815,00 
(  ) de 7 a 10 salários mínimos – R$3815,00 a R$5450,00 
(  ) mais de 10 salários mínimos – mais de R$5450,00. 

 
7. Qual a sua renda mensal pessoal? 
 (  ) Até 1 salário mínimo – R$ 545,00 
(  ) de 1 a 3 salários mínimos – R$ 545,00 a R$ 1635,00 
(  ) de 3 a 5 salários mínimos – R$1635,00 a R$ 2725,00 
(  ) de 5 a 7 salários mínimos – R$2725,00 a R$3815,00 
(  ) de 7 a 10 salários mínimos – R$3815,00 a R$5450,00 
(  ) mais de 10 salários mínimos – mais de R$5450,00. 
8. Quantas pessoas residem em sua casa? ______ 
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9. Quanto você gasta individualmente com o lazer (valor mensal)? ________ 
10. E com o lazer de sua família (valor mensal)?_________ 

 
A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 
11.  Você sabe o que é uma Área de Preservação Permanente (APP’s)? 

(  ) Sim                (  ) Não  
 

Caso NÃO: 
Áreas de Preservação Permanente é uma área coberta ou não por vegetação, protegida em lei, que 
tem como função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, a fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 
 

12.  Você é favorável à criação de mais áreas de preservação permanente na área urbana de 
Cuiabá- MT? 

(  ) Sim                 (  ) Não 
 

13.  Se sua resposta foi positiva, por quê? 
(  ) Melhora a qualidade ambiental da cidade 
(  ) Melhora a qualidade de vida humana através do contato com a natureza 
(  ) Melhora o aspecto visual da cidade 
(  ) Todas as respostas anteriores 
(  ) Outros____________________________. 

 
14. Você tem conhecimento dos danos gerados pela degradação da vegetação nas áreas de 

preservação permanente? 
(  ) Sim                 (  ) Não 

Quais? 
(  ) Diminuição da água dos rios                      (  ) Mudanças climáticas 
(  ) Poluição do ar                                             (  ) Perda da biodiversidade 
(  ) Poluição da água      (  ) Erosão do solo 
(  ) Poluição visual      (  ) Outros:______________ 
 

VALORAÇÃO CONTIGENTE 
 

“Tendo em vista todos os benefícios oferecidos pelas áreas de preservação permanente, e o custo 
para a manutenção desses recursos ambientais”. Diante deste panorama: 
 
15. Você estaria disposto a desembolsar um valor a mais na sua tarifa de água afim de ajudar na 

manutenção dessas APP’s? 
(  )  Sim                   (  ) Não 

 
 

16. Se SIM, quanto você estaria disposto a pagar? 
 
QUADRO- Disposição a pagar 
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17.  Por que você respondeu NÃO? 
(  ) Minha renda não permite 
(  ) Não acho importante 
(  ) Não confio no uso dos recursos na destinação proposta 
(  ) Já pago muitos impostos e taxas 
(  ) Não quero responder 
(  ) Outros: ________________________________ 
 
18. Em sua opinião, para qual instituição deveria ser repassada essa verba afim de aplicação na 

manutenção das APP’s? 
(  ) Governo Federal 
(  ) Governo Estadual 
(  ) Administração municipal 
(  ) Instituições ambientais sem fins lucrativos 
(  ) Não sabe 
 

Obrigado (a) pela compreensão! 

 


