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O

da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp) é um espaço aberto de estudo, aprendizado,
reflexão, inovação e de produção de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e com genuína vontade de transfor-

mar a sociedade. O GVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de
gestão públicas e empresariais para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional. E
tem como norte quatro linhas de atuação: (i) formação; (ii) pesquisa e produção de conhecimento;
(iii) articulação e intercâmbio; e (iv) mobilização e comunicação.
Nesse contexto, Empresas pelo Clima (EPC), Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor (ISCV),
Desenvolvimento Local & Grandes Empreendimentos (IDLocal) e Tendências em Serviços Ecossistêmicos
(TeSE) são as Iniciativas empresariais do GVces para cocriação, em rede, de estratégias, ferramentas
e propostas de políticas públicas e empresariais em sustentabilidade. São abordadas questões em
desenvolvimento local, serviços ecossistêmicos, clima e cadeia de valor.
As Iniciativas Empresariais do GVces em 2013:
EPC
Contribuição para a transição a uma economia de baixo carbono por meio de instrumentos econômicos (mercado de carbono, política fiscal e crédito verde) aplicados à expansão das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira e ao fomento a soluções em TIC (tecnologia de informação e
comunicação), voltadas à gestão das emissões e de riscos climáticos.
ISCV
Cocriação de soluções empresariais para os desafios de gestão de resíduos e pós-consumo, envolvendo pequenos empreendimentos.

IDLocal
Cocriação de diretrizes empresariais de atuação visando à proteção integral de crianças e adolescentes no contexto de grandes empreendimentos.
TeSE
Cocriação de estratégias de gestão empresarial em valoração de serviços ecossistêmicos e gestão de
recursos hídricos.
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GLOSSário
CONCEITOS GERAIS

Projeto: esforço, normalmente temporário,

contram oportunidades para descanso,

um contexto e estado depen-

empreendido em favor de um determi-

dente de uma situação que compreen-

nado objetivo, seja ele criar um produto,

Provisão de combustíveis: capacidade dos

de materiais básicos para uma boa vida,

serviço ou resultado específico (adaptado

ecossistemas em produzir biomassa que

liberdade de escolha, saúde, bem-estar

de PMI, 2013).

possa ser utilizada como combustível,

Bem-estar:

físico, boas relações sociais, segurança,
paz de espírito e vivência espiritual (MA,
2005a; e TEEB, 2012a).
Contabilizar:

definir o conjunto de indica-

dores de interesse e quantificá-los.
Dependência:

necessidade de algo para al-

relaxamento e recreação (MA, 2005a).

medir, estimar ou calcular a

tais como madeira, carvão, culturas agrí-

partir de dados de outras variáveis um

colas e seus resíduos (MA, 2005a; e TEEB,

determinado indicador quantitativo.

2012a). Para efeito deste guia, esse servi-

Quantificar:

Serviço ecossistêmico:

contribuições dire-

tas e indiretas dos ecossistemas ao bem-

ço ecossistêmico é chamado de “provisão
de biomassa combustível”.

-estar humano (TEEB, 2012a).
Referências Bibliográficas

cançar um determinado objetivo. Quanto
maior for a necessidade, maior será o grau

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

de dependência.

Provisão de água:

Centro de Estudo em Sustentabilidade (GVces)

vas, a temperatura e os rios e lagos –

Regulação da purificação da água: papel

independentemente das espécies que

dos ecossistemas no ciclo hidrológico da

os habitam.

água e sua contribuição em termos de
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Administração de São Paulo, Fundação
Getulio Vargas. EPB, 2011.
Milenium Ecosystem Assessment (MA). Current
State & Trends Assessment - Full Report.
Unep, 2005. Disponível em: http://www.
unep.org/maweb/en/Condition.aspx
Project Management Institute (PMI). Managing
change in organizations - a practice guide,
2013. Disponível em www.pmi.org

a consequência de uma ação.

qualidade da água, considerando qua-

The Economics Of Ecosystems And Biodiver-

Pode ser positivo ou negativo. Para efei-

lidade biológica e carga de sedimentos

tos deste guia de valoração, a menção a

(TEEB, 2012a). Para efeito deste guia, esse

impactos não considera externalidade,

serviço ecossistêmico é chamado direta-

papel dos ecossistemas

um complexo dinâmico de

no ciclo hidrológico da água e sua con-

plantas, animais, microrganismos e seu

tribuição em termos de quantidade de

ambiente não vivo interagindo como

água, definida como sua produção total

uma unidade funcional (MA, 2005a).

(TEEB, 2012a). Para efeito deste guia, esse

Exemplos de ambiente não vivo são a

serviço ecossistêmico é chamado direta-

Ecossistema:

fração mineral do solo, o relevo, as chu-

Impacto:

definida a seguir, e que são consideradas
em separado por questões práticas.
Inventário:

lista quantificada de indicadores

(adaptado de GVces & WRI, 2011)
Externalidade:

a consequência de uma

ação que afeta outros que não o agente

mente de “quantidade de água”.

mente de “qualidade da água”.
Assimilação de efluentes: capacidade dos

ecossistemas em degradar, destoxificar,
desinfetar ou diluir uma carga poluente
(MA, 2005a).
Regulação do clima global:

papel dos

responsável pela ação e pela qual esse

ecossistemas nos ciclos biogeoquímicos

agente não é nem compensado nem

do carbono e do nitrogênio, influencian-

penalizado pelos mercados. Podem ser

do assim as emissões de importantes ga-

positivas ou negativas (MA, 2005a; e TEEB,

ses do efeito estufa como CO2, CH4 e N2O

2012a). Apesar de constituir um subgrupo
de impactos, as externalidades neste guia
são consideradas separadamente.

(MA, 2005a; e TEEB, 2012a).
Recreação e turismo:

papel dos ecossis-

temas como locais onde as pessoas en-

e World Resource Institute (WRI).

The Economics of Ecosystems
and Biodiversity: Ecological and Economic
Foundation. [ed.] Pushpam Kumar. Unep
Routledge, 2012.

sity (TEEB).

OURO DE TOLO

C

ada vez mais claro que a produção e o consumo que

comunidade. Nossa equação já cresce para Y = C + I + (X-M).

resultam das sociedades, seus indivíduos e relações

Não é difícil imaginar que essa sociedade se organize de forma tal

dependem essencialmente da biosfera e, por premissa,

que veja a necessidade de criar uma instituição superior para assegu-

deveriam submeter-se às leis dos sistemas naturais. Por

rar o mínimo de segurança e ordem, ou mesmo que exista somente

outro lado, a argumentação da “tribo sustentabilista” – grupo de pes-

para dar garantia aos contratos, se apropriando de parte do produto

soas e organizações que têm defendido a causa da sustentabilidade

gerado na forma de imposto, para financiar seus gastos mínimos, o

– fundamentada na rigidez das leis da ecologia, tem sido pouco efi-

G. “Nasce” o Estado e a nossa fórmula se amplia para o formato que

caz para virar o jogo e adequar o modo de fazer negócios aos limites

usamos nos dias de hoje: Y = C + I + G + (X-M).

impostos pelos sistemas naturais. O resultado é uma conversa entre
surdos e mudos.

Até o começo do Século 20, acreditava-se que toda produção
seria consumida pelo lado direito da equação, em outras palavras,

A publicação do artigo “Os novos limites do possível”, do eco-

que a oferta gerava a demanda. O excesso de otimismo gerou uma

nomista André Lara Resende, no Valor Econômico, em 2012, é fato

superprodução que, sem demanda suficiente, desaguou em crise de

relevante para o debate. A afirmação de que “atingimos o limite fí-

confiança e acabou produzindo a maior crise financeira e depressão

sico do planeta”, feita por economista de renome, aceito pelo mun-

econômica do Século 20. Lord Keynes e Michal Kalecki, economistas

do empresarial e das políticas públicas, ao jornal mais influente no

de correntes ideológicas distintas, entram em cena para nos alertar

mundo dos negócios no Brasil, abre uma janela de esperança para

que a dependência estava do outro lado: era a demanda que gerava

aqueles que, à margem do sistema, trabalham para a “gestação de

a oferta. A partir daí, até os dias de hoje, políticas econômicas, que

uma nova abordagem”.

incluem políticas fiscais, monetárias e cambiais, passam a ser ferra-

O GVces acredita piamente que o caminho é esse: parte da solu-

mentas para que o Y siga sua marcha, para cima, e “sustentadamente”.

ção pode ser conseguida mudando a lógica da argumentação, dialo-

Os dois últimos séculos foram marcados por debates ideológi-

gando com o pensamento mainstream da sociedade, a partir das leis

cos sobre modos de produção, e o mundo foi à guerra duas vezes

da economia, em particular sobre seu mantra mais sagrado: a deman-

por diferenças de pensamento quanto ao tamanho do G, do compo-

da agregada. Muitas vezes associada ao próprio capitalismo, a deman-

nente público do I na equação, e se a produção deveria ser gerada

da agregada, como enunciado da medição da produção de “riqueza”

a partir do empreendedorismo público ou privado. Ninguém ousou

das nações, tem sobrevivido há milhares de anos, mesmo sem saber.

questionar a fórmula, e a equação persiste, dos tempos mais primi-

Se quiséssemos, por exemplo, calcular o produto de uma economia de caça e coleta, bastaria somar o consumo (C) das famílias

tivos das cavernas e do homem coletor e caçador, ao homem do
Facebook e do Twitter.

dessa economia em determinado período de tempo e obteríamos

De fato, é difícil imaginar que haverá qualquer sociedade que

o seu PIB (Y). Ainda sem um sistema de preços, o PIB poderia ser

não consuma, mesmo que somente para sua sobrevivência; que não

obtido por unidade física, ou quem sabe até calorias. Nesse mundo

poupe, e portanto invista; que não troque, e portanto faça comércio;

de vida simples, o PIB dessa economia seria dado pela equação Y = C.

e onde o Estado não exista. E se alguém quiser calcular qual é o pro-

Mesmo imaginando uma sofisticação social, que permitisse a do-

duto (e somente o produto, muitas vezes apresentado como riqueza

mesticação de animais e o pastoreio, abrindo mão de consumo pre-

ou até servido inadvertidamente como proxi do nível de desenvol-

sente por consumo futuro na forma de cabras, ovelhas ou vacas, essa

vimento de uma sociedade) produzido por essa sociedade em um

sociedade introduziria a prática da poupança (S) e o conceito de inves-

período de tempo, basta somar o consumo de todas as suas famílias,

timento (I) para o modelo (vamos assumir por aqui que a poupança S

o investimento público e privado em bens de capital, infraestrutura,

seja igual ao investimento I), ampliando o cálculo do produto interno

entre outras, o gasto público em compras e contratações e o seu

para Y = C + I, sendo I o investimento adicional no período no estoque

saldo de comércio.

de cabras e ovelhas.

A partir daí, simplificando a vida do homem na Terra em seu

Acrescente um pequeno comércio com a comunidade ao lado e

modo de produção e consumo, governos, empresas e, por tabela,

teremos nosso produto interno acrescido das exportações X e dedu-

grande parte da sociedade se lançam em uma “corrida maluca” para

zido pelo montante de produto comprado – a importação M - dessa

construir estratégias sofisticadas de fazer o Y crescer, todo ano, infini-

tamente, como se isso fosse suficiente para entregar às presentes e

rando dilapidação do capital natural, aniquilando as condições am-

futuras gerações desenvolvimento de fato, qualidade de vida e um

bientais do planeta e deteriorando as relações sociais entre humanos.

meio ambiente em equilíbrio.

Tudo isso a partir de “decisões racionais dos agentes”, uma verdadeira

Alto lá: há vida fora da demanda agregada! E a paranoia de tentar

“tragédia dos comuns”.

maximizá-la está comprometendo a vida lá fora, que é a base de sua

Dois caminhos, não excludentes, apontam para um norte dife-

própria existência. A ciência da economia se especializou em cons-

rente, o primeiro, a melhor solução possível, mas com resultados de

truir antídotos para as disfunções do modelo de transformação de

longo prazo, e uma “segunda melhor solução”, mais pragmática, com

demanda em oferta, por meio de um painel de controle keynesiano,

possibilidade de benefícios mais rápidos:

que demonstra fadiga de materiais. Como diria Lara Resende, “a crise

1. A construção de uma nova visão de mundo, onde o homem

de 2008, que insiste em não terminar, pode não ser apenas mais uma

revisite seus valores a partir da percepção de que a econo-

crise cíclica das economias modernas, sempre ameaçadas pela insufi-

mia, e seus sistemas, é um subconjunto das relações sociais e,

ciência de demanda. Não há mais como contar com o crescimento da

em última instância, dos sistemas naturais, e não o contrário.

demanda de bens materiais para crescer. O crescimento pode não ser

2. A introdução de externalidade sociais e ambientais no siste-

mais a opção de saída para a crise”.
A macroeconomia não nos ensina que há vida fora da demanda

ma de preços, em escala, por meio de regulação ou autorregulação, que contemple, necessariamente a:

agregada e a microeconomia desconsidera a relação da demanda

valoração econômica de serviços ecossistêmicos;

agregada com o resto do mundo, denominando-a de “externalidades”

introdução de instrumentos econômicos que alterem a

e incluindo-a no rol das “imperfeições do mercado”, reservando a ela o

matriz de incentivos de seus agentes, de modo a subsidiar

capítulo 18 dos livros-textos.

decisões de consumo e alocação de investimento com pre-

Partindo de premissas como a “racionalidade do agente econô-

ços relativos não fictícios.

mico” e “rendimentos marginais decrescentes”, a economia neoclássica deriva curvas de demanda e preços de equilíbrio calcadas em

De forma a contribuir para a solução de parte desse desafio, o GVces

funções de produção com custos eminentemente privados. Nessa

criou em 2013 a Iniciativa Empresarial Tendências em Serviços Ecossistê-

equação, capital natural e seus serviços ecossistêmicos são conside-

micos (TeSE), cujo objetivo é desenvolver um conjunto de ferramentas

rados como bens livres à disposição do mercado, e diversas formas

de apoio à gestão empresarial para a valoração de suas vulnerabilidades

de trabalho degradante, entre outras ilegalidades, são praticadas em

e impactos sobre o capital natural, em especial as externalidades. A valo-

nome da competitividade do produto, empresa, indústria, ou, em

ração econômica das externalidades, por sua vez, é um subsídio valioso

muitos casos, de uma economia inteira.

para a tomada de decisão sobre como internalizá-las.

Assim, admitindo-se que a capacidade de externalização em uma

Sem deixar de reconhecer a importância de outras dimensões de

economia é maior do que zero, e a capacidade de externalizar não

valor do capital natural, como seu valor intrínseco (que independe de

é igual entre os agentes, a consequência é vivermos em um mundo

utilidade) e seu valor ecológico (relacionado à integridade e resiliên-

de preços relativos completamente fictícios e irreais. É gerada uma

cia de ecossistemas), esta publicação foi direcionada a sua dimensão

demanda adicional e artificial por produtos subsidiados pela socieda-

econômica de valor. A partir de um processo de construção conjunta

de e pelo meio ambiente para concorrerem no mercado, ou seja, são

com as oito empresas cofundadoras da TeSE, chegou-se, enfim, a esta

superproduzidos, com consequente impacto no capital natural, nos

primeira versão de Diretrizes Empresariais para a Valoração Econômica

seres humanos e em suas relações sociais.

de Serviços Ecossistêmicos. A construção conjunta com as empresas é

Voltando à macroeconomia, o que podemos esperar, portanto,

uma característica essencial deste trabalho, pois alia o conhecimento

das decisões de consumo, sejam domésticas (C) ou estrangeiras (X),

acadêmico, trazido pelo GVces, ao conhecimento da realidade prática

de investimento (I) ou de compras e contratações públicas (G) em

da relação dos negócios com o capital natural.

uma economia com preços relativos irreais?
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Mais ainda, o envolvimento direto das empresas neste trabalho

Quantidades demandadas de produtos e serviços e alocação de

cria um fórum de discussões e de trocas de experiências que aumen-

capital têm sido feitas de maneira absolutamente equivocadas, ge-

ta o interesse do setor empresarial sobre a necessidade de inovações

www.fgv.br/ces

nas estratégias e modelos de negócios, em sintonia com os desafios e
oportunidades de uma economia sustentável e inclusiva.
Esta publicação representa a primeira versão dessas diretrizes, as
quais serão aprimoradas e ampliadas nos próximos anos. Para nortear
este trabalho, um conjunto de premissas é proposto:
Privilegiar indicadores físicos e métodos de valoração econômica simplificados, de baixo custo e que privilegiem dados
disponíveis ou de fácil acesso, favorecendo assim o recálculo
frequente das estimativas de valor;
Ser flexível, gerando estimativas de valor que possam ser
utilizadas como subsídio para a análise de viabilidade de
projetos, para a tomada de decisão de negócios em geral, e
também como indicadores para avaliação de desempenho;
Reconhecer as limitações dos métodos adotados para que a
interpretação dos resultados obtidos seja coerente e realista.
Nesta primeira versão das diretrizes foram abordados seis serviços ecossistêmicos: provisão de água, regulação da qualidade da água,
assimilação de efluentes, regulação do clima, provisão de biomassa combustível e recreação e turismo; que foram analisados sob três perspectivas distintas: as dependências dos negócios da empresa em relação
a esses serviços ecossistêmicos, os impactos sofridos pela empresa
frente a variações na disponibilidade desses serviços ecossistêmicos,
e os impactos não compensados das atividades da empresa nesses
serviços ecossistêmicos quando afetam outros atores sociais – as externalidades ambientais.
O GVces tem o compromisso de trabalhar com as empresas-membros da TeSE na ampliação e no aprimoramento contínuo desta
publicação, de forma que a mesma se torne uma ferramenta cada vez
mais efetiva na geração de informações relevantes para a tomada de
decisões de negócios.
Agradecemos, por fim, às oito empresas cofundadoras da TeSE –
Grupo Abril, AES Brasil, Anglo American, Camargo Corrêa Construtora,
Grupo Andre Maggi, Ibope Ambiental, Natura e Suzano –, e deixamos
aqui o convite para que outras empresas somem esforços conosco
para o aprimoramento contínuo desta ferramenta.

Mario Monzoni
Coordenador
Centro de Estudos em Sustentabilidade - GVces
EAESP-FGV
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introdução

O

s serviços prestados pelos ecossistemas são essen-

de um ecossistema e a disponibilidade dos serviços gerados por ele

ciais para a atividade econômica. Todos os produtos

(Farley, 2012; MA, 2005b). A elevação de custos operacionais, a redu-

econômicos decorrem, em algum grau, da transfor-

ção da flexibilidade nas operações e o aumento nas restrições legais

mação de matérias-primas originadas na natureza

são alguns dos impactos nos negócios que devem ser esperados em

(Farley, 2012).

função da degradação de serviços ecossistêmicos (MA, 2005b). A

As empresas, por sua vez, interagem com os ecossistemas ba-

perda de licença social para operar e de competitividade em relação

sicamente de duas maneiras: i) utilizam serviços ecossistêmicos, o

às empresas que melhor e mais rapidamente se adaptarem a esse

que inclui a provisão de matérias-primas, e; ii) contribuem para as

contexto são outras ameaças que devem ser consideradas.

mudanças nos ecossistemas (MA, 2005b). Muitas dessas interações

Preocupadas com essa situação, algumas empresas já vêm em-

afetam negativamente os ecossistemas, seja promovendo sua re-

preendendo na integração do capital natural em seu planejamento

moção em prol de outros tipos de uso de solo, seja pela poluição

estratégico de negócios.

causada por suas atividades.

A Électricité de France (EDF) visualizou riscos às suas operações

Essas interações afetam tanto os ecossistemas dos quais as em-

de geração de energia elétrica no rio Durance, na França, em função

presas se beneficiam diretamente quanto aqueles que contribuem

de uma provável futura escassez de água. A empresa resolveu então

para o bem-estar da sociedade.

valorar sua dependência local de provisão de água para subsidiar

A degradação e a perda da biodiversidade dos ecossistemas pre-

o desenvolvimento de uma estratégia de compensação de outros

judicam suas funções e resiliência, ameaçando assim o fluxo de ser-

usuários locais (irrigação) que reduzissem seu consumo de água.

viços ecossistêmicos que beneficiam a sociedade atual e dos quais

A estratégia foi bem-sucedida e resultou em economia de 35% no

dependerão as gerações futuras. Essas ameaças tendem a se tornar

consumo de água para irrigação, preservando a margem financeira

ainda maiores em função das mudanças do clima e do crescente

dos agricultores. A água economizada permitiu ainda à EDF aumen-

consumo humano de recursos naturais (De Groot, et al., 2012). O en-

tar sua produção na época de pico de consumo energético, quando

frentamento dos desafios dessa ameaça representada pelas perdas

os preços da energia são mais elevados1.

de capital natural é inadiável. Não é prudente assumir que haverá

A mineradora Rio Tinto, por sua vez, fez em estudo de valoração

algum tipo de amplo aviso ou conhecimento prévio a respeito de

econômica para avaliar a viabilidade financeira de offsets florestais

mudanças na disponibilidade de serviços ecossistêmicos, ou que

em Madagascar, os quais compreendiam a conservação de 60 mil

respostas a mudanças passadas na disponibilidade desses serviços

hectares de florestas. O estudo avaliou os custos dos investimentos

serão eficazes no futuro. Os ecossistemas frequentemente se modi-

necessários para garantir a conservação da área – inclusive os cus-

ficam de forma abrupta e imprevisível, e a maior parte dos ecossis-

tos de oportunidade do uso da terra que seria conservada – com

temas mundiais vem sendo alterados pelas atividades humanas de

os benefícios que seriam obtidos pelos serviços ecossistêmicos me-

uma maneira sem precedentes.

diante a conservação do capital natural local (em especial regulação

Nesse contexto fica cada vez mais difícil prever o estado futuro

da erosão do solo, regulação de vazão dos corpos d’água, provisão
de água, qualidade da água, regulação do clima e ecoturismo). O
resultado do estudo foi um benefício líquido, ao final de 30 anos,

BOX 1 - Capital natural

de US$17,3 milhões em favor da conservação da área. A valoração
econômica foi então formalmente adotada pela empresa como

Capital Natural pode ser definido como “estoque ou reserva

ferramenta de apoio à tomada de decisões de negócios nos níveis

provida pela natureza (biótica ou abiótica) que produz um valioso

estratégico e operacional2.

fluxo futuro de recursos ou serviços naturais” (Daily & Farley, 2010).

Na Brasil, a Natura desenvolve desde 2011 uma iniciativa de Monetização das Externalidades nas Cadeias de Suprimentos Sustentá-

Exemplos: “estoque” são os ecossistemas e “fluxo” são os serviços

veis. Essa iniciativa possibilita à Natura considerar, em suas decisões

ecossistêmicos (Farley, 2012).

de compras, as externalidades positivas e negativas geradas por seus
fornecedores. Dessa forma a Natura pode considerar essas externa-
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BOX 2 - Dependências, impactos
e externalidades

do que a renda desse novo negócio, a empresa certamente teve um
ganho reputacional junto à população local.
A utilização de biomassa na substituição de combustíveis fós-

Dependência: necessidade de algo para alcançar um

determinado objetivo. Quanto maior a necessidade, maior

seis é outro exemplo de oportunidade de negócio ligada a serviços

será o grau de dependência.

ecossistêmicos e tem sido uma estratégia em expansão no Brasil.

Impacto: consequência de uma ação. Pode ser positivo ou

Além de uma alternativa energética de custos competitivos em re-

negativo.

lação à matriz fóssil em muitos casos, a utilização de biomassa gera

Externalidade: consequência de uma ação que afeta outros

ainda cobenefícios, como a mitigação das mudanças do clima.
Uma questão central no debate sobre a importância do capital

que não o agente responsável pela ação e pela qual esse
agente não é nem compensado nem penalizado pelos

natural é o potencial da tecnologia como fator que viabilize a subs-

mercados. Podem ser positivas ou negativas.

tituição de capital natural por capital físico (máquinas, equipamentos etc.). O capital físico e o capital tecnológico, entretanto, não

Apesar de constituir um subgrupo de impactos, as

têm como substituir o capital natural na maior parte das situações

externalidades são consideradas em separado neste guia.

(TEEB, 2012b), e mesmo quando a substituição é possível, ela tende

Para efeitos deste guia de valoração, a menção a impactos

a ser apenas parcial e pode nem mesmo ser eficiente do ponto de

não considera externalidades, definidas a seguir, e que são

vista econômico.
O caso de Catskill-Delaware, em Nova York, é um exemplo em

consideradas separadamente por questões práticas.

que o investimento em capital natural se mostrou mais barato e tão
efetivo quanto o investimento em capital físico e tecnológico. No final da década de 1980 e frente à crescente degradação ambiental de
lidades na mesma métrica de outras informações já utilizadas pela

seus mananciais, a cidade de Nova York começou a ver a qualidade

empresa no processo de seleção de seus fornecedores (ISCV, 2012),

de sua água declinar em função do aumento de poluição difusa. A

tais como os preços praticados e outros custos de logística ou de

solução prevista para essa situação era a construção de uma estação

transação a eles associados.

de tratamento de água, e esse empreendimento foi orçado a custos

A incorporação do capital natural e de seus serviços ecossistêmi-

de US$4 a US$6 bilhões de investimento na estrutura, mais US$250

cos na tomada de decisão de negócios, entretanto, não está relacio-

milhões de custos operacionais anuais. O impacto na conta de água

nada apenas à mitigação de riscos. A identificação de novas oportu-

dos cidadãos nova-iorquinos seria significativo (Appleton, 2002). A

nidades de negócios é outra possibilidade real. Basicamente, tanto

alternativa encontrada foi proteger e restaurar os serviços ecossistê-

os riscos como as oportunidades de negócio relacionadas ao capital

micos locais, o que demandou investimentos iniciais de US$1,4 bi-

natural e seus serviços ecossistêmicos podem ser classificados em

lhões (Nickens, 1998) e custos operacionais da ordem de um oitavo

seis categorias: operacionais, financeiros, regulatórios e legais, repu-

dos custos da planta de tratamento de água anteriormente prevista

tacionais ou de mercado (Hanson et al, 2012).

(Appleton, 2002). A alternativa também gerou diversos cobenefícios

Já há exemplos de empresas explorando econômica e sustenta-

ambientais e socioeconômicos, como a recuperação e disponibili-

velmente os benefícios do capital natural, mesmo quando esses não

zação de áreas para recreação e lazer e desenvolvimento rural sus-

estão relacionados diretamente às suas operações.

tentável. A situação enfrentada pela cidade de Nova York é muito

A Inland Empire, companhia de papel que atua nos EUA, possui

semelhante à que empresas, que captam sua própria água ou que

cerca de 50 mil hectares de florestas. A empresa percebeu a atrativi-

operam reservatórios, podem enfrentar, e as possibilidades estraté-

dade de suas terras para atividades de recreação e ecoturismo como

gicas para a tomada de decisão são também muito semelhantes.

uma oportunidade de negócio, e passou a explorar esse serviço

A importância ou o valor dos serviços ecossistêmicos para a

ecossistêmico por meio da venda de permissões de visitação . Mais

sociedade tem diferentes dimensões: ecológica, que diz respeito à

3

1. WBCSD. 2012. Water valuation: Business case study summaries 2. WBCSD. 2012. Water valuation: Business case study summaries 3. http://www.iepco.com/recreation.htm
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BOX 3 - Quantificação e valoração
de serviços ecossistêmicos
Por quantificação entende-se para este guia a estimação ou
medição do serviço ecossistêmico por algum indicador físico, como
metros cúbicos, tonelada etc.
Por valoração entende-se a expressão do valor econômico
integral ou parcial de um serviço ecossistêmico, em unidades
monetárias brasileiras – Reais.
O capital natural e seus serviços ecossistêmicos tem outras
dimensões de valor além da econômica. Entretanto, este guia
dedica-se especificamente a expressão monetária da dimensão
econômica de seu valor.

Os mercados atuais, entretanto, não garantem uma alocação
econômica eficiente do capital natural, pois grande parte dos componentes de valor do capital natural não possui preço em mercados
que possam ser considerados eficientes – capazes de sinalizar valores monetários realistas. Sendo assim, decisões de negócios que
envolvam direta ou indiretamente capital natural não devem ser
feitas exclusivamente com base em informações de mercado (TEEB,
2012b).
Vale lembrar também que preços de mercado são diretamente
influenciados pelo poder de compra da demanda – que compreende aqueles que acessam tal mercado – e, portanto, tendem a distorcer o valor econômico do capital natural no contexto da sociedade
como um todo, já que não incorporam a percepção de valor daqueles que não acessam esse mercado (Farley, 2012).
O capital natural e os serviços ecossistêmicos dele decorrentes
são, por fim, patrimônio da sociedade e determinantes da quali-

resiliência e integridade necessária para que os ecossistemas mante-

dade de vida das pessoas. Em função disso, a sociedade vem se

nham a provisão de seus serviços; sociocultural, relacionada a cren-

tornando cada vez menos tolerante com externalidades negativas,

ças e valores culturais; e econômica, baseada em utilidade como

e as decisões de consumo começam a privilegiar negócios e pro-

medida de bem-estar social (TEEB, 2012a). Apesar dessa importân-

dutos mais sustentáveis.

cia, sua integração aos processos de tomada de decisão de negó-

A quantificação física e a valoração econômica oferecem infor-

cios ou políticas públicas não é trivial e pede inovação em práticas,

mações de base quantitativa úteis tanto para a tomada de decisão

processos e estratégias. Um dos maiores desafios nesse sentido tem

de negócios como para o monitoramento dos resultados e impactos

sido o dimensionamento e, mais especificamente, a quantificação e

das decisões que forem tomadas.

valoração econômica das dependências, impactos e externalidades
em relação aos serviços ecossistêmicos.
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É importante, entretanto, nunca perder a perspectiva de que o
valor econômico é apenas um dos componentes do valor total do

A valoração econômica é frequentemente expressa em termos

capital natural e de seus serviços ecossistêmicos e que seus valores

monetários e deve contribuir para uma tomada de decisão mais

ecológicos e socioculturais devem ser também avaliados sempre

bem informada (TEEB, 2012b). Ela favorece a comparação de impac-

que possível.

tos, riscos, dependências e externalidades relacionados ao capital

As empresas precisam, portanto, avançar na incorporação do ca-

natural diretamente com seus equivalentes relacionados a outros

pital natural e seus serviços ecossistêmicos em seus processos de to-

tipos de capital (construído ou físico – máquinas e equipamentos

mada de decisão, sob pena de ter sua imagem comprometida junto

etc. –, tecnológico e humano). Tal comparação, por sua vez, favorece

à sociedade e seu público consumidor e perder competitividade nos

uma tomada de decisão otimizada em termos da alocação desses

mercados em que atuam. Aquelas que antes empreenderem nesse

diferentes tipos de capital – com melhores resultados para os negó-

sentido certamente terão vantagens competitivas para crescer, pros-

cios e para a sociedade.

perar e assumir a liderança dos mercados onde atuam.
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BOX 4 - Serviços ecossistêmicos x serviços ambientais
Os termos serviços ambientais e serviços ecossistêmicos são muitas vezes utilizados para expressar o mesmo sentido, mas o termo serviços
ambientais já foi descrito de formas consideravelmente diferentes. Seja como for, as diferentes definições de serviços ambientais derivam
invariavelmente do conceito de serviços ecossistêmicos.
Serviços ecossistêmicos são definidos de duas formas: “benefícios que as pessoas recebem dos ecossistemas” (MA, 2005b) ou
“contribuições diretas e indiretas de ecossistemas para o bem-estar humano” (TEEB, 2012a), que são bastante próximas.
Serviços ambientais são utilizados algumas vezes como sinônimo de serviços ecossistêmicos, mas já foram também definidos como:
““... aqueles que se apresentam como fluxos de matéria, energia e informação de estoque de capital natural, que combinados com serviços do
capital construído e humano produzem benefícios aos seres humanos, tais como...” (Brasil, 2007);
“... o subconjunto de serviços ecossistêmicos caracterizados por externalidades” (FAO, 2007);
““... atividades, potencial ou efetivamente utilizadas para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, atmosfera, solo, biota e
humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais” (São Paulo, 2009); e
““Práticas humanas que minimizem os impactos antrópicos negativos nos ecossistemas” (ANA, 2013).
A definição mais importante no contexto brasileiro atualmente é a proposta pela Agência Nacional de Águas. Essa é a definição mais
amplamente utilizada nos diversos sistemas de PSA implementados atualmente no Brasil. Em alguns casos, essa definição foi ampliada para
considerar também práticas antrópicas que causem impactos positivos nos ecossistemas.
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PLANEJAMENTO
DO ESTUDO

planejamento do estudo

S

erviços ecossistêmicos estão relacionados a diversas de-

Avaliar se os programas de mitigação e compensação estabe-

cisões de negócios, e os dados sobre os valores econô-

lecidos no licenciamento ambiental são custo-efetivos quan-

micos a eles associados podem fazer a diferença para a

do considerados os custos sociais (externalidades) relaciona-

decisão final. Entretanto, primeiramente é necessário de-

dos a serviços ecossistêmicos;

terminar quais serviços ecossistêmicos são efetivamente relevan-

Avaliar e monitorar os impactos econômicos da política

tes no contexto específico de cada decisão a ser tomada e, para

ambiental da empresa no que se refere a serviços ecossis-

tanto, é necessário fazer uma avaliação prévia da relação entre esse

têmicos.

contexto e os aspectos ambientais a ele relacionados, em termos
de serviços ecossistêmicos.
Uma vez tomada a decisão de quantificar e valorar serviços

Eventualmente, o objetivo do estudo poderá ser expresso na
forma de uma pergunta cuja resposta deve ser subsidiada pela
quantificação e valoração de serviços ecossistêmicos, tais como:

ecossistêmicos, torna-se necessária a definição de processos e mé-

Qual o valor econômico dos serviços ecossistêmicos que se-

todos para alcançar esse objetivo. Vale mencionar que os processos

rão perdidos ou recuperados em função das mudanças de

e métodos para quantificação e valoração de serviços ecossistêmi-

uso da terra promovidas por este projeto?

cos possuem semelhanças com outros métodos e instrumentos

O que é economicamente mais interessante para a empresa:

utilizados por empresas com boas práticas de gestão corporativa,

recuperar os serviços ecossistêmicos locais para garantir a

notadamente com estudos de impactos socioambientais, sistemas

quantidade e qualidade de água necessária aos negócios ou

de gestão e certificações ISO, análise de ciclo de vida e relatórios de

comprar água na quantidade e qualidade desejadas de ou-

sustentabilidade, entre outros. O planejamento do trabalho deve,

tras regiões?

sempre que possível, contemplar a integração desses.
O levantamento de informações quantitativas sobre serviços

Quais foram os resultados econômicos da nova política de
redução de externalidades ambientais nos últimos três anos?

ecossistêmicos para subsidiar processos de tomada de decisões de

É importante ressaltar, entretanto, que em muitos casos a va-

negócios nem sempre é trivial, seja pelo caráter inovador de serviços

loração econômica de serviços ecossistêmicos é apenas um dentre

ecossistêmicos junto ao setor empresarial, seja pela potencial com-

vários subsídios necessários para a tomada de decisão.

plexidade de seus métodos de cálculo e disponibilidade de dados.
Nesse sentido, recomenda-se um planejamento inicial que ajude a

2. Escopo da Análise

empresa a organizar e otimizar seus esforços para obter as melho-

O escopo da análise pode ser definido em seis componentes

res informações com a máxima eficiência. Esse planejamento inicial

fundamentais: (1) objeto, (2) abordagem, (3) etapa(s) da cadeia de

deve resultar em um plano de trabalho, cuja estrutura básica é suge-

valor, (4) área(s) geográfica(s), (5) serviços ecossistêmicos de inte-

rida e comentada a seguir.

resse e (6) horizonte temporal. As definições feitas em cada um des-

Plano de Trabalho

1. Objetivo
O “objetivo” de um estudo de quantificação e valoração de serviços ecossistêmicos no contexto deste guia é a informação que rela-

ses componentes naturalmente condicionam as características dos
demais. Em função disso, esses componentes de escopo são apresentados abaixo na ordem que melhor explora suas sinergias e, ao
trabalhar os componentes de escopo nessa ordem, a análise tende
a ser otimizada.

ciona serviços ecossistêmicos com o processo de tomada de decisão

Objeto da análise

para a qual o estudo deve contribuir (seja a necessidade de optar por

A empresa pode optar por diferentes recortes de análise, sejam

uma dentre várias alternativas de investimento na estruturação de um

as operações da empresa como um todo, unidade(s) de negócio,

projeto ou unidade operacional, seja a análise de desempenho de

linha(s) de produto/serviço, planta(s) industrial(s), um processo pro-

uma política ou um projeto etc). Para que o gestor tenha a informação

dutivo ou mesmo propriedades. O objeto da análise consiste, por-

que efetivamente importa para a decisão que precisa ser tomada, as

tanto, no recorte que será analisado.

estimativas econômico-financeiras dos valores de serviços ecossistêmicos precisam estar bem alinhadas com o problema para o qual devem contribuir. Por isso, o objetivo deve ser o mais claro e específico
possível. Exemplos:
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Abordagem
Dependendo do objetivo definido, a empresa poderá optar
basicamente por análises direcionadas a inventário ou análises di-
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recionadas a projeto. Ao optar por uma abordagem por projeto, a

Inventário

empresa poderá aprofundar o entendimento sobre a adoção de

Na abordagem por inventário, a quantificação dos serviços

uma determinada tecnologia, produto, serviço ou o investimento

ecossistêmicos demanda uma definição clara dos limites orga-

em uma nova unidade etc., sob a ótica de serviços ecossistêmicos.

nizacionais para garantir a melhor correlação entre os resulta-

As informações obtidas serão úteis na tomada de decisão sobre o

dos da valoração e o que se pretende monitorar.

delineamento do projeto, quando a análise for realizada ex-ante da

Nesse contexto, portanto, a empresa pode definir seu limite ao

implantação deste, ou na avaliação do resultado do projeto, quando

optar por diferentes recortes tais como as operações da empre-

a análise for realizada ex-post4 .

sa como um todo, unidade(s) de negócio, linha(s) de produto/

Já uma abordagem por inventário serve mais especificamente

serviço, planta(s) industrial(s) ou mesmo propriedades.

como uma ferramenta de monitoramento de desempenho – na

Em casos onde a organização atua de forma conjunta (joint ven-

medida em que serviços ecossistêmicos sejam entendidos como

tures, subsidiárias, outras), a quantificação dos serviços ecos-

indicadores a serem acompanhados com uma periodicidade pre-

sistêmicos poderá seguir o princípio de controle operacional,

definida.

conforme definido na metodologia utilizada pelo Programa

Basicamente, as diferenças entre as abordagens por projeto ou

Brasileiro do GHG Protocol para contabilização da emissão de

por inventário se resumem em horizonte temporal e na represen-

Gases de Efeito Estufa (ver Especificações do Programa Brasilei-

tatividade das estimativas obtidas para cada serviço ecossistêmico.

ro GHG Protocol).

No caso de um projeto, o horizonte temporal varia em função das características de cada projeto e muitas vezes extrapola

Projeto

1 ano, normalmente em tempo futuro (o que pedirá atualiza-

A análise por projeto5 permite à empresa aprofundar seu entendi-

ção monetária a valor presente das estimativas obtidas para os

mento sobre riscos e oportunidades de um determinado projeto

anos futuros). No caso de inventários, ele é fixo e sempre voltado

quanto a seus aspectos ambientais relacionados a serviços ecos-

ao passado (normalmente 1 ano, o que dispensa a necessidade

sistêmicos, portanto subsidia tanto a avaliação da viabilidade am-

de atualização monetária das estimativas obtidas). Um inventá-

biental e socioeconômica do projeto quanto a tomada de decisão

rio irá contabilizar apenas as estimativas referentes ao período

sobre as melhores alternativas de investimento6 para aumentar a

imediatamente anterior, ou seja, não incluirá as estimativas feitas

viabilidade do projeto.

para os períodos futuros, mesmo que esteja contabilizando ati-

Tal enfoque pode ser de utilidade no processo do licenciamento

vidade de um projeto que ainda se estenderá em tempo futuro –

ambiental, permitindo uma melhor visão de eventuais impactos

nesse caso, a cada período em que for estimado, o inventário conta-

e externalidades, contribuindo para seleção de alternativas de

bilizará apenas uma parcela do ciclo de vida do projeto.

localização, tecnológicas ou de concepção do projeto, bem como

Já no que se refere à representatividade das estimativas, na abor-

na estruturação adequada dos programas de compensação e mi-

dagem por projeto, as estimativas obtidas para cada serviço ecossis-

tigação. Pode ser utilizada, ainda, como importante instrumento

têmico estarão relacionadas exclusivamente às atividades do projeto

para prover informações qualificadas para as partes interessadas

que está sendo analisado (as estimativas podem ser somadas ou não,

(stakeholders).

mas serão apresentadas no contexto do projeto). Na abordagem por
inventário, por outro lado, os dados normalmente representam diferentes recortes dos limites organizacionais da empresa (a organização em sua totalidade, uma unidade ou um subgrupo de unidades
operacionais etc.), independentemente de quantos projetos estejam
sendo desenvolvidos dentro desses limites operacionais.
Essas diferentes abordagens têm implicações distintas para o
delineamento dos demais itens do escopo.

Etapa da cadeia de valor
Como limites operacionais, entendemos a classificação entre as atividades diretas e indiretas de uma organização.
A empresa pode optar por focar apenas nas operações próprias,
ou analisar também sua cadeia de valor, podendo trabalhar com aspectos downstream (fornecedores) ou upstream (clientes). Caso opte
por analisar sua cadeia de fornecedores ou clientes, será necessário

4. A avaliação de resultado de um projeto pode ser realizada tanto ex-ante como ex-post. No primeiro caso, trata-se de uma estimativa do resultado esperado – cujo valor
estimado, se insatisfatório, levará à alteração das características do projeto ou mesmo a abandoná-lo. No segundo caso, a análise avalia o resultado real, ou seja, o resultado
efetivamente obtido pelo projeto. 5. A instalação de uma nova unidade, a reconfiguração das atividades de uma unidade já existente, a troca de uma tecnologia etc. 6. Por
exemplo, a definição da alocação concorrente dos investimentos entre capital físico (obras), tecnológico (processos etc.) e natural (serviços ecossistêmicos).
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um esforço grande para o engajamento destes, lembrando-se de

em relação a esses recursos. Tais recursos naturais são diretamente

que isso terá de ser feito com a antecedência necessária para que os

dependentes de serviços ecossistêmicos de provisão, e indireta-

dados estejam disponíveis no momento desejado .

mente de serviços ecossistêmicos de regulação. A relevância des-

7

Área geográfica

ses recursos para a empresa está relacionada ao grau de dependência de suas atividades em relação a eles, e cabe à equipe da empresa

Com base nas definições de abordagem (Inventário ou Proje-

avaliar se tal dependência é relevante. Se for, os serviços ecossistêmi-

to), objeto e etapa da cadeia de valor será possível visualizar a área

cos relacionados direta ou indiretamente a esses recursos devem ser

geográfica que precisará ser considerada na análise. Caso as defi-

quantificados e valorados.

nições desses primeiros componentes do escopo não sejam sufi-

Um segundo passo é estender a análise de dependência dire-

cientes para delimitar a área geográfica a ser considerada (o que

tamente para os serviços de regulação. A relevância desses serviços

pode acontecer especialmente no caso de empresas com ampla

dependerá de sua relação com as atividades da empresa, e cabe à

distribuição geográfica no País – agências, filiais, representações ou

equipe interna da empresa avaliar essa relevância. Uma forma de

outros –, ou mesmo em outros países), será necessário fazer essa

fazer isso é especular (brainstorming) sobre quais seriam os impac-

delimitação, respeitando os limites decorrentes dos componentes

tos nas atividades da empresa caso esse serviço ecossistêmico fosse

de escopo já definidos.

reduzido ou mesmo eliminado na região onde a empresa pretende

A seleção das áreas deve ainda levar em consideração a exis-

focar suas análises. No caso de dúvida, é mais prudente quantificar

tência dos dados e o acesso a estes, incluindo a interface com os

e valorar, pois muitas vezes o valor em si contribui para uma melhor

recursos humanos nas diferentes unidades selecionadas.

avaliação da relevância do serviço ecossistêmico para a empresa.

Para os serviços ecossistêmicos relacionados à água (quanti-

Um terceiro passo importante é avaliar os impactos reais e po-

dade, qualidade e assimilação de efluentes), sempre que possível,

tenciais, em seu sentido amplo (o qual inclui tanto os impactos so-

deve-se trabalhar com dados específicos para a bacia hidrográfica

fridos pela empresa quanto externalidades causadas por ela). Para

de interesse.

tanto, a empresa pode se valer de procedimentos de análise de as-

Serviços ecossistêmicos
de interesse

pectos e impactos ambientais que já utiliza em seus processos de
licenciamento ambiental. Basta apenas considerar os diversos serviços ecossistêmicos nessa análise.

A partir de um entendimento dos serviços ecossistêmicos pro-

Por fim, caso a empresa queira um procedimento sistemático de

postos neste guia, a empresa precisará verificar quais deles possuem

apoio a essa avaliação, pode utilizar do passo 2 da ferramenta ESR8.

aderência aos objetivos estabelecidos para, na sequência, selecionar

Cabe ressaltar, entretanto, que essa ferramenta não determina, sozi-

aqueles que serão efetivamente considerados na análise. Depen-

nha, quais são os serviços ecossistêmicos relevantes para o escopo da

dendo da natureza das atividades da empresa (serviços, indústria,

análise da empresa; o que ela faz é orientar essa análise por meio de

agrícola), certos serviços ecossistêmicos ou algum de seus aspectos

um conjunto de perguntas objetivas a serem respondidas pela equi-

poderão não ser relevantes. Para isso, podem ser utilizados conceitos

pe de analistas. Ou seja, quem toma a decisão sobre a relevância dos

de Sistemas de Gestão Ambientais baseados nas normas ISO 14.001,

serviços ecossistêmicos é a equipe de analistas, e não a ferramenta.

que observam entradas (inputs) e saídas (outputs), bem como conceitos de materialidade dos Relatórios de Sustentabilidade.

É certo que, com a repetição desse procedimento e desde que
a relação dos negócios da empresa com o meio ambiente não se

Um primeiro passo nesse processo de seleção de serviços

altere muito, a seleção de serviços ecossistêmicos relevantes fica-

ecossistêmicos de interesse é avaliar quais recursos naturais (água,

rá cada vez mais evidente e simples, dispensando procedimentos

biomassa combustível, madeira, fibras, produtos agropecuários

mais elaborados.

etc.) contribuem para as atividades da empresa, seja como insu-

Por fim, será necessário selecionar quais aspectos de serviços

mos, seja como facilitadores de seu processo produtivo. Trata-se de

ecossistêmicos serão considerados na análise: dependência, impactos

uma análise preliminar da dependência das atividades da empresa

sofridos pela própria empresa e/ou externalidades. A própria análise

7. O ideal é que a empresa faça sua primeira aplicação deste guia exclusivamente em suas próprias operações, para que ganhe um mínimo de experiência nesse tipo de
análise, antes de requisitá-la a seus fornecedores. Conhecimento e experiência prática prévios, nesse tipo de análise, facilitarão a comunicação dos objetivos de análise aos
fornecedores, bem como no apoio e organização dos trabalhos e dos resultados recebidos. Mais ainda, tende a otimizar o tempo de análise e a reduzir eventuais desgastes no
relacionamento com os fornecedores. 8. http://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
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de relevância dos serviços ecossistêmicos sugerirá se o aspecto a ser

assim, uma pré-avaliação da disponibilidade de dados é fundamen-

considerado é dependência, impacto ou ambos. Em alguns casos, en-

tal ainda na etapa de planejamento. Deve ser avaliado também se

tretanto, a equipe de analistas deverá avaliar se os impactos são sofri-

os dados estão disponíveis na própria empresa ou se terão de ser

dos pela empresa ou gerados por ela – provavelmente externalidades

obtidos externamente.

nesse último caso. Tal seleção de aspectos a serem estudados poderá
também depender da disponibilidade de dados.

Horizonte temporal
A definição de um horizonte temporal irá parametrizar os esforços e recursos necessários para os estudos de quantificação e valoração de serviços ecossistêmicos.
Ao optar por uma abordagem por projeto, o horizonte temporal

Para dados que puderem ser obtidos internamente é necessário
avaliar se já se encontram disponíveis e quem pode fornecê-los, ou
se é necessário produzi-los e quem pode fazê-lo. Em ambos os casos,
será necessário um alinhamento interno que garanta a disponibilidade dos dados em tempo hábil para as análises.
Para os dados que não puderem ser obtidos internamente, é necessário avaliar se estão disponíveis e se podem ser adquiridos e/ou
produzidos externamente.

e a periodicidade das mensurações poderão ser ajustados em função

No caso de dados produzidos internamente, mas especialmente

do ciclo de vida do projeto e suas diferentes fases (implantação, ope-

no caso de dados de origem externa, é necessário avaliar se o custo-

ração, desmobilização).

-benefício de obter esses dados vale o investimento.

Na abordagem por inventário, além da definição do período

Nesta etapa é aconselhável a elaboração de um checklist con-

em que o monitoramento será feito, que corresponde ao horizonte

templando os dados a serem levantados, os responsáveis pelo levan-

temporal, será necessário definir também a periodicidade, que diz

tamento, a fonte da informação e os parâmetros técnicos desejados.

respeito à repetição das medições ao longo do período de monito-

Quando dados forem levantados por diferentes fontes (forne-

ramento. De fato, os serviços ecossistêmicos analisados podem ser

cedores, por exemplo), será necessário um cuidado especial com a

utilizados como indicadores de desempenho, cuja periodicidade

uniformização das unidades de medidas.

de quantificação deverá ser predefinida e correlacionada com a dinâmica daquilo que se pretende monitorar (indicado no objetivo

4. DEFINIÇÃO DE EQUIPE

da análise). Horizontes temporais maiores ou menores deverão ser

A montagem da equipe deve contemplar as necessidades rela-

definidos mediante uma análise de custo-benefício, em que perio-

cionadas ao levantamento e análise de dados previstos pelos mé-

dicidades menores implicarão em um esforço maior e, portanto,

todos de quantificação e valoração que serão adotados em função

maiores custos. Deve se ter cuidado na definição de periodicidades

das definições preliminares de objetivo e escopo da análise. Vale

menores, pois não necessariamente garantem dados mais preci-

ressaltar a importância de uma análise consistente da capacidade

sos. Certos serviços ecossistêmicos, em função de sua dinâmica

interna, bem como da disponibilidade de tempo. Se a disponibi-

natural, levam mais tempo do que outros para refletir impactos das

lidade ou a capacidade técnica da equipe interna for insuficiente

ações decorrentes da tomada de decisões de negócios, e uma pe-

para atender às demandas do estudo, deve ser considerada a con-

riodicidade excessivamente curta em relação a essa dinâmica natu-

tratação de apoio externo.

ral não será mais eficiente no monitoramento desses impactos. Da
mesma forma, periodicidades muito longas em relação à dinâmica

Recomenda-se que a definição da equipe considere os seguintes componentes:

natural do serviços ecossistêmicos, em que pese o menor custo
de monitoramento, podem perder parte da informação sobre tais
impactos – caso parte desses impactos não seja cumulativa.

Se as análises forem direcionadas a um projeto, ou se tratar do

Considera-se a periodicidade anual uma boa opção para in-

início de um plano de monitoramento, a participação de um ou mais

ventários corporativos, pois está correlacionada com o ano fiscal e

representantes da alta administração da empresa será importante

tende a ser pouco influenciada por sazonalidades.

para respaldar o planejamento e também o desenvolvimento dos

3. Disponibilidade de dados
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Alta administração

trabalhos. O engajamento da alta administração é fundamental para
concepção da análise, objetivo e escopo do projeto, para assim, garan-

Os dados necessários para as análises são definidos nas fórmulas

tir a institucionalidade do processo e dos resultados futuros, além de

dos métodos apresentados no presente guia. A indisponibilidade de

ser especialmente importante para garantir o acesso de dados inter-

dados, por sua vez, poderá inviabilizar parte ou toda a análise. Sendo

nos em tempo hábil para o atendimento ao cronograma planejado.

www.fgv.br/ces

Coordenação do trabalho
Para facilitar o desenvolvimento das análises, é importante haver
um coordenador com a necessária autoridade para liderar a equipe.
É desejável que o coordenador tenha algum domínio técnico sobre
valoração econômica ambiental e conheça as operações da empresa.
As seguintes responsabilidades podem ser atribuídas ao coordenador:
(a) garantir a dinâmica de execução dos trabalhos e o atendimento ao
cronograma e objetivos definidos no plano de trabalho; (b) solicitar às
diferentes áreas envolvidas o fornecimento de dados (em geral com o
apoio do representante da alta administração); (c) coordenar os trabalhos dos analistas internos; (d) contratar e coordenar os trabalhos de
eventuais analistas externos; e, quando a análise abordar a cadeia de
fornecimento, (e) articular o engajamento dos fornecedores.

Analistas internos
São os responsáveis pela verificação e tabulação dos dados, bem
como pela aplicação dos métodos de valoração e obtenção dos resultados das análises.

Equipe externa
A empresa deverá avaliar a necessidade ou não de contratação de
técnicos (consultores) com a necessária capacidade técnica que não
possui em sua equipe interna.

5. Orçamento
O desenvolvimento de um estudo de quantificação e valoração de serviços ecossistêmicos implica em custos como qualquer
outra atividade desenvolvida pela empresa. Sendo assim, é necessário elaborar um orçamento, para que seja possível contingenciar
os recursos necessários para a execução dos trabalhos. Exemplos
de atividades cujos custos devem ser considerados são: geração de
dados internos, aquisição de dados externos, alocação de equipe,
deslocamentos e viagens, e contratação de terceiros.

6. Cronograma de atividades
É importante elaborar um cronograma detalhado, com as diferentes atividades a serem realizadas, seus respectivos prazos e responsáveis.

www.fgv.br/ces
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MÉTODOS PARA A
QUANTIFICAÇÃO
E VALORAÇÃO
ECONÔMICA
DE SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS

A

seguir são apresentados métodos simpli-

produzir estimativas de valor realistas – mesmo que não

ficados para a quantificação e valoração

contemplem todos os componentes de valor do serviço

de impactos sofridos pela empresa, ex-

ecossistêmico –, que se baseassem em dados já disponí-

ternalidades e dependências dos negó-

veis na empresa ou de fácil obtenção, e cujos cálculos de

cios em relação a seis serviços ecossistêmicos. As descrições desses serviços ecossistêmicos são baseadas

estimativas de valor fossem simplificados.
Os seis serviços ecossistêmicos abordados são:

em suas definições teóricas (ver Glossário), mas foram

Quantidade de água;

adaptadas ao escopo do que efetivamente está sendo

Qualidade da água;

quantificado e valorado, bem como a uma abordagem

Assimilação de efluentes líquidos;

mais prática e aplicada.

Regulação do clima global;

Na definição das abordagens metodológicas, foi

Recreação e ecoturismo; e

dada preferência a métodos que fossem capazes de

Provisão de combustíveis.

www.fgv.br/ces
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Quantidade de água

Basicamente, para calcular Qaat será necessário medir todo o volume de “água utilizada” tanto no processo produtivo quanto nas ativi-

Diz respeito à quantidade de água utilizada pela empresa, sem

dades de apoio consideradas vitais para as operações da empresa. Isso
pode ser feito por meio dos métodos da Pegada Hídrica10. Entende-se

considerações sobre a qualidade dessa água.
São aqui considerados apenas a dependência e o impacto sofri-

aqui como “água utilizada” aquela captada diretamente (águas super-

do pela empresa frente a variações nesse serviço ecossistêmico de

ficiais, subterrâneas ou da chuva), o que corresponde à pegada azul; a

provisão. Não são levadas em conta externalidades, ou seja, even-

água fornecida e tarifada por empresas de abastecimento, e também

tuais impactos que o uso de água pela empresa possa estar causan-

a água necessária à produção agrícola, quando for o caso, equivale à

do a outros usuários de água, nem mesmo quanto a uma eventual

pegada verde no contexto da pegada hídrica de produtos11.

falta de água para uso de outras partes interessadas.

Especificamente para a água necessária à produção agrícola, quando não for possível calcular diretamente a pegada verde,

Dependência

pode-se utilizar como estimativa a pegada verde publicada em

A dependência neste caso refere-se à quantidade de água ex-

estudos específicos12. Caso não haja estimativas para o produto de

traída do meio ambiente e necessária para manter os níveis de pro-

interesse, pode-se utilizar a pegada verde de algum produto de

dução ou de prestação de serviços pela empresa.

características semelhantes.

Quantificação

incorporada ou não ao produto, a água perdida (por evaporação, va-

Devem ser consideradas a água utilizada no processo produtivo,
zamento etc.), bem como a água de uso indireto (para manutenção

Indicador físico:

de atividades administrativas ou de apoio, como a água utilizada em

DQa = Qaat /Qp
Onde: DQa = dependência de quantidade de água;

Qaat = quantidade de água necessária para manter os níveis atuais de atividade, em metros cúbicos ; e
9

banheiros, cozinhas e na limpeza das instalações administrativas),
desde que vital para a operação da empresa.
Para Qp deve-se utilizar o indicador mais adequado à produção

Qp = quantidade produzida, em sua respectiva unidade

da empresa, como por exemplo, medidas de volume ou massa (m3,

física.

toneladas, litros e etc.), no caso de empresas industriais; ou número

9. 1m3 = 1.000 litros 10. A pegada hídrica de uma empresa ou de uma de suas unidades corresponde a toda a água doce que é utilizada direta ou indiretamente em suas
atividades. Basicamente, divide-se em pegada azul, pegada verde e pegada cinza. Mais informações em http://www.waterfootprint.org 11. A pegada hídrica de um produto
corresponde a toda a água doce que é utilizada direta ou indiretamente na produção desse produto. Divide-se basicamente em pegada azul, pegada verde e pegada
cinza. Mais informações em http://www.waterfootprint.org 12. Já existem estudos para diversos produtos, que podem ser livremente acessados sob o link “Product Water
Footprints”, no site: http://www.waterfootprint.org
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de colaboradores, no caso de empresas prestadoras de serviço. Se

A quantificação de Dh pode ser feita por meio do controle de

a empresa produz mais de um produto, e estes têm características

consumo de água, ou então por meio dos métodos da pegada hí-

distintas, pode-se calcular o indicador físico de dependência separa-

drica, nos mesmos termos utilizados na estimativa de dependência.

damente para cada um deles.

Valoração
Valoração

O método de valoração adotado é o do custo de reposição (Anexo

O método de valoração adotado é o do custo de reposição (Anexo

1), que neste caso é utilizado para estimar os custos necessários

1), que neste caso é utilizado para estimar os custos que a empresa

para compensar o déficit hídrico (Dh), decorrente de redução da

precisaria incorrer para repor a quantidade de água provida por

disponibilidade hídrica mediada por serviços ecossistêmicos, e

ecossistemas e da qual seus níveis atuais de produção dependem.

que impacta financeiramente as atividades da empresa.

Valor da dependência = Qaat x $pai + $logia

Valor do impacto = Dh x $pai + $logia

Onde: $pai = preço da água importada (trazida de outra bacia

Onde: $pai = preço da água importada (trazida de outra bacia

hidrográfica), em R$/m ; e
3

hidrográfica), em R$/m3; e

$logia = custos de logística com a importação da água,

$logia = custos de logística com a importação da água,

em reais.

em reais.

A determinação de $pai é feita diretamente com empresas de
abastecimento de água. Para essa avaliação, deve-se considerar

A determinação de $pai e $logia é feita nos mesmo termos descritos no tópico anterior sobre dependências.

a água nas condições de qualidade adequadas ao uso feito pela
empresa, independentemente daquela que vinha sendo captada.

Considerações importantes

A determinação de $logia também pode ser feita com empre-

No computo da pegada hídrica, azul ou verde, deve-se contabi-

sas de abastecimento de água, já que a entrega do produto nor-

lizar o uso de água e não apenas o consumo; ou seja, mesmo a água

malmente faz parte de seu portfólio de serviços, ou com empre-

perdida no processo produtivo e a água utilizada indiretamente de-

sas transportadoras tradicionais. Caso seja necessário, fazer algum

vem ser contabilizadas.

ajuste de infraestrutura para receber a água comprada, os respec-

O método de valoração, chamado de produtividade marginal (ou

tivos custos e quaisquer outros que se façam necessários nesse

função dose-resposta - Anexo 2), oferece uma valoração mais precisa,

contexto também devem ser incluídos em $logia.

uma vez que não é sensível às variações tecnológicas que influenciam
os métodos baseados em custos, como o MCR adotado neste caso

Impacto

ou o método de custos evitados (Anexo 3). Entretanto, sua aplicação

O impacto neste caso refere-se às consequências da escassez de
água para as atividades da empresa.

é mais complexa e a qualidade de suas estimativas é mais sensível à
qualidade dos dados disponíveis.
No que se refere a impacto, caso não seja viável importar água,

Quantificação

seu valor será equivalente ao da produção sacrificada em função do
déficit hídrico. Sendo assim, poderá ser estimado pelo custo da pro-

Indicador físico:

Dh = Qaat – Qar

dução sacrificada, caso não haja segurança de que essa produção

Onde: Dh = déficit hídrico que efetivamente comprometeu os

seria efetivamente comercializada, ou através da receita que seria

níveis de produção, em m ;

obtida da venda da produção sacrificada – no caso de essa produção

Qar = quantidade de água efetivamente utilizada para

ter sido vendida antecipadamente ou haver segurança de que seria

atender aos níveis reais de produção no período anali-

vendida nos preços normalmente praticados pela empresa.

3

sado, considerando tanto captações como aquisição de
água, em m3.
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Box 5 - Exemplo: provisão de água (quantidade)

A

Anglo American possui uma planta industrial de ferroníquel

precisou investir aproximadamente R$ 250.000,00/km na instalação

em Barro Alto, Goiás, que teve investimento de US$ 1,9 bilhão

da tubulação, mais custos com indenização de proprietários das ter-

e foi inaugurada em dezembro de 2011. Ao longo de sua vida útil

ras onde essa tubulação está instalada. Mas em um cenário de escas-

produzirá em média 36 mil toneladas de níquel contido em ferro-

sez, que justifique tal investimento, provavelmente os proprietários

níquel por ano. O empreendimento tem importância estratégica, já

das terras, por onde a tubulação da Saneago passaria, também esta-

que aumenta de 8% para 11% a participação da empresa no merca-

rão sofrendo com falta de água e, por isso, assume-se aqui que não

do (marketshare) internacional de ferroníquel.

cobrariam indenização por receber a tubulação em suas terras já que

No processo produtivo, a água é utilizada com a função de troca

também se beneficiariam dessa nova fonte de água.

térmica nas etapas de granulação do metal, refrigeração dos fornos
elétricos e granulação do silicato de magnésio (rejeito do processo).

Valor da dependência

Toda água utilizada nestas etapas é reaproveitada no circuito, ca-

Ano 1 = Qaat x $pai + $pai = (2.000.000 + 300.000 x 11) x 5,98 +

racterizando assim uma operação com descarte zero de água e com

(50 x 250.000) = R$ 44.194.000,00

uma taxa de recirculação média de 85%. Portanto, de toda água

No primeiro mês do ano 1 seriam necessários 2.000.000

que entra no circuito, em média 2 milhões de metros cúbicos por

metros cúbicos de água para manter os níveis de produção

mês, 15% necessita ser reposta diante das perdas por evaporação.

no primeiro mês, enquanto que nos demais meses seria ne-

Em média, esses 15% representam um volume de 300 mil metros

cessário apenas repor a perda de 15% por evaporação. Mais

cúbicos, considerando uma variação entre os períodos de chuva

ainda, nesse ano seriam amortizados os custos da extensão

(novembro a março) e estiagem (abril a outubro).

da rede de água.
Demais anos = Qaat x $pai + $pai = (300.000 x 12) x 5,98 =

Dependência

R$ 21.528.000,00

A planta utiliza o processo pirometalúrgico e conta com dois

Nos anos seguintes bastaria repor a água perdida por

fornos elétricos de alta potência na etapa de redução do mi-

evaporação.

nério, sendo que a refrigeração da carcaça destes fornos é dependente das trocas térmicas com a água, além do material

Impacto

fundido, no caso o metal a 1.500 °C, que depende da água

O impacto neste caso foi simulado, supondo uma redu-

para ser granulado e se solidificar. Portanto, a água é um ele-

ção parcial e permanente da disponibilidade hídrica da

mento essencial para este processo.

atual fonte de captação de água, cujo volume máximo a
ser captado passa a ser 200.000 m3/mês.

Quantificação
DQa = Qaat /Qp = 2.000.000 m3/ (36.0000 t/12) = 666,67 m3/t

Quantificação

O fornecedor, que potencialmente teria capacidade de abastecer a

Dh = Qaat – Qar = 300.000 m3/mês – 200.000 m3/mês =

planta de Barro Alto em caso de escassez de água na região, seria a

100.000 m3/mês

companhia de abastecimento de água do estado de Goiás (Saneago),

Valor do impacto

que atualmente cobra R$ 5,98/m3. A planta de Barro Alto está afasta-

Ano 1= Dh x $pai + $logia = (100.000 x 12) x 5,98 + (50 x

da de áreas urbanas e por isso não é alcançada pela rede atual da Sa-

250.000) = R$ 19.676.000,00

neago. A cidade mais próxima de onde a rede poderia ser puxada fica

Demais anos = Dh x $pai + $logia = (100.000 x 12) x 5,98 =

a aproximadamente 50 quilômetros, e os custos dessa extensão da

R$ 7.176.000,00

rede certamente teriam de ser cobertos pela empresa. Na construção

Os dados utilizados nesse exemplo foram cedidos pela

de seu atual sistema de captação em Barro Alto, a Anglo American

Anglo American.

Referências Bibliográficas
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Quantificação
Indicador físico:

DQla = Qlamin - Qlamax
Onde: DQla = dependência da empresa em relação ao serviço

ecossistêmico de regulação da qualidade da água;
Qlamin = qualidade mínima da água, em seu ponto de captação, na hipótese de níveis mínimos de regulação ecossistêmica da qualidade da água, ou seja, no contexto de
ecossistemas altamente degradados; e
Qlamax = qualidade máxima da água necessária para as
operações da empresa em seu ponto de captação.

Qualidade da água

A quantificação de DQla deve ser feita individualmente para cada um
dos parâmetros físicos, químicos e biológicos de relevância para a empresa.
Qlamin pode ser estimada por modelos que simulem a ausência ou bai-

Diz respeito à qualidade da água necessária às atividades da empresa, considerada em suas três dimensões fundamentais:

xos níveis de provisão desse serviço ecossistêmico, como áreas com solo
exposto – sem cobertura vegetal. No caso específico de sólidos em sus-

Física: sólidos em suspensão, temperatura13 etc.;

pensão, Qlamin pode ser estimada com o modelo representado pela equa-

Química: presença e concentração de substâncias provenien-

ção geral de perda dos solos (Bertoni & Lombardi Neto, 2008). O modelo

tes de efluentes de processos industriais, defensivos e fertilizantes

InVEST14 é uma alternativa para obter estimativas de Qlamin para diversos

agrícolas, esgotos domésticos etc.; e

parâmetros de qualidade da água. O ideal é ter dados específicos para a

Biológica: microrganismos em geral.
Em relação à qualidade da água são aqui considerados dependência, impacto e externalidade.

bacia hidrográfica, mas, na ausência desses dados, podem ser adotadas
estimativas com base em estudos feitos em outras bacias hidrográficas de
características semelhantes, procedimento este alinhado com o método
de valoração conhecido como transferência de benefícios. Na falta de in-

Dependência
Refere-se à contribuição de ecossistemas para a qualidade da

formações mais precisas, pode-se ainda adotar como referência o pior nível
já observado (registrado) no corpo d’água para o parâmetro de interesse.

água utilizada pela empresa. Quanto melhor a qualidade da água

Qlamax será dada pelos parâmetros de qualidade da água necessária

provida pelo ecossistema, menores serão os custos da empresa com

para as operações da empresa e especificados por ela, ou pelo padrão

tratamento de água. Exemplos das contribuições dos ecossistemas

da classe especial de qualidade da água definido pela legislação brasi-

para a regulação e uma melhor qualidade da água são: a prevenção

leira. Existe um limite para a qualidade da água provida por ecossistemas

da erosão que aumenta a quantidade de sólidos em suspensão nas

naturais, o qual é sintetizado no padrão classe especial de qualidade da

águas superficiais, a regulação da temperatura da água, a decom-

água da Resolução Conama 357/200515. Se a qualidade da água deman-

posição de esgotos domésticos e fertilizantes agrícolas, e o controle

dada pela empresa for superior a esse padrão, este deverá ser adotado

biológico de microrganismos patogênicos.

para Qlamax, pois a partir desse nível a maior qualidade da água depen-

A diferença entre a qualidade da água em decorrência da redu-

derá de processos tecnológicos e não mais de serviços ecossistêmicos.

ção quase que total ou ausência de serviços ecossistêmicos – quali-

Por outro lado, se a qualidade da água demandada pela empresa for in-

dade mínima – e a qualidade da água que a empresa necessita para

ferior ao padrão da classe especial estabelecido pela Conama 357/2005,

manter suas atividades (até o limite de qualidade que o ecossistema

deve ser adotado para Qlamax o padrão de qualidade demandado pela

pode prover) – qualidade máxima – representará a dependência que

própria empresa, pois este estará dentro dos limites de qualidade que

a empresa tem da regulação ecossistêmica da qualidade da água.

pode ser garantida por regulação ecossistêmica.

13. Ecossistemas têm a propriedade de regular a temperatura, prevenindo assim grandes variações térmicas. Nesse sentido, águas com temperatura elevada (como água
utilizada em sistemas de resfriamento) lançadas no meio ambiente e que possam impactar negativamente a atividade biológica local tendem a ter seu calor dissipado mais
rapidamente por ecossistemas em bom estado de conservação, reduzindo assim os danos causados à biota local. 14. InVEST: http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
15. Resolução Conama 357/2005: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
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Valoração

Quantificação

O método de valoração adotado é o do custo de reposição (Anexo

Indicador físico:

1), que neste caso estima os gastos que seriam necessários para

IQla = Qlacap – Qlamax

recuperar a qualidade da água perdida na hipótese de ausência do

Onde: IQla = impacto da ausência ou limitação de serviços ecos-

serviço ecossistêmico de regulação da qualidade da água.

sistêmicos na regulação da qualidade da água utilizada
pela empresa;

Valor da dependência = Qacap x $Ta + Ieta

Qlacap = qualidade da água efetivamente captada de corpos d’água superficiais ou subterrâneos; e

Onde: Qacap = quantidade de água captada, em m3;

$Ta = custo do tratamento da água do nível de qualidade

Qlamax = qualidade máxima da água necessária para as
operações da empresa em seu ponto de captação.

Qlamin para o nível de qualidade Qlamax, por m3 e em reais; e
Ieta = investimento necessário em estação de tratamento

Caso IQla indique impacto positivo, esse deve ser desconsiderado,

da água, em reais. Esses investimentos podem ser amor-

na medida em que a empresa não tenha como se beneficiar de uma

tizados de acordo com critérios contábeis tradicionais.

água com qualidade superior à que necessita. Considerando ainda
que a empresa não seja responsável pela qualidade da água no seu

A variável Qacap deve ser obtida das medições feitas pela área operacional da empresa. Já $Ta e Ieta podem ser obtidas junto à área operacional da empresa ou orçadas no mercado de prestação de serviços de
tratamento de água.

ponto de captação, esse impacto positivo não poderá também ser
considerado uma externalidade positiva.
A Qlamax, tal como descrita na quantificação de dependência,
será dada pelos parâmetros de qualidade da água necessária para

Esse método de valoração da dependência é válido, inclusive no

as operações da empresa e especificados por ela ou pelo padrão

caso em que a empresa compre sua água já tratada, pois o tratamen-

da classe especial de qualidade da água definido pela legislação

to da água do nível de qualidade Qlamin para o nível de qualidade Qla-

brasileira. Existe um limite para a qualidade da água provida por

max

, é necessário independentemente de ser feito pela própria em-

ecossistemas naturais, o qual é sintetizado no padrão classe espe-

presa ou por outra empresa, cujo negócio é a venda de água tratada.

cial de qualidade da água da Resolução Conama 357/200516. Se

Os custos podem variar em função da adoção de diferentes tecno-

a qualidade da água demandada pela empresa for superior a esse

logias e escala de operação, mas a lógica do método é válida para

padrão, este deverá ser adotado para Qlamax, pois a partir desse nível

ambas as situações. No caso de a água ser comprada, basta substituir

a maior qualidade da água dependerá de processos tecnológicos e

o componente $Ta + Ieta da fórmula acima pelo preço pago pela água

não mais de serviços ecossistêmicos. Por outro lado, se a qualidade

(o qual basicamente corresponde ao custo de tratamento).

da água demandada pela empresa for inferior ao padrão da classe
especial estabelecido pela Conama 357/2005, deve ser adotado para

Impacto
Refere-se às consequências da perda de serviços ecossistêmicos
para a qualidade da água utilizada pela empresa e que resultam em

Qlamax o padrão de qualidade demandado pela própria empresa, pois
este estará dentro dos limites de qualidade que pode ser garantida
por regulação ecossistêmica.

perdas na produção ou na necessidade de ações de compensação.

Qlacap deve ser determinada por análise laboratorial, seja ela feita

Para tanto, são consideradas a qualidade máxima da água que poderia

nas próprias dependências da empresa, por equipe interna espe-

ser obtida na captação (qualidade máxima provida por serviços ecos-

cializada, seja contratada de laboratórios especializados. Todos os

sistêmicos) e a qualidade real ou efetivamente observada na água que

parâmetros de qualidade da água relevantes para as atividades da

vem sendo captada pela empresa (enquanto no caso de dependência

empresa devem ser avaliados.

descrito acima é avaliada a diferença entre a melhor e a pior qualidade

Para empresas que compram sua água já tratada, pode-se ado-

da água possíveis no ponto de captação, no caso de impacto, a análise

tar o corpo de água mais próximo e passível de ter outorga emitida

é direcionada à diferença entre a qualidade máxima possível e a quali-

como referência para a coleta de água e determinação de Qlacap.

dade efetivamente obtida (real) no ponto de captação).

Cabe ressaltar que, no preço da água comprada, está embutido o
custo de seu tratamento.

16. Resolução Conama 357/2005: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
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Valoração

Quantificação

O método de valoração adotado é o do custo de reposição

Indicador físico:

(Anexo 1), que neste caso estima os gastos necessários para

EQla = Qlam – Qlaj

compensar a perda de qualidade da água decorrente da efeti-

Onde: EQla = impacto das atividades da empresa na qualidade

va ausência ou redução do serviço ecossistêmico de regulação

da água utilizada por outros usuários que não a própria

da qualidade da água.

empresa;
Qlam = qualidade da água a montante das atividades da

Valor do impacto = Qacap x $Ta + Ieta

empresa; e
Qlaj = qualidade da água a jusante das atividades da em-

Onde: Qacap = quantidade de água captada, em m3;

presa.

$Ta = custo do tratamento da água do nível de qualidade
Qlacap para o nível de qualidade Qlamax, por m3, em reais; e

Qlam e Qlaj devem ser determinadas por análise laboratorial, seja

Ieta = investimento efetivo feito na estação de tratamento

ela feita nas próprias dependências da empresa por equipe interna

da água, em reais. Esses investimentos podem ser amorti-

especializada, ou então contratada de laboratórios especializados.

zados de acordo com critérios contábeis tradicionais.

Todos os parâmetros de qualidade da água relevantes para os
diferentes usos de solo a jusante das atividades da empresa devem

As variáveis $Ta e Ieta podem ser obtidas junto à área operacional

ser avaliados. Na falta de informações sobre quais são esses parâme-

da empresa ou orçadas no mercado de prestação de serviços de tra-

tros de interesse, devem ser analisados todos os parâmetros listados

tamento de água. Já Qacap deve ser obtida das medições feitas pela

pelas normas oficiais de qualidade da água vigentes na região.

área operacional da empresa ou por ela contratada.
No caso em que a empresa compra sua água já tratada, o valor
do impacto será equivalente aos gastos com a compra da água.

Valoração
O método de valoração adotado é o de custos evitados (ou gastos defensivos - Anexo 3), que neste caso estima os gastos neces-

Externalidades
Referem-se às consequências, sobre outros usuários de água e

sários para prevenir a perda de qualidade da água em função de
impactos das atividades da empresa.

sem a devida compensação, das atividades da empresa sobre a regulação da qualidade da água promovida por ecossistemas.

Valor da externalidade = $GPpd

Não deve ser considerado o lançamento de efluentes líquidos nesta análise. Esses são objeto específico da análise do serviço

Onde: $GPpd = gastos com ações necessárias para prevenir impac-

ecossistêmico “assimilação de efluentes líquidos”. Assume-se aqui

tos na qualidade da água decorrentes de fontes de polui-

a premissa de que poluentes gerados pelas atividades da empresa

ção difusa oriundas das atividades da empresa ou de áreas

podem extrapolar a capacidade dos ecossistemas locais de assimi-

sob seu controle operacional, mesmo que inativas.

lar e degradar esses poluentes naturalmente. Devem ser aqui consideradas apenas fontes de poluição difusa, como erosão de solos

As ações necessárias para a contenção de fontes de poluição difu-

(inclusive resultante de desmatamento promovido pela empresa),

sa são diversas e específicas para a natureza dessas fontes. Todas essas

bem como outros contaminantes atribuídos direta ou indiretamen-

ações, entretanto, podem ser orçadas junto a empresas de consultoria

te às atividades da empresa (como fertilizantes e agroquímicos, por

ambiental, conservação e remediação de solos e áreas afins.

exemplo). Efluentes serão tratados em separado, na forma de outro
serviço ecossistêmico.

Exemplos de ações de contenção de fontes de poluição difusa
compreendem: revegetação de áreas de alto risco de erosão do solo,
plantio direto em substituição à técnica de aragem do solo para preparação de plantio, substituição de compostos nitrogenados fertilizantes
por adubação verde, investimentos em controle biológico para redução
do uso de defensivos agrícolas, canalização e tratamento de esgotos etc.
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Considerações importantes

medições. Isso pode ser feito coletando as amostras de água imediata-

Pela característica da perda da qualidade da água entre os pon-

mente antes do lançamento de efluentes (quando o ponto de lançamen-

tos a montante e a jusante das atividades da empresa é possível infe-

to se localizar realmente a jusante das atividades da empresa) ou descon-

rir os tipos de poluição difusa que estão afetando o corpo d’água, o

tando a carga poluente dos efluentes da carga poluente encontrada na

que ajudará na definição de estratégias para reduzir externalidades.

amostra para determinação de Qlaj, o que não deve ser difícil de fazer se

No caso de Qlaj, não se deve considerar impactos de efluentes nas

houver um controle efetivo da carga poluente dos efluentes lançados.

Box 6 - Exemplo: regulação da qualidade da água

U

ma empresa de alimentos utiliza 10.000 m3/ano de água

Valor da dependência

tanto em seu processo produtivo como para a limpeza

Ano 1 = Qacap x $Ta + Ieta = 10.000 x 0,1233 +

de suas instalações. A água utilizada no processo produtivo

(300.000+120.000) = R$ 421.233.00

não é incorporada ao produto, mas, para que não prejudique

A empresa optaria por amortizar todos os custos de

a qualidade dos produtos, precisa ter um nível de sólidos

instalação da ETA no primeiro ano, já que esses custos

em suspensão máximo de 40 UNT (unidades nefelométricas

seriam incorporados integralmente nos demonstrativos

de turbidez), equivalente à classe 1 de água doce segundo a

financeiros desse mesmo ano.

Resolução Conama 357/2005.

Demais anos = Qacap x $Ta + Ieta = 10.000 x 0,1233 + 120.000 =
R$ 121.233.00.

Dependência
Um modelo hidrológico da bacia onde a empresa possui sua

Impacto

captação indica que, considerando as características locais de solo

A bacia hidrográfica onde a empresa capta água vem perdendo

e relevo, a ausência de vegetação nativa nas áreas ciliares e de

sua cobertura vegetal nativa nos últimos anos, e os níveis atuais

proteção de encostas implicaria em um aumento da turbidez para

de turbidez da água variam em torno de 120 UNT.

aproximadamente 350 UNT no ponto de captação da empresa.

Quantificação
Quantificação

IQla = Qlacap – Qlamax = 120 UNT – 40 UNT = 80 UNT

DQla = Qlamin - Qlamax = 350 UNT – 40 UNT = 310 UNT

O custo aproximado para o tratamento de turbidez da água é

O custo aproximado para o tratamento de turbidez da água é

de R$ 0,1003/m3; a infraestrutura da ETA é a mesma estimada

de R$ 0,1233/m ; a infraestrutura da ETA foi estimada em R$

no caso da dependência.

3

300.000,00 e o custo de mão de obra para sua operação foi
estimado em R$ 120.000,00/ano.

Valor do impacto
Ano 1 = Qacap x $Ta + Ieta = 10.000 x 0,1003 + (300.000 + 120.000)
= R$ 421.003,00
Demais anos = Qacap x $Ta + Ieta = 10.000 x 0,1003 + 120.000 =
R$ 121.003,00.
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A decisão de privilegiar a noção de externalidade em detrimento da
noção de dependência, mesmo que nesse caso ambos sejam equivalentes, deve-se apenas à opção de dar maior destaque à relação da
empresa com outras partes interessadas e potencialmente afetadas por
seus efluentes.

Externalidade
Refere-se à degradação da qualidade de corpos d’água a jusante
do ponto de lançamento de efluentes, em função de sua carga poluidora, afetando assim a qualidade da água disponível para outras
partes interessadas.

Quantificação
Indicador físico:

Eepi = Cmaxpi – Cpi
Onde: Eepi = externalidade do efluente relativa ao poluente i;

Cmaxpi = concentração máxima do poluente i no corpo
d’água que garanta que não haverá alteração significativa
da qualidade da água, em massa/m3; e

Assimilação de
efluentes líquidos
Diz respeito à capacidade dos ecossistemas em diluir, assimilar
e decompor efluentes líquidos de forma que estes não alterem significativamente a qualidade da água a jusante do ponto onde forem
lançados.
Assume-se a premissa de que os efluentes líquidos carregam

Cpi = concentração do poluente i no efluente lançado, sendo que a unidade de massa deve ser a mesma utilizada em
Cmaxpi.
A quantificação de Eepi deve ser feita para cada um dos poluentes identificados nos efluentes lançados pela empresa.
Cpi deve ser determinada por análise laboratorial, seja ela feita
nas próprias dependências da empresa, por equipe especializada,
ou então contratada de laboratórios especializados.

uma série de poluentes (nas dimensões física, química e biológica)

Cmaxpi pode ser obtida de normas e padrões de qualidade da

que são responsáveis pela degradação da qualidade da água no

água que tenham jurisdição na área onde se encontra o corpo d’água

ponto de lançamento e a jusante dele.

de interesse, sendo que os padrões definidos pela legislação devem

A dependência da empresa em relação a esse serviço ecossistêmico é aqui definida como o papel dos ecossistemas na mitigação

ser considerados como os limites menos restritivos a serem aceitos
para a análise.

ou mesmo neutralização dos danos que os efluentes lançados possam causar a jusante do ponto de lançamento. O valor da depen-

Valoração

dência, portanto, equivale ao valor da externalidade, já que, a jusante

O método de valoração adotado é o de custos evitados (ou gastos

do ponto de lançamento de efluentes, encontram-se outros atores

defensivos - Anexo 3) que, neste caso, estima os gastos que se-

sociais e não a própria empresa. E como os efluentes da empresa

riam necessários para prevenir a perda de qualidade da água no

não causam impacto em suas próprias operações (se houver impac-

ponto de lançamento de efluentes.

to em função de contaminação de ponto de captação de água da
empresa a jusante do ponto de lançamento de efluentes, tal impac-

Valor da externalidade = Qelan x $Te + Iete

to será notado na análise relacionada à qualidade da água), não há
impactos a analisar.
Enfim, as análises de quantificação e valoração deste serviço
ecossistêmico são desenvolvidas no contexto de externalidades.
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Onde: Qelan = quantidade de efluentes lançados, em m3;

$Te = custo do tratamento de efluente do nível de qualida-

As variáveis $Te e Iete podem ser obtidas junto à área operacional da
empresa ou orçadas no mercado de prestação de serviços de tratamento

de Cpi para o nível de qualidade Cmaxpi, por m3, em reais; e

de efluentes. Já Qelan deve ser obtida das medições feitas pela área ope-

Iete = investimento que seria necessário para instalar e

racional da empresa.

operar uma estação de tratamento de efluentes capaz de
atingir os padrões de qualidade previstos em Cmaxpi, em
reais. No que se refere aos investimentos em capitais físico
e tecnológico, esses investimentos podem ser amortiza-

Considerações importantes
Se Cp < Cmax, não será necessário tratar o efluente, $Te e Iete serão
= 0 e, portanto, Qelan = 0, o que significa que não há externalidade.

dos de acordo com critérios contábeis tradicionais.

Box 7 - Exemplo: assimilação de efluentes líquidos

U

ma indústria produz 240 mil toneladas de papel por

Quantificação

ano. O consumo de água pelo processo industrial é

Eepi = Cmaxpi – Cpi = 0,01 mg/L Cl - 0,74 mg/L Cl =

intenso, gerando aproximadamente 100 metros cúbicos

- 0,73 mg/L Cl

de efluentes líquidos por tonelada de papel produzido.

O custo aproximado para o tratamento do efluente é de

Esses efluentes, caracterizados pela presença de cloro, são

R$ 0,20/m3; a infraestrutura da ETE foi estimada em

descartados em um rio próximo, cujas águas atendem ao

R$ 500.000,00 e o custo de mão de obra para sua operação

padrão classe I da resolução Conama 357/2005.

foi estimado em R$ 240.000,00/ano.
Valor da externalidade = Qelan x $Te + Iete = (240.000 x 100) x

Externalidade

0,20 + 740.000 = R$ 5.540.000,00

Para prevenir impactos ambientais e socioeconômicos a
jusante de suas instalações, a empresa se comprometeu

Este exemplo é fictício, criado para fins didáticos, e os

a tratar seus efluentes até o limite em que se tornem

valores utilizados foram estimados a partir de consultas

assimiláveis pelo ecossistema do rio, garantindo assim

a empresas de consultoria em saneamento ambiental e

que seja mantida a qualidade da água que atende aos

documentos técnicos disponíveis na internet.

demais usuários a jusante do rio.

Referências Bibliográficas
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e valoração de impactos das mudanças do clima na empresa não
são apresentadas neste guia.
Quanto as dependências que a empresa possui em relação a
esse serviço ecossistêmico, assume-se que seja indireta, uma vez
que os efeitos das mudanças do clima sobre as operações da empresa decorrem do aumento global da concentração de gases do
efeito estufa (GEE) na atmosfera, e a regulação do clima por meio
de serviços ecossistêmicos é apenas um dos fatores de influência na
concentração global de GEE. Mais ainda, em função das dificuldades
em se prever quais seriam e com que intensidade ocorreriam os efeitos da ausência desse serviço ecossistêmico nas operações locais da
empresa, não foi desenvolvida nenhuma abordagem metodológica
para quantificar ou valorar a dependência dos negócios da regulação do clima provida por ecossistemas.
Por fim, as externalidades se tornam o foco de quantificação e valoração para esse serviço ecossistêmico neste guia.

Regulação do
clima global

Externalidades
As externalidades são aqui caracterizadas quando as atividades
da empresa provocam, direta ou indiretamente, (a) remoção com

O serviço ecossistêmico de regulação do clima assumiu papel

posterior decomposição de biomassa, ou (b) formação de biomassa

de destaque no contexto das mudanças climáticas e é um dos temas

permanente, ou seja, biomassa que não esteja sujeita a remoção e

de maior relevância nas discussões sobre quantificação e valoração

posterior decomposição em função de ações antrópicas, incluindo

econômica ambiental atualmente. O aquecimento global, fenômeno

também aquela fixada em ecossistemas naturais que serão conser-

relacionado às mudanças do clima, está diretamente relacionado ao

vados como biomassa fixada por florestas de produção cujo destino

aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, e os ecos-

da madeira seja a fabricação de bens duráveis com longevidade mí-

sistemas tem papel importante na regulação da concentração desse

nima de 30 anos.

gás. Quando as emissões de origem antrópica superam a capacidade

As atividades da empresa que implicam em decomposição ou

de remoção de carbono atmosférico dos ecossistemas, há um dese-

queima de biomassa, bem como outras fontes de emissões de GEE,

quilíbrio que resulta no aquecimento global.

correspondem a externalidades negativas; enquanto que a forma-

Nesse contexto, a regulação do clima por meio de serviços

ção de biomassa permanente corresponde a externalidade positiva.

ecossistêmicos está basicamente relacionada: (a) à capacidade dos
ecossistemas de remover dióxido de carbono (CO2) atmosférico e

Quantificação

fixá-lo na forma de biomassa e (b) à manutenção dos estoques de

Indicador físico:

carbono já fixado em biomassa, prevenindo assim novas emissões

BCO2e = RB – EB

de CO2 e, eventualmente, de metano (CH4). A queima ou decompo-

Onde: BCO2e = balanço de remoções e emissões de GEE, em tCO2e;

sição de biomassa podem ser chamadas de emissões biogênicas.
A quantificação e valoração econômica de eventuais impactos
deste serviço ecossistêmico sobre as operações da empresa depen-

RB = remoções permanentes de CO2, em tCO2e; e
EB = emissões relacionadas à perda de biomassa, em
tCO2e.

dem fundamentalmente de cenários que indiquem os prováveis

RB = Qbi x Fib

efeitos das mudanças climáticas localmente onde a empresa atua.

Onde: Qbi = quantidade de biomassa seca incorporada, em to-

Em função da diversidade de condições ambientais, sociais e econô-

neladas; e

micas nas quais as empresas atuam e da incerteza sobre os efeitos

Fib = fator de incorporação de CO2, em toneladas de CO2/

que as mudanças climáticas teriam nessas áreas, não é possível pre-

tonelada de biomassa seca.

definir esses cenários e, dessa forma, abordagens para quantificação
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EB = Qbd x FEb

A contabilização da remoção de CO2 por fixação permanente
em biomassa pode ocorrer de duas formas principais: recuperação
de ecossistemas naturais ou produção por florestas comerciais.
No caso da recuperação de ecossistemas naturais, a biomassa

Onde: Qbd = quantidade de biomassa seca decomposta ou utiliza-

da como combustível, em toneladas; e
FEB = fator de emissão da biomassa em CO2e/t.

permanente está associada a espécies lenhosas de ciclo de vida longo, como árvores e alguns tipos de arbustos. A contabilização dessa

Para o cálculo de EB são recomendados os métodos e a ferramen-

biomassa deve ser feita diretamente por medições da biomassa do

ta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol, que podem ser

componente arbustivo-arbóreo desses ecossistemas (quando pos-

acessados livremente pela internet19, e devem ser estimadas as emis-

sível, censo; do contrário, amostragem). Para tanto, deve-se adotar

sões de CO2, CH4.

métodos científicos reconhecidos de fitossociologia (Felfili, 2003) ou

Devem ser consideradas tanto a biomassa consumida como

inventário florestal. Em áreas muito grandes, quando a medição dire-

combustível como a biomassa residual, ou seja, a biomassa removida

ta for inviável, pode-se adotar a estimativa de biomassa por imagens,

e não destinada à fabricação de bens duráveis. Ao utilizar os métodos

sejam fotos aéreas ou imagens de satélite. Vale ressalvar, entretanto,

e ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol, basta

que imagens dificilmente possibilitarão estimativas consistentes de

considerar que tal biomassa residual será utilizada como combustível,

biomassa dos primeiros estágios de regeneração do ecossistema, e

pois, no cômputo das emissões, os resultados obtidos por combustão

que validações em campo são necessárias, mesmo que em apenas

ou por decomposição natural são equivalentes desde que a decom-

alguns locais considerados críticos.

posição natural ocorra de forma aeróbia, sem a formação de CH4 (no

Caso a empresa não tenha estudos técnicos com Fib específicos

caso de madeira, adotar o fator de “lenha para queima direta”; no caso

para a vegetação que está sendo fomentada, pode utilizar a estimati-

de folhagem, palha etc., utilizar o fator para “resíduos vegetais”). Por

va de Fib = 1,917 tCO2/t de biomassa seca17. Como esse fator baseia-

outro lado, se houver emissões de CH4 oriundas da decomposição de

-se em biomassa seca, os dados de biomassa fresca obtidos das me-

biomassa, essa emissão terá de ser calculada à parte e somada poste-

dições de campo precisarão ser convertidos em biomassa seca. Se a

riormente às emissões calculadas como combustão da biomassa.

empresa não tiver estudos técnicos que apontem fatores específicos
para a vegetação em questão, pode adotar razão: 1 tonelada de bio-

Valoração

massa lenhosa fresca = 0,6 tonelada de biomassa lenhosa seca; ou

O método de valoração adotado é o de custos de reposição (Ane-

seja, 60% do peso da madeira corresponde a peso seco18.

xo 1). No caso de emissões líquidas de GEE, este método estimará

Caso a empresa já possua dados de estoque de madeira, incre-

os gastos que teoricamente seriam necessários para compensar

mento anual do estoque de madeira, ou remoção de madeira obti-

os prováveis impactos nocivos das mudanças do clima sobre a

dos via inventário florestal, poderá converter essas medidas em Qbi,

sociedade decorrentes das emissões de responsabilidade da em-

(biomassa total acima do solo) com base nos fatores de conversão

presa. No caso de remoções líquidas de GEE (C02), a estimativa re-

apresentados em anexo (Anexo 4).

fletirá os gastos que teoricamente não precisarão ser feitos para

No caso específico da madeira utilizada na produção de bens durá-

compensar prováveis impactos nocivos das mudanças climáticas

veis, originárias de florestas nativas ou florestas comerciais, há perda sig-

sobre a sociedade decorrentes dessas emissões de responsabili-

nificativa de biomassa na forma de resíduos (partes da árvore que não

dade da empresa.

podem ser aproveitadas para esse fim), os quais posteriormente se decomporão e gerarão emissões de CO2 ou até mesmo de CH4, dependen-

Valor da externalidade = BCO2e x CSC

do das condições dessa decomposição. Em geral, esses resíduos dizem
respeito à folhagem, galhos, casca do tronco e raízes, e devem ser contabi-

Onde: CSC = custo social do carbono, em reais.

lizados em EB conforme indicado na sequência. Caso a empresa não possua estudos técnicos que indiquem o percentual de perda de biomassa

A externalidade será positiva ou negativa, dependendo do resul-

na forma de resíduos quando da produção de bens duráveis, pode adotar

tado obtido na quantificação do balanço de carbono, BCO2e, que pode

o fator de 50% – definido aqui arbitrariamente.

ser positivo (remoções líquidas) ou negativo (emissões líquidas).

17. Fonte: Ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol, com base nos dados da publicação SPT 008/1982 da Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais – Cetec. 18. Percentual baseado em Silveira et al (2013) e Higuchi et al (1998). 19. Site do Programa Brasileiro GHG Protocol: http://www.ghgprotocolbrasil.
com.br/ 20. Taxas de câmbio, Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/?txcambio
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O CSC é um parâmetro que representa o custo estimado dos pro-

lado pelo governo norte-americano (maiores detalhes no Anexo 5),

váveis impactos da adição de uma unidade de carbono na atmosfera

e deve ser convertido em reais pela cotação oficial e atual do dólar

– sob a forma de CO2 – na produtividade agrícola e na saúde humana,

americano divulgada pelo governo brasileiro20.

danos a propriedades públicas ou privadas associados a riscos de enchentes, dentre outros impactos que possam ser estimados e valorados
monetariamente no contexto das mudanças climáticas.
O valor de CSC adotado neste guia é US$ 38,00, conforme calcu-

Considerações importantes
A contabilização da remoção permanente de CO2 atmosférico via
formação de biomassa, RB, não contempla a fixação de carbono no solo.

Box 8 - Exemplo: regulação do clima global

U

ma empresa do setor agropecuário desenvolve um progra-

Método 2:

ma de restauro de áreas de preservação permanente (APPs)

Por meio do relatório de monitoramento elaborado por enge-

e reserva legal (RL) no bioma de Mata Atlântica (fitofisionomia

nheiro florestal e protocolado no órgão ambiental, a empresa

de Floresta Estacional Semidecidual). Como o programa incluiu

obteve um valor médio de incremento anual de 18 m3/ha por ano

a cadeia de fornecedores, as quantificações contemplaram tanto

no estoque de madeira nas áreas de restauro. Para esse nível de

áreas próprias, bem como áreas de fornecedores. Nas áreas pró-

incremento anual, o fator converte essa biomassa úmida em bio-

prias, temos um total de 65 hectares em implantação, e nas áreas

massa seca e expande essa estimativa para incorporar também

de terceiros, 220 hectares.

galhos e folhagem (BCEFi) é estimado em 1,6 (anexo 4).

No mesmo ano, entretanto, uma outra unidade da empresa pre-

Qbi = 18 m3/ha x 1,6t/ m3 x (220 ha + 65 ha) = 8.208 t

cisou cortar 3 hectares de um bosque de eucalipto em seu ter-

RB = 8.208 t x 1,917 tCO2/t = 15.735 tCO2

reno para expandir suas instalações. A estimativa de biomassa
úmida desse bosque foi de 200 t/ha, sendo que 80% dessa bio-

Quantificação das emissões

massa foi aproveitada na construção das novas instalações.

Qbd = [20% x (200t/ha x 3ha) + 80% x (50% perda como resíduo x (200 t/ha x 3 ha))] x 0,6 = 216 t

Externalidade

EB = 216t x 1,917 tCO2/t = 414 tCO2

Quantificação das remoções
Método 1:

Valor da externalidade:

O estudo fitossociológico das áreas, feito por amostragem,

BCO2e x CSC = (15.735-414) x (US$ 38 x R$ 2,25/US$) =

estimou o incremento anual de biomassa úmida em 48 t/ha.

R$ 1.309.945,50

Qbi = 48 t/ha x (220 ha + 65 ha) x 0,6 = 8.208 t

Taxa de câmbio utilizada: R$ 2,25/US$

RB = 8.208 t x 1,917 tCO2 /t = 15.735 tCO2

Este exemplo é fictício, criado para fins didáticos, e os valores
utilizados e não indicados no texto do guia foram estimados a
partir de documentos técnicos disponíveis na internet.
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Recreação e turismo

Impactos
Impactos nesse contexto basicamente se resumem aos ganhos

As características de paisagem associadas a certos ecossistemas

que a empresa consegue auferir pela exploração do turismo em

despertam interesses das pessoas que se traduzem em benefícios na

áreas de sua propriedade ou sob seu controle operacional. Tais ga-

forma de oportunidades de lazer recreação e turismo. Tais caracte-

nhos são normalmente obtidos por meio de cobrança de taxas de

rísticas dizem respeito essencialmente à beleza cênica, a atividades

ingresso, licenças de visitação ou mesmo pela venda de produtos ou

outdoor tais como caminhada, ecoturismo, observação da natureza

serviços dentro da área de visitação.

e corpos d’água que sejam aproveitados para banho, práticas náuticas, atividades pesqueiras e outras a elas relacionadas.
Muitas vezes as oportunidades de lazer e ecoturismo se dão em

Quantificação
Indicador físico:

locais de propriedade ou controle operacional da empresa, e pode

Nv

haver demanda da comunidade local ou outras partes interessadas

Onde: Nv = número de visitantes a cada ano (ou outro período de

pelo usufruto de algumas dessas. Exemplos seriam reservatórios de

interesse).

hidrelétricas e seu entorno e áreas de exploração madeireira ou mi-

	O número de visitantes pode ser obtido por controle rea-

neral que tenham atrativos como cachoeiras e trilhas de caminhada.

lizado pela empresa nos pontos de acesso à área. No caso

Os benefícios das oportunidades de recreação, lazer e turismo, por

de a área não possuir um sistema de registro de entradas,

sua vez, se traduzem em bem-estar para os visitantes, e a visitação con-

a empresa pode, em uma última instância, recorrer a uma

tribui para a economia local gerando empregos e demanda por infraes-

organização local para fazer o monitoramento das visitas

trutura e serviços.

(uma parceria, por exemplo).

No contexto deste guia, as análises de quantificação e valoração
econômica deste serviço ecossistêmico são direcionadas a impactos
e a externalidades. Assume-se que só será caracterizada dependência desse serviço ecossistêmico quando a empresa analisada tiver
recreação e turismo como sua missão.
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Valoração

Outros dois indicadores podem contribuir para a identificação da rele-

O método de valoração econômica utilizado neste caso é o de

vância das atividades de lazer e ecoturismo:

custo de viagem (Anexo 6), que se baseia nos custos associados à

Porcentagem do PIB municipal advindo de atividades de la-

visitação de um determinado local. Assume-se então que os gas-

zer e turismo.

tos incorridos na viagem equivalem, no mínimo, aos benefícios

Número de empregos associados a atividades locais de lazer

esperados das atividades de recreação e/ou turismo. Do contrá-

e turismo.

rio, tais gastos não se justificariam, e a decisão de visitar a área

Valoração

não seria tomada.

O método de valoração econômica adotado é o de custo de viagem
Valor do impacto = Nv x Ti + Rdv

(Anexo 6), que se baseia nos custos associados à visitação de um
determinado local. Assume-se então que os gastos incorridos na

Onde: Ti = taxa de ingresso ou similares;

viagem equivalem, no mínimo, aos benefícios esperados das ativi-

Rdv = rendas diversas decorrentes da exploração do turis-

dades de recreação e/ou turismo. Do contrário, tais gastos não se

mo.

justificariam e a decisão de visitar a área não seria tomada.

Apenas a parcela internalizada dos custos e despesas com visitação

Valor da externalidade = Nv x (Cdi + Caei)

está sendo considerada.
O cálculo de Ti deve incluir todo tipo de taxa de ingresso, sejam referentes ao ingresso para um dia de visitação ou taxas anuais cobradas
na forma de licença de uso/visitação.
O cálculo de Rdv deve considerar todas as receitas adicionais

Onde: Cdi = custos médio de deslocamento individual para uma

área de lazer e ecoturismo; e
Caei = custos médios individuais com alimentação e estadia durante a viagem.

com exploração de serviços e vendas de produtos aos visitantes.
O cálculo de Cdi inclui custos derivados do combustível consu-

Externalidades

mido na viagem de ida e volta, despesas com pedágios etc. Se o

As externalidades neste caso correspondem à parcela dos be-

visitante tiver se deslocado por avião ou transporte público, deve-

nefícios das oportunidades de recreação e turismo que não foi inter-

-se considerar o custo da passagem e o custo de deslocamento do

nalizada pela empresa na forma de cobrança de taxas de ingresso,

ponto final (descida) deste transporte até a área visitada. No caso

licenças de visitação ou mesmo pela venda de produtos ou serviços

em que o deslocamento atendeu múltiplos destinos será necessário

dentro da área de visitação ou similares.

descontar a parcela desses gastos que não se referem à visita à área
foco da análise. Para tanto e se não for possível obter a informação

Quantificação

de valor específico para a área de interesse diretamente do visitante,
basta obter dele as informações sobre itinerário e gastos adicionais e

Indicador físico:

Nv
Onde: Nv = número de visitantes a cada ano (ou outro período de

interesse).
	O número de visitantes pode ser obtido por controle rea-

estimar o desconto posteriormente.
No cálculo de Caei não devem ser incluídos gastos incorridos
dentro da área de visitação, pois esses são computados como impactos internalizados pela empresa que responde pela área.

lizado pela empresa nos pontos de acesso à área. No caso
de a área não possuir um sistema de registro de entradas,
a empresa pode, em uma última instância, recorrer a uma
organização local para fazer o monitoramento das visitas
(uma parceria, por exemplo).
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Considerações importantes

No caso de uma valoração retrospectiva (inventário) o valor total

Da maneira como foi definido, este serviço ecossistêmico não

de custo de viagem de todos os visitantes em um período de um

contempla o valor associado à beleza cênica quando apropriado de

ano é dado pela somatória dos custos de todas as viagens ocorridas

forma passiva, ou seja, sem gerar atividade econômica. Por exemplo,

no ano considerado na análise.

com tal definição e método de valoração propostos não é possível

Caso haja interesse empreender uma valoração prospectiva e

captar o valor associado ao bem-estar de uma pessoa gerado pela

estimar demandas ou receitas futuras para avaliação de projetos,

contemplação da paisagem feita de dentro de sua casa, pela janela

será necessário ajustar um modelo para estimar a curva de demanda

(não há deslocamento, nem compra de produtos ou serviços desti-

por visitas a partir de uma função de geração de viagens (Anexo 6).

nados especificamente a viabilizar essa contemplação).

Box 9 - Exemplo: recreação e turismo

E

m 1999 a empresa Suzano Papel e Celulose, por meio do Ins-

provenientes da região do entorno do parque (raio de 40

tituto Ecofuturo, escolheu uma antiga fazenda de produção

quilômetros). Quem vem de São Paulo precisa arcar com

de eucaliptos de sua propriedade para criar um parque de 2.800

pedágio, cujo custo é de R$ 5,40 por veículo (ida e volta). O

hectares, reconhecido como Posto Avançado da Reserva da

tempo de permanência no parque é de um dia e não foram

Biosfera da Mata Atlântica, dentro do Programa Homem e Bios-

identificados gastos com alimentação ou hospedagem fora

fera da Unesco. Com programas focados em educação ambien-

daqueles cobrados diretamente pelo Parque.

tal, ecoturismo, manejo sustentável de recursos naturais, cultivo

Em relação ao meio de transporte, foi levantada uma média

de espécies ameaçadas e pesquisas científicas, o Parque das

de 3,25 passageiros por veículo. O custo do deslocamento foi

Neblinas recebeu mais de 25.000 visitantes desde sua criação.

estimado em R$ 0,80 por quilômetros.

No ano de 2012, o Parque das Neblinas recebeu 3.265 visitantes.

Quantificação
Impacto

Nv São Paulo = 3.265 x 19% = 620 visitantes

A taxa de ingresso média do parque é de R$ 35,00. Outras

Nv Região do Parque = 3.265 x 81% = 2.645 visitantes

atividades da exploração do turismo (restaurante, canoagem,
vivências, expedições científicas e oficinas), contribuíram com

Valor das externalidades

um valor total de R$ 46.363 no ano.

Considerando que o único meio de transporte para acesso ao
parque é o carro, e que a média de ocupantes por carro é de

Quantificação

3,25 pessoas, o custo do pedágio e o custo do deslocamento

Nv = 3.265 visitantes

por visitante são, respectivamente, R$ 5,40/3,25 = R$ 1,66 e

Valor do impacto =

R$ 0,80/3,25 = R$ 0,25.

Nv x Ti + Rdv = (3.265 x R$ 35,00) + R$ 46.363 = R$ 160.638,00

Visitantes de São Paulo = Nv x (Cdi + Caei) = 620 x (R$ 1,66 +
(R$ 0,25 x 115 km x 2) + 0) = R$ 36.679,20

Externalidade

Visitantes da região do entorno do parque = Nv x (Cdi + Caei) =

Segundo levantamento do Instituto Ecofuturo, 19% dos

2.645 x (R$ 0,25 x 40 km x 2) + 0) = R$ 52.900,00

visitantes são provenientes da cidade de São Paulo (115

Valor total das externalidades = R$ 89.579,20

quilômetros de distância) enquanto que os outros 81% são
Referências Bibliográficas
Milennium Ecosystem Assessment (MA). Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business and Industry. Washington, DC:
WRI, 2005.
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Impacto
O impacto do uso de biomassa combustível nas atividades da
empresa pode ser medido pela quantidade da fonte energética alternativa mais custo-eficaz para a empresa que seria necessária para
substituir a biomassa atualmente utilizada.

Quantificação
Indicador físico:

IBc = Qealt
Onde: IBc = impacto da perda de biomassa combustível; e

Biomassa combustível

Qealt = quantidade da alternativa energética mais custo-eficaz,
em suas respectivas unidades (m3, kW, mW, tonelada, litros etc.).

Diz respeito a toda matéria de origem vegetal ou animal que é
utilizada como combustível. Neste guia é considerada apenas bio-

Valoração

massa de origem vegetal. No caso desse serviço ecossistêmico são

O método de valoração adotado é o de custos de reposição

avaliados dependência, impactos sofridos pela empresa frente a va-

(Anexo 1), que neste caso utiliza diretamente os preços de merca-

riações na quantidade ou na qualidade da biomassa demandada e

do da biomassa combustível e de sua alternativa energética mais

externalidades.

custo-eficaz (que representa o custo de reposição da biomassa)
como referência para estimar o valor monetário da opção pela

Dependência

biomassa em detrimento de sua principal alternativa energética.

A dependência neste caso refere-se à quantidade de biomassa
combustível extraída de ecossistemas naturais ou antropizados e ne-

Valor do impacto = Qealt x Pmealt – Qb x Pmb

cessária para manter os níveis atuais de produção ou de prestação
Onde: Pmealt = preço de mercado da alternativa energética mais

de serviços.

custo-eficaz, em reais.

Quantificação
Externalidades

Indicador físico:

DBc = Qb
Onde: DBc = dependência de biomassa combustível; e

As externalidades neste caso são analisadas em duas perspectivas: (1) mudanças de uso da terra decorrente da produção de bio-

Qb = quantidade de biomassa necessária para manter os

massa e (2) emissões de GEE evitadas derivadas de combustíveis fós-

níveis atuais de atividades (m3, tonelada, litros etc.).

seis, caso algum combustível fóssil for a alternativa energética mais
custo-eficaz para a empresa.

Valoração

No primeiro caso, são caracterizadas como externalidade as mu-

O método de valoração adotado é o de preços de mercado, que

danças de uso da terra que removam atividades econômicas que es-

neste caso utiliza o preço de mercado da biomassa combustível

tejam gerando benefícios para outras partes interessadas, em espe-

diretamente como estimativa de seu valor para a empresa.

cial a produção de alimentos. Só devem ser consideradas mudanças
de uso da terra decorrentes diretamente da demanda da empresa

Valor da dependência = Qb x Pmb

por biomassa.

Onde: Pmb = preço de mercado da biomassa combustível, em

-eficaz para a empresa for algum tipo de combustível fóssil, estima-

No segundo caso, quando a alternativa energética mais custoreais.

-se suas emissões de GEE.

21. Site do Programa Brasileiro GHG Protocol: http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/ 22. Custo de oportunidade é definido por (Daily & Farley, 2010) como “a melhor alternativa
da qual se desiste quando uma escolha é feita”. 23. Taxas de câmbio, Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/?txcambio
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Quantificação

Valor total das externalidades = Vext1 + Vext2

Indicador físico 1:
Onde: Vext1 = EBcmut x Pmaer;

EBcmut = Paer
Onde: EBcmut = externalidade associada à mudança de uso da

Vext2 = ECaltf x CSC;

terra em favor da produção de biomassa combustível; e

Pmaer = preço de mercado do produto ou serviço da ati-

Paer = produtividade da atividade econômica removida.

vidade econômica removida pela expansão da produção
de biomassa combustível, em reais;

A estimativa de Paer deve considerar toda a área cuja ativida-

CSC = custo social do carbono, em reais.

de econômica foi substituída por produção de biomassa adquirida
pela empresa. Por exemplo, se a produção de biomassa compra-

O CSC é um parâmetro que representa o custo estimado dos prová-

da pela empresa substituiu a produção de leite em uma área de

veis impactos da adição de uma unidade de carbono na atmosfera – sob

10 hectares cuja produtividade era de 100 litros/ha x ano, então Paer

a forma de CO2 –na produtividade agrícola e na saúde humana, danos

= 100 l/ha x 10 ha = 1.000 l/ano.

a propriedades públicas ou privadas associados a riscos de enchentes,
dentre outros impactos que possam ser estimados e valorados monetariamente no contexto das mudanças climáticas.

Indicador físico 2:

ECaltf = Qaltf x FEaltf

O valor de CSC adotado neste guia é US$ 38,00, conforme calculado

Onde: ECaltf = externalidade decorrente de emissões evitadas

pelo governo norte-americano (maiores detalhes no Anexo 5), e deve ser

de GEE da alternativa energética mais custo-eficaz para

convertido em reais pela cotação oficial do dólar americano divulgada

a empresa se tal alternativa for combustível fóssil, em

pelo governo brasileiro23.

tCO2e;
Qaltf = quantidade da alternativa energética fóssil que
seria necessária para substituir a biomassa utilizada pela

Considerações importantes
A quantificação e valoração da externalidade caracterizada por

empresa, em unidades tais como m , litro ou tonelada; e

emissões de GEE decorrentes do uso de biomassa são estimadas no

FEaltf = fator de emissão da alternativa energética fóssil

protocolo do serviço ecossistêmico de regulação do clima. Portanto,

mais custo-eficaz para a empresa.

na apresentação dos resultados desse protocolo sobre biomassa com-

3

bustível, deve ser colocada a ressalva de que tais dados constam das
O cálculo de ECaltf pode ser feito integralmente com a ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol, de livre acesso na
internet21.

análises do protocolo de mudanças climáticas e não devem ser somados de forma a prevenir dupla contagem.
Mudanças de uso da terra decorrente da produção de biomassa
que impliquem em desmatamento, mas não em substituição de ativi-

Valoração

dade econômica também geram externalidade. Entretanto, como esse

O método de valoração adotado para o indicador 1 é o de custo

tipo de externalidade já é mensurado e valorado no protocolo para re-

de oportunidade22, que neste caso estima o valor monetário da

gulação de clima, não foi repetido aqui para evitar dupla contagem. Isso

atividade econômica suprimida em favor de produção de bio-

inclui tanto madeira como resíduos florestais.

massa.

Resíduos da produção agrícola ou florestal também não geram

O método de valoração adotado para o indicador 2 é o de

mudança de uso da terra e portanto não devem ser considerados em

custos de reposição (Anexo 1), aqui utilizado para estimar os

Vext1 ou Paer .

gastos que teoricamente seriam necessários para compensar
prováveis impactos nocivos das mudanças climáticas sobre a
sociedade, caso a biomassa combustível consumida pela empresa fosse substituída por combustíveis fósseis.
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Box 10 - Exemplo: provisão de biomassa combustível

U

ma empresa processadora de alimentos utiliza 1.500

caso: (1) substituição de áreas de agricultura familiar para a

toneladas de lenha de reflorestamento de eucalipto por

produção de lenha de reflorestamento e (2) emissões evitadas em função de a biomassa substituir o óleo diesel como

ano como combustível para suas caldeiras.

combustível das caldeiras.
Dependência
A planta industrial não funciona sem a energia obtida das

Quantificação

caldeiras, o que torna a produção integralmente dependen-

A produtividade média de florestas de eucalipto na região é

te do fornecimento de lenha.

de 50 m3/ha ano, equivalendo a aproximadamente 700 quilos
de lenha por hectare. Sendo assim, para suprir a demanda de

Quantificação

1.500 toneladas anuais de lenha são necessários aproxima-

DBc = Qb = 1.500 t

damente 2.200 hectares de florestas de produção de lenha.

O preço da lenha foi cotado a R$ 500,00 por tonelada, incluído o frete.

Desse montante, pelo menos 200 hectares substituíram áreas

Valor da dependência

de pecuária leiteira de subsistência (1 animal por hectare),

= Qb x Pmb = 1.500 x 500,00 = R$ 750.000,00

cuja produtividade era de 1.500 l/ha x ano.

Impacto

Box 10, continuação – Exemplo: Provisão de Biomassa Com-

Não há linha de transmissão de eletricidade nos arredores

bustível

da planta industrial, sendo que a alternativa mais custo

(1)

eficaz para substituir a biomassa seria óleo diesel.

leite por ano
(2)

EBcmut = Paer = 200ha x 1.500l/ha ano = 300.000l de
ECaltf = Qaltf x FEaltf = 570.000l x 2,5139 tCO2e/l1 =

Quantificação

1.432,9tCO2e

Sendo o poder calorífico do quilo de lenha aproximadamente

O preço do litro de leite foi cotado na região a R$1,15.

38% do poder calorífico do litro de óleo diesel, para substituir

Valor das externalidades = EBcmut x Pmaer + ECaltf x CSC =

1.500 t de lenha de reflorestamento seriam necessários aproxi-

300.000 x R$1,15 + 1.432,9 x (US$38,00 x R$2,25/US$)=

madamente 570.000 litros de óleo diesel.

R$467.512,95 anuais

IBc = Qealt = 570.000 l de óleo diesel

Taxa de câmbio utilizada: R$2,25/US$

O preço do óleo diesel foi cotado a R$ 2,40 por litro, incluído o frete.

1

Valor do impacto = Qealt x Pmealt - Qb x Pmb = 570.000 x 2,40 -

Brasileiro GHG Protocol com base nos fatores conhecidos para

1.500 x 500,00 = R$ 618.000,00

o diesel puro (o diesel comercial não é puro).

Estimado por meio da ferramenta de cálculo do Programa

Este exemplo é fictício, criado para fins didáticos, e os valores
Externalidade

utilizados foram estimados a partir de consultas a documen-

Dois tipos de externalidades podem ser caracterizadas neste

tos técnicos disponíveis na internet.
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PRÓXIMOS
PASSOS

Incorporando o
capital natural nas
decisões de negócios

cada de apoio à tomada de decisão de negócios. Nesse
contexto foram também consideradas decisões sobre
gerenciamento de dependências e impactos sofridos

A valoração econômico-financeira de serviços ecos-

pela empresa. As dependências muitas vezes tem di-

sistêmicos e do capital natural como um todo (o que in-

mensão estratégica que pede sigilo, enquanto que os

clui os próprios ecossistemas na qualidade de estoques

impactos sofridos pela própria empresa costumam des-

de recursos naturais) é muito útil na tomada de decisão

pertar menor interesse em seu público consumidor e na

de negócios, seja fornecendo dados financeiros sobre

sociedade como um todo.

potenciais custos e receitas ambientais para projetos,

As externalidades, entretanto, por representarem

seja na forma de indicadores de desempenho no con-

custos ou benefícios gerados pela empresa e que são

texto do monitoramento de projetos, políticas ou das

absorvidos por diferentes atores sociais, despertam

consequências de decisões de negócios que tenham

maior interesse. Uma evolução desejável deste guia é,

sido tomadas. Em ambos os casos, é importante que a

portanto, o desenvolvimento de um conjunto de dire-

empresa se estruture para obter dados consistentes e de

trizes para contabilizar externalidades ambientais com o

qualidade e padronize os procedimentos de análise para

propósito de relato para público externo.

que diferentes valorações possam ser comparáveis.

No que se refere à quantificação será necessário vali-

É importante também que a empresa estabeleça

dar e complementar o que deve ser quantificado (indica-

previamente suas fontes de dados externos e internos e

dores, escopo etc.). Em relação ao relato, será necessário

crie procedimentos eficientes para obter e disponibilizar

definir como essas informações devem ser estruturadas

dados atualizados à equipe que fará a análise econômica.

e apresentadas (Agrupar de alguma forma? Por empresa,

Aprimoramento e
ampliação deste guia
de valoração
Esta primeira edição deste guia é o primeiro passo
de um processo de elaboração e aprimoramento contínuos para a construção de uma ferramenta de gestão cada vez mais efetiva. Nesse sentido, este guia será

por instalação, por processo produtivo? Como relatar as
limitações dos métodos adotados? Quais informações
qualitativas devem ser consideradas para apoio à interpretação dos valores financeiros?).

A dimensão social da
valoração econômica do
capital natural

ampliado para oferecer um número maior de serviços

Ainda no contexto de aprimoramento e ampliação

ecossistêmicos, e será aprimorado tanto no que se refere

deste guia, uma diretriz a ser seguida é a ampliação de

aos métodos propostos como as informações de apoio

sua dimensão social, seja em termos de indicadores físi-

sobre como utilizá-los. A ampliação e o aprimoramento

cos de quantificação, seja em termos de componentes

do conteúdo deste guia se darão em um processo de

de valor a serem incorporados nos procedimentos me-

construção conjunta em fóruns com a participação de

todológicos de valoração econômica.

representantes de empresas e consultas a especialistas.
Abaixo são brevemente apresentados alguns tópicos
de especial interesse para a próxima edição deste guia.

Métodos de quantificação
e valoração econômica
de serviços ecossistêmicos
voltados ao relato de
externalidades

Nesta primeira edição, o guia foi direcionado essencialmente à percepção de valor da empresa, sendo
que os interesses de outros atores sociais são apenas em
parte considerados, quase sempre de forma indireta e
no contexto de externalidades. A percepção de valor de
outros atores sociais pode ser mais explorada nas próximas edições do guia, o que permitirá às empresas, por
exemplo, avaliar em um contexto mais amplo as dimensões socioeconômicas de alternativas estratégicas con-

Esta primeira versão do guia foi concebida com

correntes (como a prevenção de danos decorrentes de

base na proposta de se tornar uma ferramenta simplifi-

perda de serviço ecossistêmico – que em muitos casos
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depende exclusivamente da empresa – e a compensação por esses danos, que podem afetar diferentes atores
sociais cujas percepções de valor sobre os danos que
sofreram precisarão ser consideradas).

Valoração da
conservação ambiental

Um exemplo importante nesse sentido são os di-

Seja por imposição legal, por necessidade opera-

versos serviços ecossistêmicos relacionados à água no

cional ou outro motivo qualquer, empresas frequente-

contexto de uma bacia hidrográfica: provisão de quanti-

mente precisam investir na conservação ambiental. E, ao

dade, regulação de qualidade, regulação de vazão – que

fazer isso, garantem o fluxo de serviços ecossistêmicos

influencia a temporalidade – recreação e navegação. In-

originados na área conservada, favorecendo os proces-

variavelmente, são diversos os atores sociais que depen-

sos ecológicos que garantem a resiliência e recuperação

dem da água de uma mesma bacia hidrográfica para usos

de ecossistemas. Casos particularmente relevantes nes-

múltiplos, tais como abastecimento humano, irrigação ou

se contexto são as vegetações de área de preservação

dessedentação de animais e produção de energia, dentre

permanente (APP) e a reserva legal (RL). Tanto as APP

outros. Por conta dessas características, alterações nos ser-

como as RL representam fragmentos de ecossistemas

viços ecossistêmicos que contribuem para o ciclo hidroló-

e, assim sendo, geram diversos serviços ecossistêmicos,

gico na região tendem a impactar esses diversos atores. A

incluindo serviços de suporte, como o habitat, o qual

valoração econômica desenvolvida nesta primeira versão

favorece diretamente a preservação da biodiversidade –

deste guia, portanto, pode ser expandida para incorporar

que junto com as características do meio físico compõe

a percepção de valor dessas outras partes interessadas, o

a origem de todo e qualquer serviço ecossistêmico.

que, em última instância, significaria estimar um “custo social da água” na bacia hidrográfica estudada.

40

consistente da dimensão socioeconômica da água.

O desafio está, portanto, em definir como quantificar e valorar de forma rigorosa, mas simplificada, com

A elaboração de métodos para a contabilização e

base em indicadores físicos e métodos de valoração

valoração econômica de um custo social da água não é

econômica predefinidos – estratégia adotada nesta

trivial, já que depende de um conjunto de variáveis que

primeira versão deste guia – os diversos serviços ecos-

caracterizem de forma consistente o contexto socioe-

sistêmicos gerados em uma mesma área (valoração

conômico e ambiental da bacia hidrográfica, mas tem

sítio-específica), cujas características podem variar sen-

muito a contribuir para uma avaliação mais completa e

sivelmente dependendo do local e região geográfica.
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ANEXOS

Anexo 1 – Método de Custos
de Reposição (MCR)

lidade de serviços ecossistêmicos, enquanto que o MCR
estima valores relacionados à recuperação dessas perdas.

O método de valoração econômica, via custos de
reposição, baseia-se fundamentalmente na premissa
de que os custos incorridos ou previstos para reposição
ou restauração da quantidade ou qualidade de um ser-

Referências Bibliográficas
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viço ecossistêmico, cujas perdas implicam em danos à

Motta, R. S. Economia Ambiental. FGV, 2006. p. 225, 2006.

produção da empresa, constituem estimativa válida do
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valor dos benefícios que tal serviço ecossistêmico repre-

Ambientais. Ipea; MMA: PNUD; CNPQ. p. 254, 1997.

senta para os negócios dessa empresa. Custos relacionados à compensação são também considerados no
contexto deste método.
Uma vez que a estimativa de tais custos é feita com

Anexo 2 – Método de
Produtividade Marginal (MPM)

base nos preços de mercado dos produtos e serviços

O método de valoração econômica via produtivi-

necessários para efetivamente substituir (compensa-

dade marginal, também conhecido como método do-

ção), recompor ou restaurar tais serviços ecossistêmicos,

se-resposta (MDR), baseia-se na premissa fundamental

o método de custo de reposição também é classificado

de que o serviço ecossistêmico é ou pode ser conside-

no grupo de métodos de função da produção, os quais

rado insumo do processo produtivo da empresa. Nes-

buscam estimar os valores econômicos associados a ser-

ses termos, uma variação na quantidade ou qualidade

viços ecossistêmicos através de valores monetários de

de um determinado serviço ecossistêmico – a “dose” do

custos associados à curva de oferta da produção da em-

MDR – implicará em uma variação na produtividade da

presa que é influenciada por tal serviço ecossistêmico.

empresa – a “resposta” do MDR.

Vale ressaltar que, como os demais métodos de

A etapa crítica da aplicação deste método é a de-

valoração econômica ambiental, o MCR pode ser uti-

terminação da relação entre o serviço ecossistêmico e a

lizado em análises ex-ante e ex-post; ou seja, pode ser

produtividade da empresa, a chamada “função dose-res-

utilizado para estimar valores associados a perdas que

posta”. Obtida essa relação, a valoração econômica em

poderiam ou podem ocorrer no futuro (abordagem

si é feita por meio da estimativa dos valores monetários

ex-ante), ou pode ser utilizado para estimar valores

relativos à perda ou ganho de produção (a resposta), ou

associados a perdas que já aconteceram no passado

então por meio dos custos necessários para compensar

(abordagem ex-post).

essa eventual perda de produtividade. Em ambos os ca-

Um exemplo de uso do MCR seria estimar o valor

sos – ganho, perda de produção ou compensação –, os

econômico do serviço ecossistêmico de polinização na-

valores monetários são inferidos dos preços de mercado

tural por meio dos custos com polinização manual, com

da produção da empresa ou dos produtos e serviços ne-

importação de polinizadores de outras regiões ou com

cessários à compensação pela perda de produção.

a restauração dos habitats e das populações de polinizadores nativos da região.

Por fim, os valores monetários inferidos para a resposta, ou seja, as perdas ou ganhos de produção ou os

O MCR normalmente não pede análises matemáti-

custos de compensação, são adotados como estimati-

cas ou estatísticas complexas e a determinação final do

vas do valor monetário da dose – a variação de quanti-

valor econômico associado ao serviço ecossistêmicos se

dade ou qualidade do serviço ecossistêmico.

dá pela somatória dos valores dos custos com compensação, recomposição e/ou restauração.

Um exemplo prático de utilização deste método é
a valoração da contribuição do serviço ecossistêmico

Enfim, o MCR é bastante semelhante ao MCE (mé-

de prevenção da erosão de solo para a qualidade da

todo de custos evitados, descrito no Anexo 3), com a

água de um rio. Assumindo a premissa de que o solo

diferença fundamental de que o MCE estima valores rela-

erodido é carreado pelas chuvas e vento para o rio, para

cionados à prevenção de perdas em quantidade ou qua-

cada dose de erosão de solo haverá uma resposta na

qualidade da água. A função dose-resposta, portanto,
será a relação entre erosão de solo e qualidade da água
do rio. A valoração econômica nesse caso é baseada
na premissa de que a água de pior qualidade prejudica o processo produtivo da empresa. Nesse sentido,
a valoração econômica do serviço ecossistêmico de
prevenção da erosão do solo se dá pelos custos da
compensação pela perda da qualidade da água, cujo
valor monetário é inferido pelos preços de mercado
dos serviços e produtos necessários para limpar a água
(tratamento da água). Em suma, o valor econômico associado a esse serviço ecossistêmico será equivalente
ao custo do tratamento da água.
A função dose-resposta é normalmente obtida por
meio de métodos estatísticos de regressão simples ou
múltipla. Adota-se regressão simples se for possível assumir que o serviço ecossistêmico em questão é o único
fator determinante da resposta observada. Se houver
qualquer outro fator influenciando a resposta que se
pretende valorar, será necessário mensurá-lo e incluí-lo
na análise, o que pedirá métodos de regressão múltipla.
O método de produtividade marginal ou função
dose-resposta é, portanto, classificado como um método que busca estimar o valor econômico do serviço
ecossistêmico através de sua curva de oferta ou, mais
precisamente, a perdas ou ganhos de produtividade.
Referências Bibliográficas
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Anexo 3 – Método de
Custos Evitados (MCE)
O método de custos evitados, também chamado de
método de gastos defensivos (MGD), fundamenta-se na

têmicos ou na prevenção de impactos negativos dessas
perdas constituem estimativas plausíveis de ao menos
parte dos benefícios que esses serviços ecossistêmicos
representam para a empresa, ou parte dos custos associados a eventuais externalidades geradas pela empresa.
Vale ressaltar que o MCE, assim como os demais
métodos de valoração econômica ambiental, pode ser
utilizado em análises ex-ante e ex-post; ou seja, pode ser
utilizado para estimar custos da prevenção de perdas de
serviços ecossistêmicos ou impactos delas decorrentes
que poderiam ou podem ocorrer no futuro (abordagem ex-ante), ou pode ser utilizado para estimar valores
que seriam desembolsados com prevenção de perdas
de serviços ecossistêmicos ou seus impactos que já tenham ocorrido (abordagem ex-post).
Um exemplo do uso deste método seria estimar o
valor econômico do serviço ecossistêmico de ciclagem
de nutrientes através dos gastos com fertilizantes, adubação verde e compostos orgânicos, necessários para
prevenir a perda de produtividade de solos agrícolas
intensamente explorados.
O MCE normalmente não pede análises matemáticas ou estatísticas complexas, e a determinação final do
valor econômico associado ao serviço ecossistêmicos se
dá pela somatória dos valores dos custos com prevenção
de perdas em quantidade ou qualidade de serviços ecossistêmicos ou dos impactos negativos delas decorrentes.
Enfim, o MCE é bastante semelhante ao MCR (método de custos de reposição, descrito no Anexo 1), com a
diferença fundamental de que o MCE estima valores relacionados à prevenção de perdas em quantidade ou qualidade de serviços ecossistêmicos, enquanto que o MCR
estima valores relacionados à recuperação dessas perdas.
Referências Bibliográficas
May, P.H.; Lustosa, M.C.; Vinha, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Campus. p. 318, 2003.
Motta, R. S. Economia Ambiental. FGV, 2006. p. 225, 2006.
Motta, R. S. Manual de valoração Econômica de Recursos
Ambientais. Ipea; MMA: PNUD; CNPQ. p. 254, 1997.

premissa de que gastos com produtos ou serviços substitutos ou complementares a um determinado serviço
ambiental podem ser entendidos como estimativas do
valor monetário do benefício que tal serviço ecossistêmico representa. Assim, investimentos na prevenção de
perdas em quantidade ou qualidade de serviços ecossis-
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Anexo 4 – Fatores de conversão de biomassa para dados de
inventários florestais

cais úmidas são apresentados abaixo, em três diferentes categorias:

Inventário florestais normalmente produzem medi-

BCEFs – converte estoques de madeira inventariados

ções em metros cúbicos de estoque de madeira, incre-

por metro cúbico em toneladas de biomassa seca total

mento anual de madeira ou retiradas de madeira comer-

acima do solo (sua unidade é t/m3);

cial. Esses três indicadores, entretanto não consideram o

BCEFi – converte incremento anual de biomassa in-

restante da biomassa produzida, além da madeira de in-

ventariada por metro cúbico em incremento anual de

teresse comercial, como galhos, folhas e raízes. Portanto,

toneladas de biomassa seca total acima do solo (sua

para obter estimativas da biomassa total e consequen-

unidade é t/m3); e

temente do volume de CO2 removido da atmosfera, é

BCEFr – converte a biomassa da madeira removida inven-

necessário aplicar fatores de conversão que incorporem

tariada por metro cúbico em remoção de toneladas de

aos dados de inventários florestais a biomassa inicial-

biomassa seca total acima do solo (sua unidade é t/m3).

mente excluída pelos métodos desses três indicadores

Notas:

calculados a partir desses inventários.
Para tanto, e de acordo com o Painel Intergovernamen-

Limites inferiores de BCEFs devem ser utilizados se

tal de Mudanças Climáticas (IPCC), podem ser adotados

a madeira em consideração inclui galhos e/ou árvores

os Fatores de Conversão e Expansão de Biomassa – BCEF,

de tamanho inferior ao padrão do mercado de madei-

em inglês, que ao mesmo tempo convertem as medições

ra. Já os limites superiores se aplicam quando apenas

de biomassa dos inventários florestais em biomassa seca

troncos de diâmetro igual ou superior aos padrões de

e expandem essas medições para que incorporem a bio-

mercado são considerados, o volume médio inventa-

massa inicialmente não contabilizada pelos inventários. A

riado fica próximo do limite da categoria inferior ou a

conversão preliminar da biomassa inventariada em matéria

densidade básica da madeira é relativamente alta se

seca é necessária, pois os fatores de expansão de biomassa

comparada à média geral.

adotados e que compões os BCEFs foram originalmente
desenvolvidos com base em matéria seca.

Para florestas heterogêneas, deve-se adotar um fator
médio, de preferência ponderado, cuja ponderação seja

Fatores de conversão e expansão de biomassa
(BCEF25) para inventários florestais de florestas tropi-

posteriormente justificada (ex: distribuição de frequências
de alturas ou diâmetros etc.).

TABELA 1: Fatores de conversão e expansão de biomassa para dados de inventários
florestais realizados em florestas tropicais úmidas Fonte: Tabela 4.5 IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories, Vol. 4 ,Agriculture, Forestry and Other Land Use. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html

BCEF

Níveis de crescimento do estoque de biomassa (m3)

t Biom./m3

<10

11-20

21-40

41-60

61-80

81-120

121-200

>200

BCEFs

9,0 (4,0-12,0)

4,0 (2,5-4,5)

2.8 (1,4-3,4)

2,05 (1,2-2,5)

1,7 (1,2-2,2)

1,5 (1,0-1,8)

1,3 (0,9-1,6)

0,95 (0,7-1,1)

BCEFi

4,5

1,6

1,1

0,93

0,9

0,87

0,86

0,85

BCEFr

10

4,44

3,11

2,28

1,89

1,67

1,44

1,05

25. Disponível em FRA 2010: http://www.fao.org/forestry/ Annex 3- Global Tablets
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Para aplicar BCEFi é necessária uma estimativa do
crescimento médio do estoque de madeira.
OBS: os valores obtidos via BCEF não contemplam
biomassa de raízes (biomassa abaixo do solo)

O estudo, cuja primeira versão foi publicada em
2010, foi baseado em três modelos indicados na literatura especializada e que foram também utilizados pelo
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC): Dice, Page e Fund. Esses modelos, desenvolvidos

Anexo 5 – Custo Social
do carbono (CSC)

com rigor científico, basicamente estimam aumentos
de temperatura decorrentes dos níveis de emissões de
GEE e os danos econômicos decorrentes dos impactos

O CSC é um parâmetro que representa o custo esti-

desses aumentos de temperatura. Para tanto, baseiam-se

mado dos prováveis impactos da adição de uma tonela-

em parâmetros, obtidos da literatura científica, sobre a

da de carbono na atmosfera – sob a forma de CO2 – na

relação entre a variação da temperatura e diversas outras

produtividade agrícola, na saúde humana, bem como

variáveis ambientais e socioeconômicas. Os impactos

danos a propriedades públicas ou privadas associados a

em geral estão relacionados com mudanças nos regimes

riscos de enchentes e outros impactos que possam ser

pluviométricos, aumento nos níveis nos oceanos, en-

mensurados e valorados monetariamente no contexto

chentes, aumento na incidência de doenças etc.

das mudanças climáticas.
A referência de CSC adotada neste guia é o Technical

Abaixo seguem os valores de SCS calculados pelo
governo norte-americano.

Update of Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis Under Executive Order 12866 (IWGSCC, 2013), estudo

Referências Bibliográficas

elaborado por um grupo de trabalho do qual participa-

Interagency Working Group on Social Cost of Carbon

ram 11 diferentes agências do governo norte-americano,

(IWGSCC). Technical Support Document: Technical Upda-

dentre elas o Department of Treasury, o Department of

te of Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis

Agriculture, o Office of Science and Technology Policy, o

Under Executive Order 12866. Disponível em: http://www.

Department of Energy, o National Economic Council e a

whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/social_

United States Environmental Protection Agency.

cost_of_carbon_for_ria_2013_update.pdf, 2013
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TABELA 2: Custo Social do Carbono, em US$ de 2007, para diferentes anos
e taxas de desconto. Em vermelho, o valor de CSC adotado neste guia.
LS 95% significa a 95º estimativa mais alta obtida dos TRÊS modelos para
a taxa de desconto de 3% e que representa estimativas para impactos
acima do esperado. Fonte: IWGSCC 2013
taxas de desconto
ANO

média
5%

média
3%

média
2,50%

LS 95%
3%

2010

11

33

52

90

2015

12

38

58

109

2020

12

43

65

129

2025

14

48

70

144

2030

16

52

76

159

2035

19

57

81

176

2040

21

62

87

192

2045

24

66

92

206

2050

27

71

98

221

Anexo 6 – Método de
Custo de Viagem (MCV)

Tanto o método quanto a interpretação dos resultados obtidos são de fácil compreensão.

O Método de Custo de Viagem (MCV) é o método

Os dados geralmente são levantados via questioná-

de valoração econômica ambiental mais antigo, com

rio ou entrevistas com visitantes da área que está sendo

origem datada em 1949 (Ortiz et al. 2000). O MCV é

avaliada. O questionário ou as entrevistas devem levan-

baseado na revelação das preferências das pessoas em

tar, no mínimo:

relação ao tempo e aos gastos investidos em viagens a
áreas destinadas a atividades de recreação, lazer e turismo. Trata-se, portanto, de um método que busca esti-

1. Gastos incorridos com deslocamento (combustíveis,
pedágios, aluguel de carros, passagens etc.);

mar o valor econômico do serviço ecossistêmico através

2. Gastos com estadia e alimentação (hotéis, refeições,

de sua curva de demanda. A premissa fundamental é

lanches, mesmo que comprados ainda antes da via-

que tais gastos são, no mínimo, equivalentes aos benefícios proporcionados por localidades que permitem
atividades de recreação, lazer e ecoturismo.

gem); e
3. Gastos com taxas de acesso à área (ingresso, licenças
anuais etc.).

Mais ainda, o MCV considera o comportamento real, ou

46

seja, os gastos efetivos das pessoas em vez de estimativa de

Com esses dados é possível determinar o valor do

gastos que as pessoas estão dispostas a fazer para desfrutar

serviço ecossistêmico para aqueles que visitaram a área.

dos benefícios de áreas de lazer e ecoturismo.

Caso haja interesse em extrapolar o resultado para um

www.fgv.br/ces

grupo de pessoas ainda maior, como as cidades do en-

serviços ecossistêmicos serão valorados. Outros tipos de

torno, por exemplo, as seguintes informações também

levantamentos desse tipo de dado tendem a apresentar

devem ser obtidas:

resultados distorcidos, pois as pessoas podem não mais
se lembrar dos gastos incorridos ou podem se confundir

4. Origem do visitante;
5. Frequência com que visita a área;

e passar informações equivocadas.
Uma abordagem mais complexa da metodologia

6. Renda;

do MCV pode incluir custos de oportunidade relacio-

7. Idade;

nados a benefícios sociais e econômicos (ou valor-hora

8. Sexo; e

de lazer e ecoturismo de uma pessoa) que poderiam ser

9. Nível educacional.

obtidos, caso os visitantes de áreas de recreação, lazer
e turismo tenham deixado de realizar outras atividades

Com informações sobre essas nove variáveis em um

econômicas para visitar a área.

conjunto suficiente de questionário/entrevistas, será possí-

Um dos principais desafios do MCV é a atribuição

vel estimar um modelo estatístico, via análise de regressão

de custos para viagens com múltiplos destinos ou com

multivariada, que permitirá a extrapolação dos resultados

múltiplos propósitos. Atenção especial deve ser dada à

para um universo maior de pessoas (Ortiz et al. 2000).

formulação do questionário e ao cálculo da proporciona-

Enfim, o levantamento de dados mais precisos

lidade dos custos de viagem diretamente relacionados à

depende de haver controle do aceso à área aonde os

visita às áreas onde o serviço ecossistêmico será valorado.
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