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RESUMO 
Uma área particular ocupada irregularmente por 200 famílias, com moradias localizadas em área de risco, 
na cidade de Passo Fundo – RS, configura-se no objeto de estudo. Embora a questão ambiental tenha 
gradativamente assumido maior relevância ao longo dos anos, há dificuldade em se avaliar o dano 
ambiental causado por determinado tipo de intervenção e o custo respectivo. Foi realizada na área de 
estudo a aplicação do Método da Avaliação Contingente, através da técnica de Disposição a Pagar (DAP), 
para valoração econômica de possíveis intervenções urbanísticas e ambientais. Aplicaram-se questionários 
em amostras de três grupos de moradores do entorno. Os indicadores abordaram aspectos culturais, 
socioeconômicos, urbanos e os impactos ambientais existentes, visando avaliar a disposição dos mesmos a 
pagar as possíveis intervenções urbanísticas e de recuperação ambiental. Os resultados obtidos 
demonstram a viabilidade de sua aplicação, quanto à valoração econômica de um passivo ambiental. 
 
ABSTRACT 
One particular area illegally occupied by 200 families, with homes in precarious nature, located in an area 
of risk in the city of Passo Fundo - RS, has become the object of study of this work. While the 
environmental issue has gradually assumed greater importance over the years, there is difficulty in 
assessing the environmental damage caused by a particular type of intervention and its cost. Was 
conducted in the study area the implementation of the Method of Contingent Evaluation, through provision 
of the technical of Disposition to Pay (DAP) for economic evaluation of possible interventions urban and 
environment. Questionnaires were applied in samples of three groups of the surrounding residents. The 
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indicators discussed cultural, socioeconomic, urban and environmental impacts exist, to evaluate the 
provision of them to pay the possible interventions of urban and environmental recovery. The results 
demonstrate the feasibility of its implementation, as regards the economic valuation of an environmental 
liability. 
 
 


