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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho é analisar os desafios e perspectivas do uso da compensação 

ambiental para a criação e manutenção de unidades de conservação no contexto de seis estados 

brasileiros: Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. 

Buscou-se entender os conceitos, as principais legislações bem com as metodologias de cálculo 

de compensação ambiental, no contexto da avaliação de impacto e do licenciamento ambiental, 

bem como do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Neste mesmo plano, realizou-se 

uma comparação entre os sistemas de compensação ambiental adotados no Brasil e em outros 

países, observando os conceitos de triangulo da mitigação dos impactos e os percentuais de 

preservação de ambientes naturais. Foram identificadas as principais críticas em relação ao 

sistema brasileiro de compensação ambiental, avaliando a percepção de gestores públicos e de 

consultores sobre a Compensação Ambiental nos estados analisados. Realizaram-se entrevistas 

do tipo semiestruturada, por meio da aplicação de um questionário contendo oito questões. No 

total foram realizadas 18 entrevistas, entre servidores de órgãos ambientais que atuam 

diretamente com a compensação ambiental, gestores de unidades de conservação e consultores 

ambientais que atuam junto às empresas nas diversas etapas deste processo. Dos seis estados 

analisados, dois deles, Bahia e Amazonas, ainda não apresentam um sistema específico de 

cálculo para os valores da compensação ambiental, adotando um percentual de 0,5% do VR para 

todos empreendimentos independente do porte e da natureza dos impactos. O sistema de 

compensação ambiental brasileira enfrenta desafios, a aplicação apresenta fragilidades, a análise 

dos impactos ambientais compensatórios é feita considerando o EIA, podendo considerar 

equivocadamente impactos mitigáveis ou evitáveis como negativos significativos e portanto 

compensáveis, sendo incluídos na elaboração do Grau de Impacto - GI. Entre as perspectivas nos 

sistemas de compensação apontada pelos entrevistados, aponta-se a necessidade de implementar 

revisões nos sistemas adotados, comtemplando pontos como a entrada de um agente externo ao 

poder público para realizar a gestão dos recursos da compensação bem como a aplicação nas 

unidades de conservação diretamente afetadas. Destacam-se como sugestões de melhoramentos a 

aplicação do cálculo do GI ainda na etapa do licenciamento ambiental, a aplicação financeira de 

parte dos valores recebidos como compensação para gerar recursos adicionais às unidades, a 

utilização do conceito de bacia hidrográfica impactada durante a etapa de determinação dos 

repasses dos recursos, o aumento da participação popular na tomada de decisão da aplicação do 

recurso e o fortalecimento das câmaras técnicas de compensação ambiental. 

 

Palavras - chave: Compensação ambiental, avaliação de impacto, licenciamento ambiental, 

unidades de conservação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aim is to analyze the challenges and perspectives of the biodiversity offset use 

for the creation and maintenance of protected areas in the six Brazilian states context: Amazonas, 

Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná and Rio de Janeiro. We try to understand the 

concepts, the main legislation and with the biodiversity offset methodologies in the context of the 

impact assessment and environmental licensing, as well as the National Protected Areas System. 

On that level, there was a comparison between the biodiversity offset systems adopted in Brazil 

and in other countries with similar mechanisms, watching the mitigation triangle impacts 

concepts and the preservation percentages of natural environments in the planet. The main 

criticism of the Brazilian biodiversity offset system were identified by assessing the perception of 

public managers and consultants on biodiversity offset in the analyzed states. Held an academic 

literature review and official documents of the Brazilian states were analyzed, as well as 

scientific articles and other publications of research institutions on international and Brazil 

biodiversity offset. Then we made some interviews in the semi-structured type, by applying a 

questionnaire with eight questions. In total 18 interviews were conducted among environmental 

agencies servants who work directly with the biodiversity offset, managers of conservation and 

environmental consultants units that work with biodiversity offset at various stages of this 

process. Two of them, Bahia and Amazonas, still do not have a specific system for calculating the 

values of biodiversity offset, adopting a percentage of 0.5% of reference value for all enterprises 

regardless of the size and nature impacts. The model faces challenges, application of the model 

has weaknesses, biodiversity offset analysis impacts is made considering the EIS and can 

consider mistakenly mitigated or avoided impacts as significant negative and therefore 

compensable, being included in the development of degree impact. There were some suggestions 

made to promote improvements in biodiversity offset. We highlight the implementation of the 

degree impact calculation still in the environmental licensing stage, the financial investment of 

the amounts received as biodiversity offset for generating additional resources to the units. Using 

the concept of impacted watershed during the step of determining the transfers of resources, 

increased popular participation in decision-making implementation of the appeals and the 

strengthening of the technical chambers of biodiversity offset. 
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1 - INTRODUÇÃO  

As medidas de compensação ambiental (CA) exigidas durante o processo de 

licenciamento ambiental visam compensar os impactos ambientais provocados pela instalação e 

operação de projetos com potencial poluidor, que não podem ser anulados, mitigados ou 

reduzidos. A compensação é utilizada para gerar ganho ambiental a partir da identificação de 

impactos sobre ambientes naturais, buscando reduzir a perda líquida e de preferência, 

promovendo o ganho de biodiversidade, em relação à composição de espécies, a estrutura do 

habitat, o ecossistema e os valores culturais (ICMM, 2012), a. Instituições públicas e empresas 

elaboraram outras definições sobre a compensação ambiental.  

A Environmental Protection Authority (EPA), órgão Australiano, define compensação 

como sendo atividades ambientalmente benéficas, empreendidas para contrabalançar um efeito 

adverso proveniente de um impacto ambiental. Estas medidas aspiram alcançar o chamado no net 

environmental loss (sem perda ambiental) e a net environmental benefit (benefício ambiental 

líquido). As medidas de compensação ambiental representam a última linha de defesa para os 

ambientes naturais frente aos impactos ambientais.  Seu objetivo é garantir que qualquer impacto 

adverso será contrabalanceado por um ganho ambiental, resultando em uma tendência de 

reequilíbrio de ambientes naturais frente aos impactos ocorridos (EPA, 2006). 

Na visão de Bechara (2007), a compensação ambiental no Brasil pauta-se pelo Princípio 

do Poluidor Pagador (PPP). Segundo May, Lustosa, e Vinha (2003), este princípio induz o 

empreendedor a internalizar os custos de controle da poluição, estabelecendo um valor monetário 

para a utilização de determinado recurso natural. Neste sentido, entende-se que a compensação 

dos impactos ambientais demonstra uma imposição ao empreendedor em apresentar uma 

contrapartida financeira à sociedade e ao poder público, buscando preservar o bem estar social e 

as condições naturais dos biomas afetados. Além disso, o PPP pode exercer a função de financiar 

a recuperação e manutenção de determinados recursos naturais, como as unidades de 

conservação. 

As Unidades de Conservação Federais Brasileiras protegem atualmente uma área de 

pouco mais de 2.000.000 km². Entre 2000 e 2008 o Brasil foi o país que estabeleceu o maior 

aumento de sua área de proteção (53%), com um total de 869.360 km² (JUFFE-BIGNOLI et al, 

2014; UNEP, 2014). A criação e a implementação de áreas protegidas se intensificou por meio da 

aprovação Lei Federal nº 9.985/2000, conhecida como Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservação (SNUC). O Art. 36 desta lei normatiza a aplicação de investimentos financeiros por 

parte do empreendedor na criação, manutenção e implantação de unidades de conservação - UC, 

áreas de extrema importância para promover a preservação dos diferentes biomas e a manutenção 

do equilíbrio biológico (BRASIL, 2000). 

No entanto, desde 2002, por meio da normatização da lei, os empreendedores se 

mostraram descontentes quanto aos percentuais de investimentos que deveriam ser feitos para 

compensar a ocorrência de impactos ambientais não mitigáveis. Este cenário incentivou a 

Confederação Nacional da Indústria – CNI a mover a Ação de Inconstitucionalidade - ADIN n° 

3378/2006, movida pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, com o objetivo das empresas 

de classificar a compensação ambiental como uma taxa e considera-la inconstitucional. O 

Superior Tribunal Federal - STF, considerou a compensação ambiental legítima e a rebatizou de 

“compensação financeira do SNUC”. No entanto os valores a serem repassados pelos 

empreendedores como compensação financeira seriam a partir daquela decisão, calculados a 

partir da ocorrência de impactos ambientais não mitigáveis, que resultariam em um Grau de 

Impacto - GI. O produto deste com o valor de referência seria o valor da compensação ambiental. 

As questões práticas de implementação e gestão de medidas de compensação (combinado 

aos riscos políticos, tais como diferentes governos e expectativas políticas) podem interferir na 

eficiência deste mecanismo. Devido à existência de um cenário de insegurança, empreendedores 

por vezes podem hesitar em investir espontaneamente em medidas compensatórias, devido à 

incerteza dos resultados. No entanto, alguns projetos de melhores práticas têm recentemente 

demonstrado soluções que atingiram bons resultados. (ICMM, 2012). 

A adoção deste importante mecanismo do licenciamento demanda regras claras, 

nacionalmente convalidadas e fixadas em normas específicas, estabelecendo os procedimentos e 

a forma de compensação através de Leis e Decretos.  

Atualmente, a compensação sobre a biodiversidade está ganhando força em todo o 

mundo. Mais de 40 países aprovaram legislações contendo mecanismos capazes de permitir 

compensações de biodiversidade a todo o momento (TNC, 2013). 
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2 - OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Principal 

Analisar os desafios e perspectivas do uso da compensação ambiental para a criação e 

manutenção de unidades de conservação no contexto do licenciamento ambiental de seis estados 

brasileiros. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Entender o conceito, a legislação e as metodologias de cálculo de 

compensação ambiental no contexto da avaliação de impacto e do licenciamento 

ambiental, no Brasil (com especial atenção aos estados de Amazonas, Bahia, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro) e outros países que adotam mecanismos 

similares.  

 Identificar as principais críticas feitas por profissionais que atuam nas 

diversas áreas de atuação do sistema de compensação ambiental, levantadas em relação ao 

sistema brasileiro de compensação ambiental; e 

 Avaliar a percepção de gestores públicos e de consultores sobre a 

Compensação Ambiental nos estados analisados. 
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3 – JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil apresenta uma extensa área de ambientes naturais os quais estão inseridos em 

Unidades de Conservação federais, estaduais ou municipais, com a função de proteger 

patrimônios naturais e sócio culturais (DEGUIGNET et al, 2014). Por este motivo é importante 

desenvolver as políticas públicas que assegurem a proteção dos ambientes naturais de relevância 

ambiental, aumentando suas áreas e estabelecendo, sempre que possível, corredores ecológicos 

de conexão entre as mesmas. 

Apesar de apresentar um percentual significativo de seu território regulamentado como 

unidades de conservação, os investimentos brasileiros em conservação de áreas naturais se 

mostram insuficientes para realizar todas as atividades previstas para o pleno funcionamento das 

Unidades de Conservação (MEDEIROS e YOUNG, 2011). 

Neste sentido, uma importante fonte de recursos para a criação e manutenção das 

Unidades de Conservação é a compensação ambiental regulamentada pela Lei do SNUC, a qual 

condiciona o pagamento da compensação ambiental aos impactos ambientais significativos não 

mitigáveis. Desde a criação da Lei Federal n° 6985/2000, o processo de compensação vinculado 

às etapas do licenciamento ambiental tem sido alvo de críticas e debates sobre pontos polêmicos. 

Por exemplo, como se calcular os valores da compensação ambiental? Como realizar a análise 

dos impactos ambientais não mitigáveis a partir de estudos de impacto ambiental – EIA 

desprovidos de informações técnicas detalhadas sobre os impactos significativos sobre a área? 

Porque o valor da compensação ambiental deve estar relacionado ao valor investido pelo 

empreendedor para a realização de projetos ou atividades? O que seriam impactos ambientais 

significativos?   

O Brasil e outros países já desenvolveram, ou buscam estabelecer base legal para 

implantação de medidas de compensação ambiental. Com o interesse em compensações de 

biodiversidade aumentando na América Latina (VILLARROYA et al, 2014), se mostra relevante 

estudar a política de compensação ambiental brasileira, que acontece na forma de pagamento 

financeiro a unidade de conservação, preferencialmente, em unidades diretamente impactadas. A 

lei federal brasileira não especifica a natureza das medidas de compensação que devem ser 

financiadas pelos recursos financeiros. As vantagens e desvantagens do sistema brasileiro bem 
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como sua efetividade foram pouco estudadas pela comunidade científica, sobretudo a questão das 

metodologias de cálculo da compensação, que determinam os valores a serem repassados pelos 

empreendedores aos estados, muitas vezes responsáveis por administrar os recursos da 

compensação ambiental e realizar a aplicação destes valores nas Unidades de Conservação. 

A definição das unidades da federação brasileira adotadas como estudo de caso desta 

pesquisa se justifica a partir de dois critérios: o primeiro é o pioneirismo de Minas Gerais (2009), 

Rio de Janeiro (2010) e Paraná (2010) em desenvolver a legislação estadual específica para 

compensação ambiental, além de um sistema completo de metodologia de cálculo tanto para o 

grau de impacto quanto para o valor final da compensação ambiental. Os demais estados foram 

definidos aleatoriamente para contemplar todas as regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul (IBGE, 2015a).  
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4 -  REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Bases conceituais e regulatórias da Avaliação de Impacto Ambiental e do 

Licenciamento Ambiental 

Impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente e na sociedade provocada por 

atividades antrópicas. Essas alterações podem ser positivas ou negativas. São exemplos de 

impactos ambientais negativos: a modificação no ambiente provocada por obras civis, a 

supressão de habitats e cavidades naturais, a diminuição da vazão de mananciais, entre outros. 

São exemplos de impactos ambientais positivos: melhoria na qualidade da água, geração de renda 

e emprego, melhoria na infraestrutura de transporte, entre outros. Os impactos ambientais são 

consequências inevitáveis do desenvolvimento econômico. Todavia, nas últimas décadas, com o 

agravamento da crise ambiental, diversos países têm procurado minimizar os impactos 

ambientais negativos de novos projetos, programas, planos e políticas de desenvolvimento, 

através de avaliações prévias de impacto. 

Segundo Moreira (1985), a avalição de impacto ambiental começou a ser utilizada 

sobretudo quando o Congresso Norte Americano aprovou, em 1969, a National Environmental 

Policy Act (NEPA). Essa lei determinou os objetivos e os princípios da política ambiental dos 

Estados Unidos, ordenando que as intervenções que alterassem a qualidade dos ambientes 

ambientes naturais fossem previamente analisados a partir de uma avaliação dos impactos 

ambientais. A expressão Environmental Impact Assessment (ElA), traduzida para o português 

como avaliação de impacto ambiental (AIA), passou, a partir dái, a ser usada em praticamente 

todos os países como um instrumento de prevenção de danos ambientais. 

No Brasil, o governo ou agentes financiadores podem exigir de proponentes de projetos 

e/ou atividades potencialmente poluidoras a elaboração da avaliação de impacto ambiental, antes 

de conceder financiamento ou licença ambiental. Segundo Sánchez (2008), as primeiras 

avaliações de impacto ambiental no Brasil foram elaboradas para analisar os impactos de projetos 

hidroelétricos planejados durante os anos 1970, como condição para a aprovação de 

financiamento por parte do Banco Mundial. Assim como aconteceu em outros países, estes 

documentos começaram a ser elaborados a partir de uma influência direta das demandas 

originadas nos Estados Unidos e Europa, visando prevenir a ocorrência de danos ambientais 
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provocados por grandes projetos. A partir do final da década de 1970 e, sobretudo depois de 

1981, quando a Lei Federal n° 6938/1981 indicou a AIA e o licenciamento ambiental entre os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, os estudos de impacto ambiental passaram 

a ser exigidos mais rotineiramente no contexto do licenciamento ambiental de atividades 

potencialmente poluidoras. Os estudos ambientais tornaram-se o principal subsídio de 

informação para os tomadores de decisão responsáveis pela concessão ou não da licença 

ambiental. A Resolução CONAMA n° 01/1986 (CONAMA, 1986) normatizou a elaboração dos 

estudos de impacto ambiental. Os incisos I, II, III e IV do artigo 6° determinam as etapas a serem 

seguidas, desde o diagnóstico do meio físico, biológico e socioeconômico até o prognóstico 

(considerando a magnitude, relevância e significância dos impactos), além da definição das 

medidas mitigadoras.  

Apesar do forte vínculo com o licenciamento ambiental, a AIA pode ser usada fora do 

contexto do licenciamento, por exemplo, por empresas para desenvolver processos internos 

visando a obtenção de certificação de qualidade, por exigência de instituições financiadoras para 

avaliar as atividades ou projetos que receberão recursos a título de empréstimo e por órgãos 

públicos para subsidiar a elaboração de planos, programas e políticas públicas. Segundo o 

Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (PNUMA) (ONU, 1992), o objetivo da AIA é 

“garantir que problemas potenciais sejam previstos e tratados num estágio preliminar do 

planejamento do projeto”. Neste sentido, os Estudos de Impacto ambiental passaram a ser 

exigidos pelos órgãos de meio ambiente durante a etapa de Licenciamento ambiental. 

Observa-se, tanto no Brasil como nos países da União Europeia, Austrália, México e 

Chile, a importância da AIA para a determinação das medidas de compensação ambiental. Os 

impactos ambientais retratados nesta avaliação disponibilizam informações para a concepção das 

compensações (BBOP, 2009). 

A licença ambiental possui caráter preventivo, pois seu emprego visa evitar a ocorrência 

de danos ambientais (SÁNCHEZ, 2008). Bechara (2007) destaca que este procedimento permite 

ao órgão ambiental licenciador verificar, através de estudos ambientais protocolados pelo 

empreendedor, a natureza e a dimensão dos impactos (positivos e negativos) de empreendimentos 

ou atividades, e a partir de tais constatações, reforçadas pela etapa de campo, estabelecer 

condicionantes (requisitos) cujo atendimento permite a eliminação, redução ou mitigação dos 

impactos ambientais negativos. 
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No Brasil, a autorização governamental para realizar atividades que utilizam recursos 

ambientais ou tenham o potencial de causar degradação ambiental está atrelada à comprovação da 

viabilidade técnica e locacional, apresentação de estudos ambientais e o cumprimento de 

condicionantes impostas durante as etapas do licenciamento. O licenciamento ambiental é 

portanto um ato vinculado, uma vez que o poder público não pode agir com discricionariedade, 

conferindo apenas se o empreendedor está agindo conforme as leis e as normas técnicas 

(SÁNCHEZ, 2008). 

É o licenciamento ambiental que assegura, ou pelo menos deveria, e viabiliza 

operacionalmente a avaliação dos impactos e que define, após consulta à comunidade, as medidas 

mitigadoras e compensatórias necessárias para eliminar, reduzir e atenuar os danos ambientais e 

os respectivos impactos das atividades efetiva e potencialmente poluidoras e degradadoras dos 

recursos naturais (ABEMA, 2013). 

Como mencionado acima, uma das primeiras leis que normatizaram o processo de AIA e 

licenciamento ambiental no país foi a Lei n° 6938/1981 que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do ambiente e do equilíbrio ecológico (BRASIL, 1981). O artigo 6° desta lei versa 

sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), formado por órgãos e entidades da 

União (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - IBAMA), dos 

Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Secretarias de Meio Ambiente), bem 

como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental, formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o 

ambiente e os recursos ambientais. O órgão consultivo e deliberativo é Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA, responsável pela aprovação de normas e padrões compatíveis com 

o meio ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (BRASIL, 1981). 

Posteriormente a Resolução CONAMA n°237/1997 foi instituída para revisar os procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 

licenciamento como instrumento de gestão ambiental (BRASIL, 1997). O art. 8º apresenta as 

licenças a serem expedidas pelo órgão ambiental, quais sejam: Licença Prévia, Instalação e 

Operação. 

Esta divisão do licenciamento ambiental em três etapas é igualmente observada no estado 

de Minas Gerais, onde o órgão que executa a análise dos processos de licenciamento ambiental é 

a SEMAD (Secretaria de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável), sendo os processos 
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analisados pelas SUPRAM (Superintendências Regionais de Regularização Ambiental), divididas 

em nove regiões de atuação, de acordo com as principais bacias hidrográficas no estado. Os 

critérios de classificação dos empreendimentos para fins de licenciamento, segundo o porte e 

potencial poluidor degradador neste estado, é regido pela Deliberação Normativa COPAM n° 

074/2004 (MINAS GERAIS, 2004). As classes vão de 1 a 6, sendo 1 e 2 referentes aos 

empreendimentos ou atividades de pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor 

degradador, 3 e 4 para empreendimentos de porte poluidor e produção medianas, e as classes 5 e 

6 aos empreendimentos de grande porte e médio ou grande potencial poluidor degradador 

(SEMAD, 2015). 

No estado do Paraná, a resolução da CEMA n° 70/2009, prevê a expedição dos seguintes 

atos administrativos: declaração de dispensa de licenciamento ambiental estadual (DLAE), 

concedida para os empreendimentos cujo licenciamento ambiental não compete ao órgão 

ambiental estadual, conforme os critérios estabelecidos em resoluções específicas; licença 

ambiental simplificada (LAS), que aprova a localização e a concepção do empreendimento, 

atividade ou obra de pequeno porte ou ainda que possua baixo potencial poluidor/degradador. 

Esta licença busca atestar a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as 

especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, além 

das condicionantes determinadas pelo IAP. Utiliza-se ainda as demais licenças regulamentadas 

no nível federal: licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação (LO) 

(PARANÁ, 2009). 

O Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM) do Rio de Janeiro, instituído pelo 

Decreto Estadual nº 42.159/2009 (RIO DE JANEIRO, 2009) e alterado pelo Decreto Estadual nº 

44.820/2014 (RIO DE JANEIRO, 2014) define os empreendimentos e atividades que estão 

sujeitos ao licenciamento ambiental, bem como os tipos de documentos que são emitidos em cada 

caso. No estado podem ser concedidas as licenças de Instalação (LI) e de Operação (LO), assim 

como nos outros estados. Existe ainda as seguintes licenças: Licença Ambiental Simplificada 

(LAS) - ato administrativo em uma única fase para atividades Classe 2; Licença Prévia e de 

Instalação (LPI): ato administrativo que analisa a viabilidade ambiental e a implantação de 

empreendimentos ou atividades. Existe a possibilidade ainda de obtenção de Licença de 

Instalação e de Operação (LIO), analisando concomitantemente, a instalação e a operação de 

atividade ou empreendimento. Outras licenças inovadoras do estado são a Licença Ambiental de 
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Recuperação (LAR) e Licença de Operação e Recuperação (LOR) são analisadas para aprovar a 

remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente. Assim, 

como observa-se no licenciamento de Minas Gerais, existe as Autorizações Ambientais (AA), 

estabelecendo condições para implantação ou realização de empreendimentos, atividades, 

pesquisas, serviços e obras emergenciais (INEA, 2015). 

No Estado da Bahia o licenciamento ambiental é regulamentado pela Lei n°12.377/2011 

(BAHIA, 2011) e executado pelo INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. As 

seguintes licenças podem ser pleiteadas pelos empreendedores no estado: Licença Prévia (LP), 

Licença de Instalação (LI), Licença de Operação (LO) e Licença Prévia de Operação (LPO) – de 

caráter provisório (válida por 180 dias) concedida para empreendimentos e atividades quando 

necessária a avaliação da eficiência das medidas adotadas pela atividade na fase inicial de 

operação. Existem ainda as seguintes licenças: Licença de Alteração (LA) - concedida para a 

ampliação ou modificação de empreendimento ou atividade; Licença Simplificada (LS) - 

concedida para empreendimentos de pequeno porte; Licença Unificada (LU) - analisando 

localização, implantação e operação, como uma única licença; Licença de Regularização (LR) e a 

Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) - concedida eletronicamente para 

atividades ou empreendimentos de baixo e médio potencial poluidor (INEMA, 2015). 

O Mato Grosso do Sul desenvolve os processos de licenciamento ambiental de acordo 

com a Lei Estadual n° 2.257/2001 (MATO GROSSO, 2001), o Decreto Estadual n° 12.725/2009 

(MATO GROSSO, 2009) e a Resolução SEMADE n° 9/2015 (MATO GROSSO, 2015). O 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) concede as seguintes licenças e 

autorizações: Autorização Ambiental (AA) - em decorrência de licenciamento ambiental 

simplificado; Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI); Licença de Operação (LO) e a 

Licença de Instalação e operação (LIO) -  autorizando concomitantemente a localização, 

concepção, implantação e operação de atividade (SEMADE, 2015). 

Para o Amazonas o licenciamento ambiental é executado pelo Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas – IPAAM e regulamentado por meio da Lei nº 3.785/2012. No estado 

podem ser pleiteadas as seguintes licenças: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI); 

Licença de Operação (LO) e a Licença Ambiental Única (LAU) - autoriza a localização, 

instalação e operação de atividades e empreendimentos (AMAZONAS, 2012). 
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4.2   A importância da gestão das unidades de conservação no Brasil 

 Em 2014, existiam, globalmente, 209.429 áreas protegidas ocupando uma área total de 

32.868.673 km², que equivalem a 15.4% das áreas terrestres e 8,4% das áreas marinhas mundiais. 

Desde 2010, mais de 1.000.000 de km² de áreas protegidas foram criadas em todo o planeta 

(JUFFE-BIGNOLI et al, 2014). Entre os continentes, a América Central (28,2%) e a América do 

Sul (25%) preservam a maior parte de seus territórios, seguidos do Oriente Médio (15,2%), 

África (14,7%), América do Norte (14,4%), Oceania (14,2) Europa (13,6%) e Ásia (12,4%) 

(DEGUIGNET et al, 2014).   

Entre 2000 e 2008 o Brasil foi o país que estabeleceu o maior aumento de sua área de 

proteção (53%), com um total de 869.360 km². Em segundo está a Austrália (125.128 km²), 

seguido por China (114.913 km²), Peru (75.049 km²), e República Democrática do Congo 

(44.833 km²) (UNEP, 2014a). A figura 1 apresenta a disposição das áreas de proteção, terrestres e 

marinhas do planeta.  

Figura 1 – Distribuição espacial das áreas protegidas no Mundo.  

 

Fonte: Adaptado de Deguignet et al (2014). 

 

A Tabela 1 apresenta a relação entre a dimensão total e as áreas protegidas nos cinco 

maiores países do mundo. 
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Tabela 1 – Áreas protegidas dos cinco maiores países do mundo. 

PAÍSES ÁREA TOTAL km² ÁREA PROTEGIDA km² PERCENTUAL

Rússia 17.075.400 2.414.360,00 14,14%

Canadá 9.984.670 1.443.706,05 14,46%

Estados Unidos
9.857.306 3.882.138,63 39,38%

China 
9.596.960,00 1.612.638,76 16,80%

Brasil
8.515.767,05 2.193.489,00 25,76%

Os valores do Brasil consideram as áreas de reservas indígenas e dos quilombos.

 
Fonte: Adaptado de Deguignet et al (2014). 

 

O Brasil apresenta uma área de 8.515.767,049 km² (IBGE,2015). Deste total, 17,9% estão 

protegidos por alguma unidade de conservação federal ou estadual. Se considerarmos ainda os 

26.503 km² protegidos por unidades de conservação municipais, o percentual sobe para 18,21% 

(MMA, 2015). Este percentual pode subir para mais de 25% se forem consideradas as reservas 

indígenas, assentamentos rurais administrados, e áreas pertencentes às comunidades quilombolas 

(DEGUIGNET et al, 2014.) 

Os habitats que abrigam uma das maiores taxas de biodiversidade do planeta foram 

consideravelmente impactados nas últimas décadas do século XX por atividades antrópicas. O 

desmatamento destruiu cerca de 16 milhões de hectares de florestas por ano neste período. A 

perda destas áreas de florestas tropicais colocou o Brasil na 4º colocação na relação dos maiores 

emissores de CO 2 no planeta até a virada do milênio (WORLD RESOURCES INSTITUTE, 

2014).  

Apesar de apresentar um percentual significativo de seu território regulamentado como 

unidades de conservação, os investimentos brasileiros em conservação de áreas naturais se 

mostram mais modestos que de alguns países vizinhos e de outros continentes. Enquanto os 

Estados Unidos investem em média R$156,12 por hectare protegido, o Brasil desembolsa apenas 

R$4,43 por hectare (MEDEIROS; YOUNG, 2011). A Figura 2 apresenta um gráfico que ilustra 

este cenário. 
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Figura 2 - Investimentos na manutenção de sistemas de áreas protegida em diferentes países (R$ por 

hectare/ano). 

 

Fonte: Adaptado de Medeiros e Young (2011). 

 

A criação e implementação de áreas protegidas é um dos principais instrumentos para a 

conservação da biodiversidade e de valores culturais associados, permitindo em alguns casos o 

uso sustentável dos recursos naturais (MMA, 2007). De acordo com a Lei n° 9985/2000, as 

unidades de conservação são: 

 

Espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

ambientes com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

As unidades de conservação cumprem uma série de funções cujos benefícios são 

usufruídos por grande parte da população brasileira – inclusive por setores econômicos em 

contínuo crescimento, sem que se deem conta disso. Medeiros e Young (2011) salientam que 

grande parte da qualidade e da quantidade da água que compõe os reservatórios de usinas 

hidrelétricas, provendo energia para cidades e indústrias, é assegurada por mananciais e cursos 

d’água presentes em unidades de conservação. Além disso, 67 Parques Nacionais brasileiros 

apresentam um potencial para gerar entre R$1,6 e R$1,8 bilhão por ano, considerando o possível 

incremento no número de visitantes até 2016, com a realização dos jogos olímpicos no Brasil 

(MEDEIROS e YOUNG, 2011). Este momento poderia ser aproveitado para desenvolver 

mecanismos de auto sustentabilidade financeira para as unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais.  
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Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, as unidades de 

conservação do Brasil são divididas em dois grupos: 1) Unidades de Proteção Integral, as quais 

apresentam como função principal a preservação dos bens naturais, permitindo atividades muito 

restritas, como pesquisa e visitação; e 2) Unidades de Uso Sustentável, menos restritivas com 

relação ao desenvolvimento de atividades econômicas de extração dos recursos naturais, 

respeitando a legislação específica e os procedimentos de licenciamento ambiental. O Quadro 1 

apresenta a relação dos grupos que compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Quadro 1 - Tipologias e Categorias de Unidades de Conservação Previstas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei 9985/2000). 

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL  UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL 

Estação Ecológica  Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse ecológico 

Parque Nacional  Floresta Nacional 

Monumento Natural Reserva Extrativista 

Refúgio da Vida Silvestre Reserva de Fauna 

 
 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

  Reserva Particular do Patrimônio Natural 
 

Fonte: Brasil (2000). 

 

As unidades de conservação multiplicaram-se consideravelmente nos últimos anos. 

Analisando as unidades de conservação de proteção integral, constata-se a maior presença de 

parques nacionais (71 unidades) durante os primeiros quatorze anos de existência do SNUC, 

protegendo uma área total de 369.163 km² em diversos biomas brasileiros. Desde 2010, por 

ocasião da regulamentação da metodologia nacional de compensação ambiental, foram criados 4 

parques nacionais (MEDEIROS e YOUNG, 2011). Já em relação às Reservas Biológicas (30 

unidades) e Estações Ecológicas (32 unidades), apesar de existir praticamente o mesmo número 

de unidades, as Estações Ecológicas desempenham hoje o papel de proteger 20,2% das áreas de 

proteção integral do país, enquanto que as Reservas Biológicas preservam cerca de 10,6%. 

Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre completam a lista, com respectivamente 3 e 7 

unidades criadas (MEDEIROS e YOUNG, 2011). 
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No cenário das Unidades de Conservação de Uso Sustentável, as 65 Florestas Nacionais 

delimitam 41,5% dos 394.681 km² protegidos por unidades desta categoria. As Áreas de Proteção 

Ambiental – APA, presentes nas proximidades dos grandes centros urbanos, resguardam 100.101 

km². O maior número de unidades (634) desta categoria fica a cargo das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural - RPPN, criadas por iniciativas de proprietários que decidem preservar parte 

de suas áreas, as quais apresentem extensos fragmentos de vegetação nativa, abrigando 

biodiversidade, recursos hídricos, espécies em extinção, ou outros recursos que justifiquem esta 

ação. Desde 2010, foram criadas 3 Reservas Extrativistas, passando de 59 para 62 (MEDEIROS e 

YOUNG, 2011). A Tabela 2 apresenta a relação das unidades de conservação federais criadas até 

02/2015. 

 

Tabela 2 - Unidades de Conservação Federais. Situação até 2/2015. 

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL  

CATEGORIA NÚMERO % EXTENSÃO (km²) % 

Parque Nacional  71 49,7% 252.978 68,5% 

Reserva Biológica 30 21,0% 39.034 10,6% 

Estação Ecológica 32 22,4% 74.691 20,2% 

Monumento Natural  3 2,1% 443 0,1% 

Refúgio da Vida Silvestre 7 4,9% 2.017 0,5% 

Subtotal 143 100,0% 369.163 100,0% 

  
    

UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL 

CATEGORIA NÚMERO % EXTENSÃO (km²) % 

Área de Proteção Ambiental 32 4,4% 100.101 25,4% 

Área de Relevante Interesse ecológico 16 2,3% 447 0,1% 

 Floresta Nacional 65 9,1% 163.913 41,5% 

Reserva Extrativista 62 8,3% 124.362 16,3% 

Reserva de Fauna  0 0  0 0,0% 

 Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

2 0,3% 1.026 0,3% 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 634 75,7% 4.832 1,2% 

Subtotal 811 100,0% 394.681 100,0% 

TOTAL 954   763.844   

Fonte: Adaptado de MMA (2015a). 

 

A Tabela 3 apresenta a mesma relação de informações, agora para as unidades de 

conservação estaduais, criadas nos estados brasileiros até 02/2015.  
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Tabela 3 – Unidades de Conservação Estaduais. Situação até 02/2015. 

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL  

CATEGORIA NÚMERO % EXTENSÃO (km2) % 

Parque Estadual  195 59,3% 94.889 59,9% 

Reserva Biológica 24 7,3% 13.449 8,5% 

Estação Ecológica 58 17,6% 47.513 30,0% 

Monumento Natural  28 8,5% 892 0,6% 

Refúgio da Vida Silvestre 24 7,3% 1.729 1,1% 

Subtotal 329 100,0% 158.472 100,0% 

          

UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL  

CATEGORIA NÚMERO % EXTENSÃO (km2) % 

Área de Proteção Ambiental 185 18,1% 334.898 55,6% 

Área de Relevante Interesse ecológico 24 3,2% 443 0,07% 

 Floresta Nacional 39 2,8% 136.053 22,6% 

Reserva Extrativista 28 0,5% 20.208 3,4% 

Reserva de Fauna 0 0,0% 0 0,0% 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 29 3,0% 110.090 18,3% 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 147 72,4% 686 0,1% 

Subtotal 452 100,0% 602.378 100,0% 

TOTAL 781   760.850   

Fonte: Adaptado de MMA (2015a). 

 

Dentre as unidades de proteção integral, o cenário dos estados é similar ao apresentado no 

âmbito federal, com uma maior representação dos Parques Nacionais (195 unidades) e estações 

ecológicas (58 unidades), protegendo 89,9% dos 158.472 km² resguardados por esta categoria. 

Desde 2010, quando a compensação ambiental passou a ser recebida com maior frequência pelos 

estados que regulamentaram esta ferramenta, foram criados 51 parques estaduais, 10 reservas 

biológicas, 11 estações ecológicas, 17 monumentos naturais, 18 refúgios da vida silvestre 

(MEDEIROS e YOUNG, 2011).  

 Dentre as unidades de uso sustentável, as Áreas de Proteção Ambiental - APA (185 

unidades) e Reservas Particulares do Patrimônio Mundial - RPPN (147 unidades) foram criadas 

em maior número até 02/2015. No entanto, enquanto as APA protegem 55,6% dos 602.378 km², 

as RPPN resguardam apenas 0,1%. Florestas Nacionais e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, compõem juntas uma área de proteção de 246.143 km². Desde 2010, foram criados 
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76 Área de Proteção Ambiental, 5 Áreas de Relevante Interesse ecológico, 22 Florestas 

Nacionais, 25 Reservas Extrativistas, nenhuma reserva de fauna, 11 Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável e 12 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (MEDEIROS e 

YOUNG, 2011). 

A fim de ilustrar a distribuição das unidades de conservação mencionadas nas tabelas 1 e 

2, as figuras 3 e 4 apresentam a localização das unidades de conservação estaduais de proteção 

integral e de uso sustentável. A partir da Figura 3 pode-se constatar que as maiores unidades de 

conservação de proteção integral estaduais estão localizadas na região norte do país, protegendo o 

bioma da floresta equatorial ombrófila densa (floresta amazônica).  

 

Figura 3 - Localização das unidades de conservação estaduais de proteção integral. 

 

Fonte: Adaptado de MMA (2015a). 

 

 

As maiores unidades de conservação estaduais de uso sustentável estão igualmente 

localizadas na região norte do país, mas percebe-se a presença destas áreas de proteção nas 
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demais regiões, resguardando áreas remanescentes de biomas como o Cerrado, Caatinga e Mata 

Atlântica, como pode-se visualizar na Figura 4. 

 
Figura 4 - Localização das unidades de conservação estaduais de uso sustentável.  

  

Fonte: Adaptado de MMA (2015a). 

 

 

Medeiros e Young (2011) lembram que além das Unidades de Conservação, outras áreas 

cumprem a função de proteção dos atributos naturais do país. Reservas Legais, as Áreas de 

Preservação Permanente, as Terras Indígenas e os sítios de proteção criados a partir de 

convenções e tratados internacionais ‐ Reservas da Biosfera e Sítios do Patrimônio da 

Humanidade são as principais delas. 
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4.3 O Conceito de Compensação Ambiental e o Princípio da Hierarquia da Mitigação 

Compensação ambiental é um conceito amplo que abarca diversos tipos de compensações 

de ordem socioambiental no contexto não apenas da avaliação de impacto e do licenciamento 

ambiental, mas de diversas políticas de biodiversidade, florestas e recursos hídricos. No Brasil 

existem diversos tipos de compensação, que podem ser aplicadas a projetos que utilizam e/ou 

interferem em ambientes naturais. As políticas de compensação mais conhecidas são: 

 Compensação Florestal por supressão vegetal em Área de Preservação Permanente 

- APP e Reserva Legal, no contexto do Código Florestal: Trata-se do único 

exemplo de compensação que não acontece mediante pagamento direto a partir de 

impacto ambiental significativo. O Art. 33 § 1° do Código Florestal Brasileiro, Lei 

n° 12.651/2012 (BRASIL, 2012), determina que a reposição florestal é obrigatória 

as pessoas físicas ou jurídicas que “utilizam matéria prima florestal oriunda de 

supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de 

vegetação nativa.” A compensação para a supressão vegetal neste caso acontece a 

partir do plantio de “espécies preferencialmente nativas, conforme determinações 

do órgão competente do SISNAMA” e na mesma microbacia na qual aconteceu a 

supressão (BRASIL, 2012).  

 Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), no 

contexto do Código de Mineração: Refere-se a um valor devido aos Estados, 

Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União, a título de 

exploração minerária em seus territórios, conforme previsto no "caput" do art. 6º 

da Lei nº 7.990/1989 (BRASIL, 1989) e no art. 2º da Lei nº 8.001/1990 (BRASIL, 

1990). Esta compensação financeira é calculada a partir do valor de faturamento 

líquido das mineradoras, obtido a partir da venda do mineral explorado nas áreas 

regularizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e 

licenciadas pelos órgãos ambientais. Os percentuais das alíquotas que incidem 

sobre o faturamento das empresas variam de acordo com a substância mineral 

explorada, por exemplo: minerações de alumínio apresentam alíquota de 3% e 

minerações de ferro incidem 2% (DNPM, 2015). 

 Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Fins de 

Geração de Energia Elétrica (CFURH): Esta compensação é calculada a partir do 
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produto de três variáveis: Tamanho dos reservatórios das hidrelétricas, valores de 

geração mensal de energia produzidas pelas Concessionárias e o fator percentual 

de 6,75% aplicado à energia gerada (ANEEL, 2015). O Decreto 3739/2001 

determina que os valores gerados por esta compensação sejam distribuídos da 

seguinte forma: 45% para estados e 45% para municípios inseridos no sistema, 4% 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico – FNDCT, 3% para o 

Ministério do Meio Ambiente – MMA e 3% para o Ministério de Minas e Energia 

(BRASIL, 2001). 

 Royalties de óleo e gás: Os royalties incidem sobre o valor da produção de cada 

campo de exploração, e são recolhidos mensalmente pelas empresas 

concessionárias por meio de pagamentos efetuados à Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN, até o último dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a 

produção (ANP, 2015). A STN repassa os royalties aos beneficiários com base nos 

cálculos efetuados pela ANP, de acordo com o estabelecido pelas leis nº 

9.478/1997 (BRASIL, 1997a) e nº 7.990/1989 (BRASIL, 1989), regulamentadas, 

pelo decreto nº 2.705/1998 (BRASIL, 1998). O valor a ser pago pelos 

concessionários é obtido multiplicando-se três fatores: alíquota dos royalties do 

campo produtor, que pode variar de 5% a 10%; a produção mensal de petróleo e 

gás natural produzidos pelo campo; e o preço de referência destes hidrocarbonetos 

no mês (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998). 

 Compensação Ambiental do Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

(SNUC): A Lei do SNUC define, em seu artigo 36º, que os empreendedores são 

obrigados a investir em uma compensação ambiental financeira nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos considerados, pelo órgão 

competente, como de significativo impacto ambiental. Para estes casos, os valores 

arrecadados são investidos no intuito de apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação (BRASIL, 2000). 

 

As compensações acima, com exceção da compensação de áreas de preservação 

permanente (APP) e Reserva Legal, se dão de maneira financeira, no sentido de que os danos aos 

atributos naturais/ambientais são compensados através de repasses financeiros para o estado. O 
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sistema de compensação ambiental do SNUC ainda pode ser considerado um instrumento 

recente, passível de reformulações. Como disse Faria (2008), 

(...) a compensação financeira representada pela CFURH, pela CFEM e pelos 

“royalties” está sustentada em um arcabouço legal e infra legal bem definido. Essa 

condição reduz substancialmente o grau de judicialização do processo que envolve a 

aplicação dessa forma de compensação. O mesmo não ocorre com o mecanismo 

correspondente na área ambiental, ou seja, a Compensação Ambiental. 

 

A compensação ambiental do SNUC pode ser entendida como uma compensação de 

perdas de biodiversidade, conhecida na língua inglesa como biodiversity offsets. A compensação 

de biodiversidade é, possivelmente, a mais comumente discutida na literatura internacional. 

Dentre os trabalhos sobre compensação de biodiversidade mais citados globalmente estão os da 

BBOP (2009), um programa colaborativo entre empresas, governos, instituições financeiras e 

especialistas em conservação, que objetivava entender os meios de aumentar a efetividade das 

políticas de compensação. A compensação de biodiversidade pode ser entendida portanto como 

“resultados mensuráveis de conservação advindos da compensação dos impactos residuais 

negativos de projetos de desenvolvimento, depois que medidas apropriadas de prevenção e 

mitigação foram tomadas” (BBOP, 2009). O objetivo da compensação de biodiversidade, 

segundo a BBOP (2009), é: 

 “Conseguir a ausência de perda líquida (no net loss) ou, preferencialmente, um ganho 

líquido (net gain) de biodiversidade em termos de composição de espécies, estrutura de 

habitats, funções ecossistêmicas e os usos sociais e valores culturais associados com 

biodiversidade”.  

 

O conceito de compensação ambiental estabelecido na Lei Federal 9985/2000 (BRASIL, 

2000), por se aplicar à criação e manutenção de unidades de conservação, ou seja, de áreas que 

abrigam biodiversidade, pode ser entendido como sinônimo de incentivo a compensação e 

preservação de biodiversidade. 

Impactos ambientais passíveis de compensação ambiental podem apresentar diversos 

aspectos. Os processos compensatórios para estes impactos exigem um conjunto de projetos 

ambientais específicos para cada empreendimento, visando o controle e o monitoramento de 

atividades de exploração. Sánchez (2008) afirma que a perda de uma porção de vegetação nativa, 

independentemente do tipo de empreendimento, é um impacto passível de compensação 

ambiental. Considerando que a identificação deste deve estar presente em todo estudo de impacto 

ambiental, de empreendimento com potencial para gerá-lo, a equipe técnica responsável pela 

elaboração do estudo deve buscar a minimização da perda de hábitats naturais.  
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Para as intervenções consideradas de utilidade pública e de interesse social, as quais seja 

imprescindível a supressão vegetal em bioma de Mata Atlântica, a Lei Federal nº 11.428/2006 

(BRASIL, 2006) define, em seu art. 17, que a supressão de vegetação deverá ser compensada 

com a preservação ou recuperação de uma área equivalente, conforme redação a seguir: 

art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio 

ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma 

bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos 

casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo 

Município ou região metropolitana. 

 

Conforme previsto no art. 78 parágrafo 7° da Lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012), que 

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, alterando a Lei n° 6938/1981 (BRASIL, 1981), 

existe a possibilidade da área destinada para compensação florestal por supressão de coberturas 

vegetais nativas, caso não seja doada ao poder público, ser registrada como área de servidão 

ambiental em caráter permanente, ou ainda ser caracterizada como uma RPPN. Esta se configura 

em uma área de preservação privada, na qual é permitida a pesquisa científica e a visitação com 

objetivos turísticos, recreativos e educacionais (art. 21 da Lei n° 9.985/2000). Cabe destacar que 

medidas de compensação florestal não são as únicas exigidas durante os processos de 

licenciamento ambiental, sendo comuns a adoção de medidas de compensação não só para 

impactos que interfiram no meio biótico, mas que resguardem os meios físicos e socioeconômico.  

Antes, no entanto, de implementar as medidas de compensação ambiental diante da 

ocorrência de impactos ambientais significativos, é importante que ainda na fase de projeto para 

empreendimentos e atividades, bem como durante os processos de licenciamento ambiental, 

sejam consideradas alternativas locacionais ou de projetos com o objetivo de evitar que os 

impactos ambientais negativos ocorram. Existem neste sentido, etapas prévias que compõem o 

chamado Triângulo da Mitigação (UNEP, 2002), conforme ilustra a Figura 5 abaixo: 
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Figura 5 - Triângulo da Mitigação. 

 

Fonte: Adaptado de UNEP (2002). 

 

Na hierarquia da mitigação dos impactos durante os estudos de impacto ambiental, é 

recomendável, em primeiro lugar, evitar a ocorrência de determinados impactos. Na 

impossibilidade desta medida, busca-se implementar medidas que melhorem a qualidade 

ambiental e as condições sociais, contribuindo para a sustentabilidade. Na impossibilidade destas 

medidas serem consideradas, busca-se reduzir ou minimizar os riscos e impactos adversos. 

Corrigir impactos adversos depois de sua ocorrência é uma das medidas de mitigação mais 

adotadas devido aos curtos prazos impostos pelos investidores para implementação e operação de 

projetos de relevante interesse econômico, o que resulta na elaboração de projetos que não 

consideram alguns impactos sobre ambientes naturais ou na elaboração de estudos de impactos 

ambientais que não analisam com profundidade os reais impactos gerados. Em cenários nos quais 

todas as medidas mencionadas acima não se mostrarem eficazes, compensar impactos adversos 

que não puderem ser evitados ou satisfatoriamente reduzidos se mostra a possibilidade mais 

relevante (UNEP, 2002). No Brasil, conforme ilustra a Figura 5 acima, o uso da compensação 

ambiental é obrigatória no caso de projetos que são sujeitos ao EIA/RIMA. Independentemente 

da possibilidade de evitar ou mitigar impactos, a legislação nacional obriga o empreendedor de 

projetos com impactos ambientais potencialmente significativos a compensá-los através de um 

pagamento compulsório a ser utilizado na criação e manutenção de unidades de conservação. 

Uma outra maneira de visualizar a importância da hierarquia da mitigação para a 

definição de medidas de compensação ambiental está ilustrada na Figura 6 abaixo, adaptada de 

BBOP (2009a). 
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Figura 6 - Hierarquia da Mitigação. 

 

Fonte: Adaptado de BBOP (2009a). 

 

Como se observa acima, a compensação ambiental pode ser entendida como as medidas 

necessárias para compensar os impactos residuais, ou seja, os impactos negativos que não podem 

ser evitáveis, mitigáveis e recuperáveis. Quando a compensação ambiental é equivalente ao 

impacto residual, obtém-se uma situação de “perda líquida nula”, conhecida em inglês como no 

net loss. Quando a compensação ambiental gera, além da compensação dos impactos residuais, 

impactos ambientais positivos, obtém-se uma situação de “ganho líquido positivo”. Políticas de 

compensação ambiental eficientes devem garantir, pelo menos, uma situação de perda líquida 

nula e, se possível, ganho líquido positivo. Para tal, as medidas de compensação ambiental 

podem prever medidas que sejam da “mesma natureza” (no inglês in-kind) dos impactos 

negativos residuais. Por exemplo, se os impactos negativos residuais de um projeto for 

“supressão florestal”, as medidas de compensação ambiental de “mesma natureza” seriam a 

revegetação ou recuperação florestal de áreas e ecossistemas semelhantes. Outra possibilidade, 

cada vez mais comum globalmente (BBOP, 2009), são medidas de compensação ambiental de 

“natureza distinta” (no inglês out-of-kind). Um exemplo de compensação de natureza distinta, no 

caso citado anteriormente, seria o financiamento de infraestrutura ou atividades de conservação 

em outras áreas. A compensação ambiental prevista na Lei N° 9985/2000 pode ser entendida 

como uma compensação ambiental de natureza distinta, pois ela é, em qualquer caso, uma 

equivalência financeira utilizada para compensar impactos de diversos tipos desde que sejam 

encarados como significativos. Embora a compensação ambiental seja uma prática comum em 

diversos países, a exigência desta na modalidade financeira não é facilmente encontrada. 
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4.4 - Políticas de compensação ambiental no contexto internacional 

 

Assim como o Brasil, outros países já desenvolveram, ou buscam estabelecer base legal para 

implantação de medidas de compensação ambiental. Com o interesse em compensações de 

biodiversidade aumentando na América Latina, Villarroya et al (2014) realizaram uma revisão 

dos principais arcabouços normativos da compensação ambiental vinculada ao licenciamento 

ambiental nos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela. 

Todos os países mencionados apresentam legislações específicas para a manutenção da 

biodiversidade, buscando proteger as coberturas naturais presentes em seus territórios. No 

entanto, apenas Brasil, Colômbia, México e Peru apresentam leis ou decretos que normatizem a 

compensação ambiental sobre impactos significativos (VILLARROYA et al, 2014). 

Na América do Sul, com um território de paisagens que vão da Patagônia para áreas 

úmidas dos Andes até o deserto do Atacama, o Chile oferece uma gama quase incomparável de 

habitats naturais em um único país. Mas durante anos de rápida expansão econômica, muito 

pouca atenção foi dispensada à proteção da biodiversidade e dos ecossistemas relevantes em seu 

território. Atualmente, o país discute a adoção de medidas de compensação ambiental para 

implementar a conservação de ambientes naturais. O governo chileno criará em breve um novo 

serviço de conservação de Biodiversidade e Áreas Protegidas. Este assumirá e ampliará o papel 

atualmente desempenhado pela corporação florestal nacional - CONAF, na operação de áreas 

protegidas (AZZOPARDI, 2014). 

O Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA), foi criado em 1997 para garantir a 

execução de projetos de mitigação aos danos causados ao meio ambiente. O sistema, no entanto, 

recebe críticas por parte de entidades de proteção ambiental, e nem sempre trabalha como 

planejado. Em resposta a estas falhas, o governo chileno procura um novo mecanismo que vise 

garantir a aplicação das despesas privadas para compensar a perda de ecossistemas e proteger 

áreas relevantes. A ideia é criar algo parecido com os Biobanks, criados para gerar recursos em 

prol da preservação e recuperação das áreas de relevante interesse, já adotados nos Estados 

Unidos (AZZOPARDI, 2014). 

Mckenney e Kiesecker (2010) realizaram uma revisão comparando ganhos, abordagens e 

questões principais, diferenciações e semelhanças entre modelos adotados nos Estados Unidos, 

União Europeia e Austrália. Os Estados Unidos possuem um programa de mitigação para 

intervenções em terras úmidas. Este pode ser considerado um dos mais avançados do país com 
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relação a compensação ambiental, fundamentado na seção 404 que altera a chamada Lei das 

Águas limpas (33 U.S.C. § 1344). A Agência de Proteção Ambiental – EPA juntamente com o 

Departamento do Exército elaboraram memorando para determinar ações de mitigação baseadas 

na 404, orientando operações federais de arrecadação financeira para mitigação de zonas úmidas 

(US ARMY Corps of Engineers, 2014).  

Estas diretrizes resultaram na criação, em 2008, de mecanismo compensatório para a 

perdas de recursos aquáticos (33 CFR § 325 e 332; 40 C.F.R. § 230). O Fundo de Conservação 

dos Estados Unidos tem o objetivo de investir na compensação dos impactos negativos para as 

espécies, em vez de substituir funções e valores das zonas úmidas. A Agência de Proteção 

Ambiental da Califórnia foi a primeira, em 1995, a emitir orientações para a criação de banco de 

mitigação de zonas alagadas, ação seguida pelo Departamento do Interior. Estes se tornaram 

responsáveis por operar sistemas de financiamento de restauração e conservação de áreas 

alagadas. O ganho direto desta medida é o aumento da quantidade e a qualidade das zonas 

alagadas em todo o território Norte Americano (US Army Corps of Engineers, 2014). Segundo 

Pacheco (2008), organismos responsáveis realizaram ações entre 1993 e 2000, possibilitando a 

negociação para preservar 16.500 hectares de zonas alagadiças restauradas ou criadas, em 

contrapartida aos 9.500 hectares de terraplanagens realizadas em outras regiões com estas 

características. 

Com relação aos países que integram a União Europeia - UE, a política de conservação da 

biodiversidade e ambientes naturais é estruturada pelo programa Natura 2000. Este é composto 

por uma rede de áreas de proteção da natureza estabelecidas no âmbito da Habitats Directive de 

1992. O objetivo da rede é garantir a sobrevivência a longo prazo das espécies e habitats mais 

valiosos e ameaçados do continente europeu. O Natura 2000 é composto de Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC) designados pelos Estados-Membros no âmbito da Habitats Directive, que 

incorpora Zonas de Proteção Especial (ZPE) por eles designados no âmbito da Birds Directive de 

1979. Diferentemente do SNUC brasileiro, que determina a criação de unidades de conservação 

de proteção integral, o Natura 2000 não é um sistema de rígidas reservas naturais, onde todas as 

atividades humanas são excluídas. A rede inclui reservas naturais cujas terras, em sua maioria, se 

mantém como propriedade privada.  O foco do programa está em garantir uma gestão sustentável 

dos recursos, equilibrando aspectos ecológicos e econômicos. O estabelecimento de rede de áreas 

protegidas também cumpre uma obrigação do bem estar social, nos termos da Convenção das 

Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (EUROPEAN COMMISSION, 2000).   



  

 

42 
 

Atualmente, o programa é totalmente financiado pelos 27 Estados-Membros (UE-27). 

Estima-se que sejam necessários € 5,8 bilhões por ano para gerenciar e restaurar as áreas 

vinculadas à rede, formada por diversas áreas de relevante interesse natural. No entanto, o artigo 

8º da Habitats Directive embasa legalmente a adoção de mecanismos de co-financiamento da 

UE. Uma Comissão, em colaboração com os Estados-Membros, busca desenvolver ferramentas 

de planejamento estratégico para a adoção desta possibilidade de financiamento, proveniente de 

capital público e privado, quadro que alcançaria uma maior absorção dos fundos da UE para a 

Rede Natura 2000 no período financeiro 2014/2020. 

Segundo informações disponibilizadas pelo Natura 2000, os custos seriam largamente 

compensados pelos benefícios proporcionados pela rede, quais sejam a proteção da 

biodiversidade europeia, atividades turísticas e recreação. O valor econômico desses múltiplos 

benefícios foi considerado muito significativo, em torno de € 200 a 300 bilhões por ano em toda a 

rede. Ressalta-se a necessidade de realização de estudos para avaliar em detalhes esta valoração e 

demonstrar os benefícios econômicos fornecidos pelo Natura 2000 (EUROPEAN 

COMMISSION, 2000a). 

Na Austrália, as medidas de compensação ambiental passaram a ser implementadas a 

partir da aprovação da Lei de Proteção do Ambiente e Conservação da Biodiversidade 1999 (Lei 

EPBC em inglês). A EPBC, peça central da legislação ambiental australiana, fornece uma 

estrutura legal para proteger e gerenciar importantes reservas com patrimônio de flora, fauna e 

comunidades ecológicas, definidos na Lei como questões de importância ambiental nacional 

(AUSTRALIAN GOVERNMENT, 1999). 

Na província de Western Australia, as compensações ambientais para proteção ambiental 

estão sendo cada vez mais solicitadas em estudos de avaliação de impacto ambiental, afim de 

desenvolver uma rede de ganho ambiental e compensar necessidades conflitantes. (HAYES; 

MORRISON-SAUNDERS, 2007). 

Os mecanismos de compensação aprovados pelos governos estaduais na Austrália 

incluem investimentos em capacitação e pesquisa. Os efeitos de tais investimentos não são 

mensuráveis como resultados de ganho direto para a biodiversidade, no entanto promovem a 

educação, formação e investigação (ICMM, 2012). O Quadro 2 sintetiza alguns aspectos-chave 

das políticas de compensação ambiental de alguns países e regiões supracitados. 
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Quadro 2 - Principais aspectos das políticas de compensação ambiental em diferentes países e regiões 

geográficas. 
Aspectos da 

Política \ Países 
Brasil (Lei 

9985/2000) 
Colômbia (Lei 

federal) 
México (Lei 

federal) 
Peru (Lei 
federal) 

US Wetlands EU natura 2000 

Objetivo da 
compensação 

Equilibrar os 
impactos 

negativos de 
projetos com a 

proteção de 
áreas de 

conservação 

Biodiversidade 
sem perda 

líquida (no-net-
loss) 

Equilibrar 
alterações 

florestais com 
ganhos 

equivalentes 
em outras áreas 

Biodiversidade 
sem perda 

líquida (no-net-
loss) ou com 
ganho líquido 

(net gain) 

Ganhos de 
biodiversidade sem 

tratar de perda 
líquida ou ganho 

líquido 

Ganhos de 
biodiversidade 
sem tratar de 

perda líquida ou 
ganho líquido 

Meios da 
compensação 

Financeira Área 
Área florestal e 

custo de 
restauração 

Área 

Proporção de 1 para 
1 de área ou de 

extensão de 
ambientes 
aquáticos 

impactados 

Varia de acordo 
com a espécie, 

habitat e 
funções 

Localização das 
medidas 

Sem 
preferência, a 
não ser que os 

impactos 
atinjam 

diretamente 
unidades de 
conservação. 

N/A N/A N/A 
Mesma bacia 
hidrográfica 

Mesma região 
biogeográfica 
de um mesmo 

estado 
membro; 

mesma rota 
migratória de 

pássaros 

Equivalência de 
medidas 

Não especifica 
Da mesma 
natureza 

Não está claro, 
depende da 
aplicação de 

recursos 

Da mesma 
natureza 

Medidas ambientais 
preferencialmente, 

e da mesma 
natureza nos casos 

de recursos naturais 
difíceis de recuperar 

Medidas 
similares em 

termos de 
proporções e 

funções 

Longevidade da 
compensação 

Permanente 
Duração do 

projeto 
N/A 

Duração dos 
impactos 

Permanente Permanente 

Fonte: Adaptado de McKenney et al., (2010) e de Villarroya et al. (2014). 

 

Como se depreende do Quadro acima, as políticas de compensação ambiental variam 

entre países e regiões geográficas. A política de compensação ambiental estabelecida pela Lei 

9985/2000 no Brasil obriga o empreendedor a compensar impactos negativos significativos, sem 

que, para isso, seja feita avaliação de perdas ou ganhos líquidos de impactos. Além disso, esta 

compensação ambiental deve se dar na forma de pagamento financeiro a unidade de conservação, 

preferencialmente, em unidades diretamente impactadas. A lei federal brasileira não especifica a 

natureza das medidas de compensação que devem ser financiadas pelos recursos financeiros. As 

vantagens e desvantagens do sistema brasileiro são difíceis de julgar, tendo em vista que ele é 

ainda relativamente novo. Como disse Villarroya et al (2014), o Sistema [brasileiro] ainda está 

em estágio embrionário, especialmente em relação ao tratamento das equivalências dos impactos 

com os benefícios dos pagamentos financeiros mandatórios. Além disso, poucos estudos 
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analisaram a efetividade da compensação ambiental estabelecida pela Lei 9985/2000, sobretudo a 

questão das metodologias de cálculo da compensação, que determinam os valores a serem 

repassados pelos empreendedores aos estados. 

4.5 Metodologia para o cálculo da compensação no Brasil 

Áreas Protegidas são instrumentos potencialmente eficazes para resguardar a integridade 

dos ecossistemas, a biodiversidade e os serviços ambientais associados, tais como a conservação 

do solo e proteção das bacias hidrográficas, a polinização, a reciclagem de nutrientes e o 

equilíbrio climático, entre outros. A criação e a implementação das Áreas Protegidas também 

contribuem para assegurar o direito de permanência e a cultura de populações tradicionais e 

povos indígenas previamente existentes (VERÍSSIMO et al, 2011). 

 A criação de mecanismos que promovam a preservação de ambientes naturais é um dos 

objetivos da compensação ambiental. Por essa razão, o investimento na manutenção e 

implantação de unidades de conservação se mostra fundamental para a o equilíbrio biológico do 

patrimônio natural brasileiro. A comunidade científica concluiu, quando da criação do arcabouço 

normativo para criação de unidades de conservação, que o empreendedor que alterasse, com a 

implantação de seu projeto, uma parcela do ambiente natural, tornar-se-ia obrigado a viabilizar a 

existência de uma unidade de conservação de proteção integral (FARIA, 2008). 

Mostra-se relevante ressaltar que os recursos da compensação ambiental, gerados a partir 

da Lei n° 9985/2000, são repassados exclusivamente para as unidades de conservação de 

proteção integral, nas quais, ao contrário das unidades de conservação de uso sustentável, não é 

permitida a ocupação por populações tradicionais e o desenvolvimento de atividades produtivas.  

O princípio desta compensação se fundamenta no conceito de usuário ou poluidor 

pagador. Sobre este, Magalhães (2007) afirma que cabe ao poluidor, e usuário dos recursos, o 

ônus do custo social da poluição por ele gerada, considerando ainda o consumo dos recursos 

ambientais a partir da responsabilidade pelo dano ecológico imposto sobre a natureza, sendo este 

dano classificado como externalidades negativas do empreendimento ou obra. 

Sobre este conceito, Milaré (2001) considera que os efeitos negativos provenientes de 

processos produtivos, que geram lucro para o empreendedor mas impõem um dano ecológico aos 

ambientes naturais e à sociedade, devem ser de alguma forma compensados. E uma maneira justa 
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de compensar os impactos irreversíveis sobre os ambientes naturais seria investir na manutenção 

das áreas prioritárias para conservação. 

Neste sentido, a lei do SNUC pode ser considerada um marco para a criação de unidades 

de conservação, já que regula os tipos de usos e as atividades desenvolvidas nas áreas protegidas. 

O art. 36 desta lei afirma que empreendimentos ou atividades que apresentem potencial para 

produzir impactos ambientais significativos, fundamentados em Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e constatados pelo órgão ambiental, devem apoiar a implantação e manutenção de unidade 

de conservação. 

Segundo o mesmo artigo, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para 

esta finalidade não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o 

grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento (BRASIL, 2000).  

Considerando as fases do licenciamento ambiental, esta compensação pode ser exigida 

tanto durante a implantação quanto na operação, ou ainda durante regularização ambiental de 

caráter corretivo. No entanto, sua aplicação só poderá incidir a empreendimentos que tenham 

gerado impacto ambiental após a vigência da Lei do SNUC (IEF, 2013a). 

Já o parágrafo 2° do mesmo art. 36 afirma que cabe ao órgão ambiental licenciador definir 

quais unidades de conservação serão beneficiadas com o recebimento da compensação, 

considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e a intensão do empreendedor, havendo 

ainda a possibilidade de criação de novas unidades de conservação. Nos casos em que a 

instalação ou operação do empreendimento afetar uma unidade de conservação específica ou sua 

zona de amortecimento, a compensação, segundo o texto, deve beneficiar a unidade de 

conservação afetada, mesmo que esta não pertença ao grupo de Proteção Integral (BRASIL, 

2000). 

A partir da aprovação desta lei, um intenso debate foi promovido para se definir como 

calcular o valor a ser repassado pelo empreendedor aos órgãos ambientais estaduais e federal. O 

Decreto Federal nº 4.340/2002 regulamenta a lei mencionada anteriormente. Destaque para o art. 

31, que reforça a competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) em estabelecer o grau de impacto – GI a partir de EIA/RIMA, 

considerando para esta tarefa, exclusivamente, os impactos ambientais negativos não mitigáveis 

sobre o meio ambiente (BRASIL, 2002). No caso dos estados, cabem aos respectivos órgãos 

ambientais estaduais a tarefa de calcular o GI.  
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O mesmo decreto cria as câmaras de compensação ambiental, responsáveis por analisar os 

percentuais fixados para a compensação encaminhadas pelos empreendedores, e define ainda 

quais deveriam ser, a partir da regulamentação do decreto, as prioridades no gasto do recurso 

recebido pelas unidades de conservação. São elas: 

• Regularização fundiária e demarcação das terras; 

• Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

• Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 

proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

• Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 

conservação;  

• Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 

conservação e área de amortecimento.  

No entanto, o documento não detalha a metodologia a ser utilizada para calcular o valor 

cobrado de atividades ou empreendimentos com potencial para produzir significativo impacto 

ambiental. 

Este ponto da lei instigou a Confederação Nacional das Indústrias a mover em 2008 uma 

ação direta de inconstitucionalidade (ADIN). Na visão da CNI, torna-se inviável o pagamento da 

compensação ambiental de acordo com os custos totais do empreendimento. Outro ponto 

levantado na ação é o entendimento de que a compensação ambiental calculada desta maneira, 

possui uma natureza similar à uma taxa, ou indenização, tal qual a tantas outras já pagas pelos 

empresários em diversos momentos da vida útil de um empreendimento. 

Após analisar a ADIN nº 3.378/2006, o Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que a 

compensação ambiental não tem natureza jurídica de taxa, nem de indenização e julgou legítima 

a criação da chamada “compensação financeira do SNUC”. No entanto, a definição de que a 

compensação “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais do empreendimento” foi 

considerada inconstitucional (STF, 2004). 

Segundo o STF, a ilegitimidade do art. 36 da Lei nº 9.985/2000 estaria no fato de que o 

valor da compensação em questão deve ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental 

identificado após estudo, em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa e não 

considerando diretamente a fixação de percentual sobre os custos do empreendimento 

(DOMINGUES, 2009). Fez-se necessário neste momento, estabelecer metodologia de cálculo 

para determinar os valores a serem compensados pelos empreendedores. 
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A definição da metodologia a ser adotada para o cálculo da compensação ambiental foi 

finalmente detalhada no Decreto Federal n° 6848/2009 (BRASIL, 2009), acrescentando o art. 31-

A ao decreto nº 4.340/2002. Na ocasião, definiu-se a seguinte fórmula: 

CA = VR x GI 

• CA = Valor da Compensação Ambiental; 

• VR = Valor de Referência. Representa o somatório dos investimentos necessários 

para implantação do empreendimento; 

• GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

 

Segundo a legislação em vigor, o valor de referência - VR deve ser apresentado 

espontaneamente pelo empreendedor ao órgão ambiental, antes da emissão da licença de 

instalação. No valor declarado ao órgão ambiental não podem ser incluídos os investimentos 

referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental 

para mitigação de impactos causados pelo empreendimento. Tão pouco os encargos e custos 

incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os 

custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais (BRASIL, 2009). 

Quanto ao Grau de Impacto (GI), este é entendido como a representação das 

externalidades provenientes da implantação e operação dos empreendimentos passíveis de 

regularização ambiental. Segundo Moura (2006), o conceito de externalidade refere-se à ação que 

um determinado sistema de produção causa em outros sistemas externos, afetando a qualidade de 

vida e o equilíbrio ecológico das áreas de influência. Segundo o Decreto Federal n° 6848/2009, o 

grau de impacto pode ser definido a partir da seguinte fórmula:  

GI = ISB + CAP + IUC 

• ISB = Impacto sobre a Biodiversidade 

• CAP = Comprometimento de Área Prioritária 

• IUC = Influência em Unidades de Conservação 

 

Todas as variáveis apresentam parâmetros (no caso do ISB, seu valor será calculado a 

partir dos parâmetros: IM = Índice Magnitude, IB = Índice Biodiversidade, IA = Índice 

Abrangência, e IT = Índice Temporalidade). Para cada parâmetro é considerado uma pontuação 

em forma de percentual, que será somada para se chegar ao valor final do GI. No caso do ISB, 

teremos um valor máximo de 0,25%, caso todos os parâmetros de impactos negativos sobre a 
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biodiversidade estejam presentes na instalação do empreendimento ou atividade.  As demais 

variáveis do cálculo do GI na esfera federal (CAP e IUC) são calculadas sob a mesma lógica 

apresentada acima. O valor máximo do GI, caso todos os parâmetros sejam observados no 

empreendimento, será 0,5%. Ressalta-se que, o órgão ambiental utiliza como referência de 

análise os resultados da AIA apresentada no momento dos estudos ambientais para concessão de 

licença. Os cálculos dos valores do grau de impacto e da compensação ambiental são realizados 

pelo setor especializado do órgão ambiental, e aprovados por câmara consultiva deliberativa. A 

partir deste momento, alguns estados estabeleceram metodologias próprias para o cálculo dos 

valores do GI e da CA, desenvolvendo parâmetros específicos para determinar os pesos das 

variáveis principais do cálculo final. 

A Câmara Federal de Compensação Ambiental - CFCA possui caráter supervisor e tem 

por objetivo orientar o cumprimento da legislação referente à compensação ambiental do 

licenciamento ambiental federal. É composta por membros dos setores público e privado, da 

academia e da sociedade civil. Cabe a CFCA estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação 

da compensação ambiental federal, para agilizar a regularização fundiária das unidades de 

conservação, e para a elaboração e implantação dos planos de manejo. Além disso, a CFCA 

compete avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da 

compensação ambiental, bem como deliberar, sob forma de resoluções, proposições e 

recomendações, visando o cumprimento da legislação ambiental referente à compensação 

ambiental federal. 

A destinação dos recursos não é feita pela CFCA, mas pelo Comitê de Compensação 

Ambiental Federal- CCAF, órgão colegiado criado no âmbito do IBAMA, instituído pela Portaria 

Conjunta nº 225/2011. O CCAF é presidido pelo IBAMA, órgão licenciador federal, e conta com 

membros indicados pelo MMA e ICMBio.  A principal atribuição do CCAF é deliberar sobre a 

divisão e a finalidade dos recursos oriundos da compensação ambiental federal para as unidades 

de conservação beneficiadas ou a serem criadas (MMA, 2015). 

Fazer a regularização fundiária das UC federais segue sendo um dos maiores desafios da 

gestão do SNUC. A compensação ambiental financeira e a compensação de reserva legal são 

instrumentos com potencial para enfrentar a carência de recursos orçamentários, visando a 

manutenção das unidades de conservação e solução para os desafios do sistema 

(MERCADANTE, 2007). 
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O mesmo autor afirma que a compensação ambiental é uma fonte permanente, estável e 

não sujeita a contingenciamento e está ajudando a superar a carência histórica de recursos 

financeiros regulares para uma gestão eficaz do SNUC. No entanto, nem todos os Estados 

seguem o determinado pelo Decreto Federal n°6848/2009, aplicando legislação própria e 

cobrando em alguns casos valores superiores ao estabelecido na esfera federal (CNI, 2013). 

Conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 371/2006 (BRASIL, 2006), o 

percentual de compensação é definido anteriormente, na emissão da Licença Prévia, ou, quando 

esta não é exigível, junto com a LI. Em todo caso, apenas na LI é definido o montante de 

compensação a ser pago, pois antes deste momento o EIA/RIMA do projeto ainda não tinha sido 

aprovado muito menos o valor total do empreendimento definido. Com os recursos disponíveis, a 

CCA então decide quais projetos devem ser financiados. 

Para ABEMA (2013), os recursos advindos da compensação ambiental devem ser geridos 

por uma Câmara de Compensação Ambiental, instituída em todos os Estados, e aplicados na 

melhoria da qualidade ambiental. Esta associação sugere ainda a adoção, em todos os Estados, do 

modelo da Câmara Federal de Compensação Ambiental - CFCA, criada pela Portaria MMA nº 

416/2010 (MMA, 2010). A CFCA apresenta como suas principais atribuições: estabelecer 

prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental federal, avaliar e auditar, 

metodologia de cálculo da compensação ambiental, propor diretrizes para agilizar a regularização 

fundiária das unidades de conservação, bem como para elaboração e implantação dos planos de 

manejo das unidades de conservação, deliberar, sob forma de resoluções, com o objetivo de 

cumprir a legislação referente à compensação ambiental federal. (MMA, 2015). 

Como características positivas da compensação ambiental estabelecida pela lei do SNUC, 

Young (2005) destaca que a possibilidade do aumento do financiamento dos projetos de 

conservação ambiental. A compensação seria neste sentido um importante instrumento 

econômico para a gestão ambiental. 

Pacheco (2008) afirma que o recurso da compensação ambiental constitui-se em uma 

fonte não orçamentária significativa para a sustentabilidade econômica do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Portanto, entende-se que este recurso deve ser utilizado 

prioritariamente para a manutenção e regularização das unidades de conservação existentes, 

elaboração de pesquisas e estudos para a criação de novas unidades. No entanto, em muitos 

estados brasileiros esta fonte de recurso tornou-se orçamentária, se misturando a outras fontes de 
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recursos do estado, procedimento que burocratiza e onera a aplicação direta nas unidades de 

conservação, objetivo principal deste mecanismo.  

O estudo realizado pela The Nature Conservancy – TNC teve o objetivo de desenvolver o 

estado da arte da compensação ambiental nos Estados brasileiros. O foco da pesquisa esteve nas 

normativas e modelos de gestão adotados por todos os estados, bem como a destinação e 

aplicação desses recursos na realidade estadual (TNC, 2013). A Tabela 4 apresenta uma 

contextualização do cenário da compensação ambiental levantada em todos os estados brasileiros 

 

Tabela 4 – Cenário da compensação ambiental nos estados brasileiros.  

Estado % de VR para cálculo da CA 
Natureza da Receita 

(Orçamentário ou 
Extraorçamentário) 

Forma de execução 

AC 0 à 0,5 % do VR Extraorçamentário Pelo empreendedor. 

AL 0 à 0,5 % do VR Orçamentário Pelo Estado. 

AP Mínimo de 0,5% Extraorçamentário Não informado. 

AM 0 à 0,5 % do VR Orçamentário Pelo Estado. 

BA 0,5 % do VR Ambos Pelo Estado ou empreendedor. 

CE 0,5 % do VR Orçamentário Não informado. 

DF Não estabelecido Extra orçamentário Pelo empreendedor. 

ES Máximo 0,5 % do VR Orçamentário Pelo Estado. 

GO 
Mínimo de 1% máximo 

não informado. 
Orçamentário Pelo Estado. 

MA 0 à 0,5 % do VR Orçamentário Pelo Estado. 

MT 0,5 à 1,25 % do VR Não informado. Não informado. 

MS Não estabelecido. Orçamentário Pelo Estado ou empreendedor. 

MG 0 à 0,5 % do VR Orçamentário Pelo Estado. 

PA 0 à 0,5 % do VR Orçamentário 
Pelo empreendedor ou 

por terceiros. 

PB 
Mínimo de 0,5% e máximo 

não informado. 
Orçamentário Pelo empreendedor ou pelo Estado 

PR 0,1 à 0,5 % do VR Orçamentário Pelo Estado. 

PE Não estabelecido. Orçamentário Pelo Estado. 

PI Não estabelecido. Orçamentário Não informado. 

RJ 0,5 à 1,1 % do VR Extraorçamentário 
Pelo empreendedor ou 

por terceiros. 

RN 0,5 à 5,0 % do VR Não informado. Não informado. 

RS 
Mínimo de 0,5% e máximo 

não informado. 
Ambos Não informado. 

RO 
Mínimo de 0,5% e máximo 

não informado. 
Extraorçamentário Pelo empreendedor ou pelo Estado. 

RR 0 à 0,5 % do VR Extraorçamentário Não informado. 

SC 
Mínimo de 0,5% e máximo 

não informado. 
Não informado. 

Pelo Estado, pelo empreendedor ou por 
terceiros. 

SP 
Mínimo de 0,5% e máximo 

não informado 
Extraorçamentário 

Pelo Estado, pelo empreendedor ou 
pelo Fundo do próprio Estado. 

SE 0 à 0,5 % do VR Não informado. Pelo Estado. 

TO 
Mínimo de 1,0% e máximo 

não informado 
Orçamentário Pelo Estado. 

Fonte: Adaptado de TNC (2013). 

 

Analisando os dados apresentados pelo estudo, pode-se perceber que apenas 15 Estados 

brasileiros disponibilizaram informações acerca dos valores arrecadados com a compensação 

ambiental nos últimos anos, 10 informaram os valores já executados nas Unidades de 

Conservação e 13 os valores ainda disponíveis para a execução. Este dado pode representar uma 
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dificuldade do próprio Estado em desempenhar o papel de gestor do recurso da compensação 

ambiental, uma vez que em 14 Estados, fora os quais não foi possível obter a informação acerca 

da forma da execução do recurso, o próprio poder executivo estadual desempenha este papel. Por 

outro lado, em 9 estados a execução dos recursos pode acontecer diretamente pelos 

empreendedores, e em três declarou-se a possiblidade da execução do recurso por terceiros. 

Já com relação aos percentuais dos Valores de Referência adotados para realização do 

cálculo da compensação ambiental, observa-se uma heterogeneidade dos valores adotados, sendo 

que em dez Estados os percentuais ficaram entre 0 à 0,5 % do VR.  

21 Estados apresentam atualmente Legislação estadual específica sobre Compensação 

Ambiental, 22 apresentam uma Câmara de Compensação Ambiental ou órgão semelhante em 

funcionamento, 13 apresentam planejamentos específicos para destinação dos recursos às UC 

(TNC, 2013). Outro dado que chama a atenção é a falta de transparência com a relação a 

apresentação das informações para a sociedade civil interessada, uma vez que apenas o estado de 

Goiás disponibiliza na internet os valores arrecadados e executados, bem como as demais ações 

relativas ao sistema de compensação ambiental. 
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5 - METODOLOGIA 

Optou-se por adotar neste trabalho uma abordagem essencialmente qualitativa e indutiva 

de investigação. Para Goldenberg (2004), a abordagem qualitativa não se preocupa com “a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória”. Na visão de 

Babbie (2010), o raciocínio indutivo se move das questões particulares para as gerais, a partir de 

um conjunto de observações específicas para a descoberta de um padrão que representa algum 

grau de ordem entre todos os dados do evento ou caso analisado. As generalizações empíricas nos 

levam a formulação de teorias, hipóteses e observações, para comprovar as generalizações 

empíricas e novamente realizá-las (BABBIE, 2010).  

O trabalho utilizou estudos de caso incorporado. Esta estratégia é adotada quando, dentro 

de um caso único, se dá atenção a uma subunidade ou a várias subunidades (YIN, 2003). Deste 

modo, a questão da compensação ambiental, tema central desta pesquisa, envolve as questões da 

avaliação de impacto e o licenciamento ambiental, dentro da realidade observada em seis estados 

brasileiros. 

Considerando o pouco tempo de existência da legislação específica sobre compensação 

ambiental no Brasil (a Lei foi aprovada em 2000 mas sua última regulamentação é de 2009), 

levou-se em consideração a possibilidade de, durante o andamento da pesquisa, incluir-se novas 

unidades de análise. Nas palavras de Goldenberg (2004), o pesquisador deve estar preparado para 

lidar com uma grande variedade de problemas teóricos e com descobertas inesperadas, 

reorientando assim seu estudo. Deste modo foi realizada uma pesquisa qualitativa indutiva, de 

caráter claramente exploratório. 

Quanto às técnicas de coleta de dados, realizou-se uma revisão de literatura, acadêmica e 

de documentos oficiais pertencentes ao poder executivo dos estados brasileiros analisados; 

artigos científicos, publicações de instituições de pesquisa sobre compensação ambiental, 

relatórios financiados por empresas, sites especializados ou de órgãos públicos de gestão de 

ambientes naturais, buscando contato com as principais referências internacionais e brasileiras.  

Em 2013, a The Nature Conservancy - TNC, elaborou uma pesquisa cujo objetivo 

principal foi compreender os diferentes processos de compensação ambiental que estão sendo 
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aplicados no âmbito estadual e identificar as boas práticas desenvolvidas (TNC, 2013). Este 

trabalho se tornou uma referência importante para a realização de uma análise aprofundada dos 

sistemas de compensação ambiental adotados em seis estados brasileiros, no intuito de levantar 

os desafios e perspectivas da compensação ambiental do sistema de licenciamento bem como 

para a criação e manutenção de unidades de conservação em: Amazonas, Bahia, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. 

No primeiro momento, fez-se necessária uma revisão documental para levantamento das 

informações acerca do arcabouço normativo da compensação ambiental nos estados. As 

informações foram levantadas em banco de dados especializados, como os sites das secretarias de 

meio ambiente dos referidos estados, arquivos de documentos como pareceres técnicos, estudos 

ambientais e pautas de reuniões ordinárias das Câmaras Técnicas de Compensação Ambiental 

(em Minas Gerais Câmara de Proteção à Biodiversidade).  

Para atingir o objetivo principal da pesquisa, considerou-se relevante entender a 

percepção dos envolvidos nas várias etapas do sistema de compensação ambiental. Para tanto, 

realizam-se entrevistas do tipo semiestruturada, por meio da aplicação de um questionário 

contendo oito questões, sendo uma questão de resposta direcionada e sete questões de respostas 

livres. A única pergunta com resposta direcionada trata-se do entendimento dos entrevistados 

quanto à eficiência do sistema da compensação ambiental adotado em seu estado. O questionário 

utilizado nesta pesquisa encontra-se no anexo I. 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada aborda um assunto sobre o 

qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões 

inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode 

fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas.  

Todas as entrevistas foram realizadas a partir de contato telefônico utilizando o software 

SKYPETM, versão para Windows 8. O software MP3 Skype recorder foi escolhido para a gravação 

das ligações, resguardando a transcrição de forma mais completa de todos os contatos. No 

entanto, alguns entrevistados preferiram enviar as respostas por e-mail, por acreditarem que 

responderiam com maior coerência enquanto preenchessem o questionário. 

Quanto aos agentes envolvidos diretamente com o tema, definiu-se três perfis de 

entrevistados como grupos representativos: gestores de unidades de conservação, representantes 

de órgãos ambientais (gerentes de compensação ambiental ou técnicos especializados em 
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compensação ambiental), além de consultores ambientais com experiência no acompanhamento 

das empresas que durante o processo de licenciamento ambiental recebem a condicionante da 

compensação ambiental financeira. O Quadro 3 apresenta a função dos respectivos códigos dos 

entrevistados. A intenção da amostra foi capturar a percepção daqueles envolvidos na gestão, 

implementação e monitoramento da Compensação Ambiental, na visão de agentes públicos e 

privados, garantindo um representante de cada grupo de entrevistado por estado. 

 

QUADRO 3 – Amostra, função e código de entrevistados nos seis estados brasileiros estudados. 
 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
PARANÁ 

MINAS 

GERAIS 

RIO DE 

JANEIRO 
BAHIA 

MATO 

GROSSO DO 

SUL 

AMAZONAS 

ÓRGÃO 

AMBIENTAL 
OA1 OA2 OA5 OA3 OA4 OA6 

UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 
UC8 

UC2, UC3 e 

UC5. 
UC4 - UC1 UC6 

CONSULTORES CR2 CR3 CR1 CR4 - CR6 

 

 

No campo dos entrevistados que atuam enquanto gestores de unidades de conservação, 

foram realizadas oito entrevistas, das quais três se deram no estado de Minas Gerais, devido à 

proximidade geográfica com os sujeitos que atuam nestas áreas. Desta maneira, tornou-se 

possível o levantamento mais aprofundado das informações deste estado. 

O levantamento de dados para pesquisa por meio de entrevistas requer cuidado especial. 

Deve-se considerar que não basta apenas coletar respostas sobre questões de interesse, mas sim 

saber como analisá-las para validação dos resultados (MANZATO e SANTOS, 2012). Os dados 

obtidos foram analisados considerando a pluralidade e qualidade de fontes, a incidência de 

respostas similares em uma mesma pergunta, o uso de diagramas e comparações, além do “bom 

senso”, visando formular conclusões, bem como apontar boas práticas e pontos a serem 

melhorados.  

Uma das principais dificuldades metodológicas desta pesquisa foi a demora ou recusa dos 

agentes envolvidos em responder ao questionário, principalmente por entrevistados lotados nos 

estados do Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. Por fim, cabe 

ressaltar que os dados dos questionários foram utilizados de modo a triangular as informações 

levantadas na literatura internacional, e nas análises documentais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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6 – CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NOS 

ESTADOS ESCOLHIDOS COMO ESTUDOS DE CASO 

 

A seguir são apresentadas as principais caraterísticas das políticas de compensação 

ambiental de seis estados brasileiros analisados. Buscou-se estabelecer uma análise comparativa 

entre as metodologias de cálculo e os indicadores ambientais adotados em cada um dos estados. 

6.1 Compensação ambiental no Estado de Minas Gerais 

 

No estado de Minas Gerais, o órgão responsável por identificar, criar e implantar áreas 

protegidas é o IEF - Instituto Estadual de Florestas, que está, por sua vez, vinculado à Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Existem no estado dez 

categorias de unidades de conservação e áreas protegidas de acordo com a Lei estadual n° 

13.803/2003. Dentre elas, atualmente existem 66 unidades de conservação de proteção integral, 

sendo 11 Estações Ecológicas, 2 Reservas Biológicas, 38 Parques Estaduais, 11 Monumentos 

Naturais e 4 Refúgios Estaduais da vida silvestre, protegendo mais de 468.600 ha de áreas 

naturais (IEF, 2015). O IEF é ainda responsável por calcular e gerir os recursos da compensação 

ambiental. 

A compensação financeira é exigida a partir da aprovação pelo COPAM de condicionante 

do licenciamento ambiental, após a comprovação por parte da equipe técnica do órgão 

licenciador responsável pela análise ambiental do empreendimento, de que os impactos 

ambientais gerados são significativos e, portanto, passíveis da incidência da compensação por 

meio da Lei do SNUC.  

Adota-se no estado de MG a mesma fórmula utilizada pelo sistema federal, normatizada 

pelo Decreto Federal nº 6848/2009, para se estabelecer os valores da Compensação Ambiental 

(CA= VR x GI). No entanto, para determinar o grau de impacto (que conforme estabelece o 

Decreto Federal nº 6848/2009 (BRASIL, 2009) varia de 0 a 0,5%), adota-se os critérios 

apresentados pelos Decretos Estaduais nº 45.175/2009 (MINAS GERAIS, 2009) e nº 

45.629/2011 (MINAS GERAIS, 2011). Quais sejam: GI = FR + (FT + FA) onde:  
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FR = Fator Relevância: avaliar o grau de comprometimento do meio ambiente pelo 

empreendimento; 

FT = Fator de Temporalidade: permite avaliar a persistência do comprometimento do 

ambiente pelo empreendimento; e 

FA = Fator de Abrangência: critério que permite avaliar a distribuição espacial do 

comprometimento do ambiente pelo empreendimento. 

Para cada fator analisado, existem subcritérios que devem ser considerados caso sejam 

detectados como característica do empreendimento pela equipe técnica do Núcleo de 

Compensação Ambiental (NCA).  

Para se calcular o fator de relevância de um empreendimento analisado, se este interferir 

comprovadamente em “áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, 

novas e vulneráveis e/ou em áreas de reprodução, de pousio e de rotas migratórias”, será somado 

0,0750. Caso comprove-se a “interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 

paleontológicos”, soma-se mais 0,0250. Os valores dos subcritérios identificados serão somados 

para estabelecer o GI, que pode atingir um valor máximo de 0,5 %. Cabe esclarecer que este é um 

percentual estabelecido para calcular o potencial comprovado do empreendimento em gerar 

impactos ambientais, não se assemelha ao percentual fixado sobre os custos totais do 

empreendimento questionado pela CNI na ADIN nº 3.378/6. No entanto, como o GI é 

multiplicado pelo VR para se chegar a CA, pode-se afirmar que a CA será equivalente à no 

máximo 0,5% de VR. No estado de MG, o recurso da compensação ambiental é considerado 

orçamentário, ou seja, é recolhido e administrado pelo poder executivo estadual (TNC, 2013). 

A competência para identificar e valorar o grau de impacto dos empreendimentos, 

elaborar os projetos a partir dos recursos da compensação, bem como selecionar a Unidade de 

Conservação prioritária para o recebimento do recurso é da Gerência de Compensação Ambiental 

(GCA), pertencente ao supramencionado IEF e, consequentemente, SEMAD. A referida análise 

compõe parecer único emitido pelo GCA e submetido à Câmara de Proteção à Biodiversidade 

(CPB), uma das câmaras temáticas integradas ao Conselho de Política Ambiental (COPAM), 

órgão consultivo e deliberativo do estado de Minas Gerais. 

O pagamento é feito pelos empreendedores em parcela única, segundo normatização 

estabelecida na Deliberação Normativa n° 94/2006. Quando a compensação ambiental for 

estabelecida como condicionante na fase de Licença Prévia (LP), tem-se 30 dias da concessão da 

Licença de Instalação (LI) para a realização do pagamento, e 60 dias a contar da publicação no 
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Diário Oficial de Minas Gerais, da decisão da CPB que fixar a compensação ambiental, quando a 

condicionante for estabelecida na fase de Licença de Instalação (LI) ou Licença de Operação 

(LO). Nos casos de estabelecimento da condicionante na fase de Licença de Operação Corretiva, 

o prazo para pagamento é de 30 dias a contar da publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, da 

decisão da CPB que fixar a compensação ambiental (MINAS GERAIS, 2006). 

          A aplicação dos recursos da compensação ambiental nas unidades de conservação é 

definida pelo Plano Operativo Anual (POA). Considerado um instrumento de gestão do Governo 

do Estado de Minas Gerais, criado em 2006, o POA estabelece critérios e diretrizes afim de 

orientar a distribuição dos recursos arrecadados com a compensação ambiental financeira, entre 

as unidades de conservação de proteção integral estaduais e em casos específicos as unidades de 

conservação de uso sustentável (IEF, 2013a).  

6.2 Compensação ambiental no Estado do Paraná 

 

A Lei florestal do estado do Paraná, Nº 11054/1995 (PARANÁ, 1995), determina no Art. 

69 que cabe ao Poder Executivo manter estrutura e recursos necessários para que uma autoridade 

florestal específica promova o cumprimento desta lei. Além disso, funções de controle, fomento a 

extensão, são prioridades, com destaque para os aspectos: manutenção e implantação de sistema 

estadual de unidades de conservação, e a conservação do potencial genético e diversidade 

biológica das florestas nativas remanescentes (PARANÁ, 1995). Existem no estado do Paraná 68 

unidades de conservação estaduais, que somam 1.205.632,08 ha de áreas conservadas. Deste 

total, 23 unidades de conservação de Uso Sustentável e 45 são unidades de conservação de 

Proteção Integral, passíveis de receber diretamente os recursos da compensação ambiental.  

A autarquia responsável por administrar os recursos financeiros gerados a partir da 

compensação ambiental é o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A compensação ambiental 

financeira é exigida durante processo de licenciamento ambiental, e a análise de todos os dados 

disponíveis que forem necessários à execução da metodologia dos cálculos da compensação é 

feita por grupo de trabalho específico da Câmara Técnica de Compensação Ambiental – CTCA.  

Sem o estabelecimento destes valores, o processo de licenciamento ambiental não prossegue. Os 

valores a serem repassados pelos empreendedores são recolhidos pelo IAP através de contas 

específicas para cada compensação ambiental, abertas estritamente para o recebimento dos 
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recursos gerados com a composição de determinado empreendimento ou atividade (PARANÁ, 

2010). 

Cabe à Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas - DIBAP, através do Departamento 

de Unidades de Conservação – DUC, manter rígido controle da utilização dos recursos conforme 

os Planos de Aplicação aprovados. Os mesmos devem ser apresentados, semestralmente, para 

acompanhamento pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Estes planos de aplicação são 

elaborados pela DIBAP, com auxílio da DUC, a partir dos cálculos elaborados por Grupo de 

Trabalho específico da CTCA (PARANÁ, 2010). 

A Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 001/2010 (PARANÁ, 2010) apresenta a 

metodologia para a gradação da compensação ambiental no estado do Paraná, estabelecendo 

critérios de valoração da compensação bem como os procedimentos para a sua aplicação. Como 

demonstrado a seguir, a metodologia adotada no Paraná apresenta mais componentes 

considerados no cálculo da compensação do que a metodologia adotada em Minas Gerais. O 

Quadro 4 apresenta a matriz de valoração do grau de impacto para consecução de medida 

compensatória. 

 

QUADRO 4 - Matriz para valoração do grau de impacto para consecução de medida compensatória. 

 

Componentes Localização Porte Fatores Ambientais 
Sociocultural 
Econômico 

Matriz de 
Impactos 

Média final dos pesos 
∑/5 

Média dos pesos A B C D E GI 

 Fonte: Paraná (2010). 

 

Cada um dos cinco componentes analisados apresentam indicadores de análise, 

subcritérios que são considerados, mensurados por uma escala de 1 a 5. Ressalta-se como aspecto 

positivo desta metodologia, a adoção de um componente sociocultural e econômico como 

relevante para chegar ao GI. A soma dos pesos, de cada componente e de seus indicadores, é 

dividida pelo número de componentes. O número obtido (média aritmética) é o Grau de Impacto 

a ser valorado. Segundo a legislação específica (Paraná, 2010), alguns empreendimentos terão 

seu quadro configurado de acordo com a sua especificidade.  

O Grau de Impacto - GI é a Média Aritmética dos pesos atribuídos aos Componentes, 

calculados a partir da Quadro 4. A Compensação Ambiental – CA, conforme Quadro 5, é obtida a 

partir do produto entre o GI e de tetos percentuais que vão de 0,1% (mínimo) e 0,5% (máximo). 
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QUADRO 5 - Apontamentos quanto ao grau de impacto e a compensação ambiental 

GI – GRAU DE IMPACTO  CA – Compensação Ambiental (%)  

1 a 5  CA = GI x (0,1-0,5%) 

 

Fonte: Paraná (2010). 

Observa-se que o critério adotado para a aplicação dos tetos percentuais não é 

demonstrado claramente na referida resolução. Neste ponto, não se chega ao valor da 

compensação. É necessário ainda considerar o Valor de Referência - VR declarado pelo 

empreendedor, aqui chamado de custo total - CT para a implantação do empreendimento. 

Portanto, a fórmula para obtenção do Valor da Compensação Ambiental (VCA) é:  

VCA= CT x CA. 

6.3 - Compensação ambiental no Estado do Rio de Janeiro 

 

O estado do Rio de Janeiro possui 33 unidades de conservação, sendo 18 unidades de 

conservação de proteção integral e 15 unidades de uso sustentável, protegendo 452. 356 ha (RIO 

DE JANEIRO, 2014). Este montante não inclui a área total em reservas particulares do 

patrimônio natural (RPPN), que são unidades de conservação reconhecidas por lei pelos órgãos 

ambientais, sob a administração dos respectivos proprietários. A preservação da biodiversidade, 

das paisagens naturais e ecossistemas nativos são possibilitadas muito em razão do investimento 

dos recursos da compensação ambiental na criação e manutenção destas áreas de proteção. 

A Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ) é o órgão 

colegiado cuja principal atribuição é definir a aplicação dos recursos oriundos da compensação 

ambiental devida por empreendimentos de significativo impacto ambiental decorrentes dos 

processos de licenciamento estadual (INEA, 2015a). 

Assim como acontece nos estados de Minas Gerais e Paraná, a compensação financeira é 

determinada enquanto condicionante do processo de licenciamento ambiental. Importante 

destacar que no momento da emissão da Licença de Instalação do empreendimento, o 

empreendedor deve assinar um Termo de Compromisso com a SEA – Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e o INEA – Instituto Estadual de Ambiente. Neste documento é fixado o 
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montante da compensação ambiental, bem como o cronograma de desembolso e a forma de 

execução da obrigação. Existem três possibilidades de execução dos valores calculados:  

 Execução direta pelo próprio empreendedor; 

 Execução indireta através de instituição por ele escolhida e contratada; 

 Execução indireta através do Fundo da Mata Atlântica - RJ. 

  

O Fundo da Mata Atlântica – FMA é caracterizado como um mecanismo operacional e 

financeiro implementado pela SEA conforme previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 6.572/2013.  

 “Fruto de convênio entre a SEA, o INEA e uma organização da sociedade civil de 

interesse público (OSCIP), a instituição conveniada para operá-lo como gestora 

financeira dos recursos depositados no mecanismo, executando os projetos aprovados 

pela CCA/RJ sob a supervisão estrita da SEA, e prestando contas trimestralmente.” 

(INEA, 2014). 

 

Atualmente o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), instituição de renome 

internacional no gerenciamento de mecanismos semelhantes ao FMA, é responsável por seu 

controle. O FUNBIO administra fontes de recursos diversas para projetos privados ou públicos, 

nacionais ou internacionais, fruto de doações ou obrigações legais. Um destes Projetos, o ARPA - 

Áreas Protegidas da Amazônia, desenvolvido em parceira pelo FUNBIO com o Ministério do 

Meio Ambiente para receber recursos de doações internacionais, acabou se tornando inspiração 

para o FMA do Rio de Janeiro, inicialmente chamado também de “ARPA da Mata Atlântica”, 

com as adaptações necessárias à realidade deste estado. O projeto ARPA da região amazônica 

será detalhado no item 5.4 que trata da compensação ambiental no estado do Amazonas. 

 Conforme previsto no Art. 2º da Resolução CONAMA nº 371/06 (CONAMA, 2006), é 

atribuição das câmaras de compensação ambiental o estabelecimento de metodologia para avaliar 

a gradação de impactos ambientais, visando à definição do valor que o empreendedor deverá 

aplicar em unidades de conservação. 

 No Estado do Rio de Janeiro, essa metodologia foi instituída pela Deliberação CECA nº 

4.888 em outubro de 2007, após aprovação na CCA/RJ. A fórmula geral definida para calcular a 

compensação ambiental é: 

CA = CAmax x GI x MA 

O valor do GI – grau de impacto, por sua vez, é estabelecido a partir de outra fórmula, 

composta por indicadores ambientais: 

 

GI = (IM x IB x IT) + (IM x ICB x IT) + IUC 

67.5                   67.5 
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Onde: 

 IM – Indicador de Magnitude: Índice indicador que varia de 1 a 3 (sendo 1 

pequena, 2 média e 3 grande), avaliando a relevância dos impactos significativos, 

negativos e não mitigáveis em relação ao comprometimento dos recursos 

ambientais; 

 IB – Indicador de Biodiversidade: Varia de 1 a 3 (sendo 1 inexistência de impacto 

sobre a biodiversidade, 2 incidência de impactos e 3 incidência de impacto em 

áreas de ocorrência) avaliando a incidência de impactos significativos, negativos e 

não mitigáveis sobre a biodiversidade; 

 ICB – Indicador de Comprometimento de Bioma: Varia de 1 a 3, avaliando o 

comprometimento sobre a regeneração ou recuperação do bioma impactado pela 

implantação do empreendimento; 

 IT – Indicador de Temporalidade: Varia de 1 a 3, avaliando a persistência de 

impactos significativos, negativos e não mitigáveis sobre os recursos ambientais. 

 IUC – Indicador de Influência sobre Unidades de Conservação: varia de 0 a 0,2, 

avaliando a ocorrência de impactos significativos, negativos e não mitigáveis 

sobre Unidades de Conservação. 

 

Além do impacto ambiental previsto, foi introduzido, para o cálculo do percentual, o Fator 

de Vulnerabilidade da Mata Atlântica, proporcional ao índice de perda da cobertura original da 

Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. O fator é relevante justamente para induzir a 

recuperação deste bioma no estado. Considera-se ainda o chamado Índice de Comprometimento 

da Biodiversidade (ICB). A fórmula definida para este cálculo é a seguinte:  

αMA = 1 + (ICB -1)β 

          2 

 

Cabe esclarecer que o índice de perda da cobertura original da Mata Atlântica no Estado 

do Rio de Janeiro é obtido através de dados fornecidos pelo INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais e a ONG SOS Mata Atlântica (Atlas dos Remanescentes Florestais de Mata 

Atlântica – Período de 2000 -2005). Quando da publicação desta deliberação, o índice de 

desmatamento era de 82% (RIO DE JANEIRO, 2007). 
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O Art. 2° da referida Deliberação determina que a compensação financeira a ser exigida 

dos empreendimentos de significativo impacto ambiental tenha percentual mínimo de 0,5% dos 

custos totais previstos para sua implantação. No entanto, o Art. 3° apresenta informações 

indicando a existência de um teto máximo estabelecido de 1,1% do valor do empreendimento, 

“não havendo limite mínimo”, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.  

Desta maneira, o instrumento da compensação ambiental se apresenta não somente como 

fonte financiadora das unidades de conservação, mas também como instrumento de política 

ambiental e territorial na busca pelo equilíbrio ecológico do meio ambiente. 

Mansur (2010) apresenta exemplo de aplicação direta do recurso da compensação 

financeira para a criação da Unidade de Conservação de proteção integral Parque Estadual da 

Costa do Sol. O Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011 (INEA, 2014a), determinou 

que o parque da região, fosse objeto da aplicação do 0,5% do investimento de atividades a serem 

licenciadas na região, entre elas as petrolíferas, conforme a legislação que cuida da compensação 

financeira pela instalação de atividades potencialmente poluidoras. Isto garantirá os recursos para 

execução da regularização fundiária. A gestão do parque se desenvolve de forma compartilhada 

entre o governo do estado e de outros 7 municípios envolvidos. 

 

6.4 Compensação ambiental no Estado do Amazonas 

 

No estado do Amazonas, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC foi 

criado em 2007 por meio da Lei Complementar n° 53/2007, com o objetivo de estabelecer 

“critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, bem 

como as infrações cometidas em seu âmbito e as respectivas penalidades” (AMAZONAS, 2007). 

O sistema de compensação ambiental está estruturado da seguinte forma: a SDS - 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável possui em sua 

subordinação a Secretaria Executiva Adjunta de Compensações e Serviços Ambientais (SEACA). 

Instituiu-se em 2010, vinculada a esta, um Órgão Deliberativo exclusivo para o tema, a Câmara 

Estadual de Compensação Ambiental (CECA), responsável por estabelecer regras e diretrizes 

para o funcionamento da compensação, fixação de valores, cobrança, destinação e aplicação dos 

recursos da compensação ambiental. 
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O Documento publicado pela TNC (2013) afirma que o recurso de compensação 

ambiental no Estado do amazonas é considerado orçamentário. Isso significa que os valores são 

depositados em conta específica para que o Estado execute os investimentos nas unidades de 

conservação.  

A Lei Complementar n° 53/2007 apresenta no Art. 52 a possibilidade dos recursos obtidos 

pelas Unidades de Conservação mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas 

decorrentes de arrecadação, serviços ambientais e outros serviços, produtos florestais, recursos 

ambientais, pagamento de multas por infrações ambientais e atividades da própria Unidade, 

sejam recolhidos em conta específica e aplicados nas próprias Unidades de Conservação. No 

entanto, os critérios para o repasse destes recursos ainda não foram fixados em regulamento 

específico.  

Da mesma forma, não foi encontrada legislação estadual específica para a definição da 

metodologia de cálculo de compensação ambiental no estado do Amazonas. Durante o Workshop 

sobre compensações ambientais no Brasil realizado em Manaus em 2012, um artigo sobre a 

compensação ambiental no Amazonas (FERREIRA et al, 2012) apresentado pela Secretária de 

Meio Ambiente do Estado, afirmou que as compensações ambientais aprovadas são 

implementadas a partir de termo de compromisso, e os valores aprovados correspondem à 0,5% 

dos valores investidos pelos empreendedores  

“A obtenção da LI fica condicionada a quitação de 0,5% do custo total do 

empreendimento referente à Compensação Ambiental, mediante a assinatura de 

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), atendendo aos 

artigos 53 e 54 da lei Complementar estadual n° 53 de 05 de junho de 2007, e o 

art. 36 da lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000” (FERREIRA et al, 

2012). 

 

Conforme ainda o mesmo decreto, os investimentos realizados pelo empreendedor na 

melhoria da qualidade ambiental e mitigação dos impactos causados pelo empreendimento, 

exigidos pela legislação ambiental, são considerados para a determinação dos custos totais do 

empreendimento, sendo esta uma variável do cálculo da compensação ambiental. Ressalta-se que 

para a determinação do VR - Valor de Referência em outros estados como Minas Gerais e Paraná 

(nome desta variável em outros estados e na metodologia de cálculo federal) os valores investidos 

nestas ações não são considerados. 

Estudos apontam que as UC da região receberam entre 2009 e 2010 cerca de R$ 

21.704.238,44 (TNC, 2013). Segundo Ferreira et al (2012) este recurso da compensação 
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ambiental foi distribuído entre 17 UC, totalizando uma área comtemplada de 6.242.891,20 ha e 

aproximadamente 330 comunidades.  

Outro mecanismo extra oficial que auxilia na manutenção das unidades de conservação do 

bioma Floresta Tropical Ombrófila Densa é desenvolvido pelo programa ARPA – Áreas 

Protegidas da Amazônia. Desde 2002, 95 Unidades de Conservação já recebem algum apoio do 

ARPA, totalizando uma área de 52 milhões ha contemplados. Além dessas, há ainda o apoio à 20 

UC em fase de criação, totalizando quase 7 milhões ha. Este programa foi dividido em duas fases 

de captação e aplicação dos recursos nas unidades de conservação. Na primeira fase do ARPA, 

desenvolvida entre 2002 e 2009 o investimento total foi de U$ 125,6 milhões. Para a segunda 

fase, estima-se uma demanda de investimento de U$ 121 milhões. O Programa apoiou, durante a 

primeira fase a criação de 46 Unidades de Conservação (UC) o que totalizou uma área de 24 

milhões de ha (ARPA, 2014). 

Criado com o objetivo de expandir e fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) na Amazônia, o ARPA visa proteger 60 milhões de hectares, garantindo 

recursos financeiros para a gestão destas áreas. 

Reconhecido internacionalmente, o ARPA combina biologia da 

conservação com as melhores práticas de planejamento e gestão. As 

unidades de conservação apoiadas pelo programa são beneficiadas com 

bens, obras e contratação de serviços necessários para a realização de 

atividades de integração com as comunidades de entorno, formação de 

conselhos, planos de manejo, levantamentos fundiários, fiscalização e 

outras ações necessárias ao seu bom funcionamento (ARPA, 2014). 

 

O ARPA desenvolve suas atividades em sinergia com as principais políticas do governo 

brasileiro para a conservação da Amazônia. Como exemplo podemos citar (ARPA, 2014): 

 

 Plano Amazônia Sustentável (PAS): integra-se com o ARPA mediante consulta e 

envolvimento de diversos setores das sociedade civil organizada em escala regional e 

nacional. Os recursos direcionados para este plano são aplicados considerando: atividades 

de produção sustentável, gestão ambiental, ordenamento territorial e inclusão social. 

 Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAM): Apresenta interface com o ARPA na medida que inclui as metas do 

PPCDAM de ordenamento fundiário e territorial da região, através da criação e 

consolidação de UC. 
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 Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP): Recebe a colaboração do ARPA para 

assegurar a manutenção de ecossistemas locais e a participação de segmentos da 

sociedade para a conservação da biodiversidade. 

 Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC): Considera o ARPA como um 

importante apoio para seu desenvolvimento. Estima-se que a criação de 13 UCs na 

Amazônia entre 2003 e 2007 com o apoio do ARPA poderá neutralizar, até 2050, a 

emissão de 0,43 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. “Dessa forma, a expansão 

futura do SNUC na segunda fase do ARPA e a melhoria na gestão das UCs poderão 

aumentar a contribuição do Programa para a redução das taxas de desmatamento na 

Amazônia Legal.”. 

As decisões do Programa ARPA são tomadas por um Comitê organizado especificamente 

para o programa, sendo este um órgão colegiado, composto por representantes do governo e 

sociedade civil. As representações desenvolvem estratégias e prioridades de ação, dirigindo e 

supervisionando a sua execução. O Comitê Reúne representantes do MMA, IBAMA, governos 

estaduais e municipais, organizações ambientalistas e sociais da Amazônia, do FUNBIO e dos 

doadores privados, representados pelo WWF-Brasil.  

Portanto a definição dos repasses de recursos para as áreas protegidas se pauta pela 

participação popular, contemplando interesses de povos indígenas e populações tradicionais. 

“Eventuais conflitos entre populações e unidades de conservação apoiadas pelo Programa são 

encaminhados ao Comitê de Mediação de Conflitos, uma instância coordenada pelo MMA, com 

participação do IBAMA, FUNAI, INCRA e representantes dos setores envolvidos em cada 

questão” (ARPA, 2014). 

 

6.5 Compensação ambiental no Mato Grosso do Sul 

 

O estado do Mato Grosso do Sul possui atualmente 28 unidades de conservação de 

proteção integral, sendo 3 Parques Nacionais, 8 Parques e Monumentos Naturais Estaduais, e 17 

Parques e Monumentos Naturais Municipais. Estão protegidos por estas unidades um total de 

320.170, 62 ha. Somam-se a este montante, um total de 48 RPPN – Reserva Particular do 

Patrimônio Natural, sendo 12 Federais e 36 Estaduais, protegendo 142.571,64 ha e 40 APA – 
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Áreas de Preservação Permanente, 1 Federal, 2 Estaduais e 37 Municipais, protegendo a maior 

área do estado, 4.700.080,13 ha (MATO GROSSO DO SUL, 2014). Segundo informações do 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, as áreas prioritárias para 

conservação dos Biomas Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal são ainda maiores que os 

5.162.822,39 ha inseridos em unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável. Os 

recursos da compensação ambiental são portanto fundamentais para a realização dos planos de 

manejo e a manutenção destas unidades, além da criação de novas unidades, dentre outras ações 

específicas. 

Após a análise da ADIN nº 3.378-6 pelo STF, o sistema de compensação ambiental no 

estado do Mato Grosso do Sul se consolidou, a partir da Lei Estadual nº 3.709/2009 (MATO 

GROSSO DO SUL, 2009) e regulamentou-se pelos Decretos nº 12.909/2009 (MATO GROSSO 

DO SUL, 2009a) e nº 13006/2010 (MATO GROSSO DO SUL, 2010). Segundo estabelecido 

portanto por estas normas, cabe ao IMASUL estabelecer e aplicar o valor da compensação 

ambiental.  

Para o estabelecimento do valor da compensação ambiental, as variáveis utilizadas são as 

mesmas estabelecidas pelo decreto Federal n° 6848/2009 e aqueles adotados no Estado de Minas 

Gerais, apenas alterando sua ordem:  

CA = GI x VR 

 

Apesar da semelhança, a metodologia estabelecida para obter o GI considera outros 

indicadores diferentes dos adotados pela união e ente federado destacado acima. O Art. 1° afirma 

que os Indicadores Ambientais são “parâmetros quantificáveis da amplitude dos impactos 

negativos não mitigáveis de um empreendimento, definidos em pontos percentuais, que integram 

os componentes considerados para o estabelecimento do grau de impacto” (MATO GROSSO DO 

SUL, 2009a). Os indicadores estão divididos entre os seguintes componentes: Localização, 

Fatores Ambientais, fatores socioculturais e econômicos e a Natureza dos Impactos. O Quadro 6 

apresenta os componentes mencionados acima. 

 



  

 

67 
 

QUADRO 6 - Componentes utilizados para o cálculo do Grau de Impacto. Sistema de compensação ambiental. 

 

Componentes Localização 
Fatores 

Ambientais 
Socioculturais e 

Econômico 
Natureza dos 

Impactos 
Grau de Impacto 

Média dos pesos A B C D GI 

 Fonte: Mato Grosso do Sul (2010). 

 

Os indicadores ambientais de cada componente são constituídos por valores apresentados 

no anexo I do decreto. A soma dos pontos de cada componente representará o valor do Grau de 

Impacto (GI), que equivale à porcentagem da Compensação Ambiental (CA) do empreendimento 

avaliado. Percebe-se neste ponto semelhanças metodológicas de cálculo entre o sistema adotado 

no Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná. Além do número de componentes e a 

nomenclatura adotada em cada um deles, nos dois estados o valor do grau de impacto é 

equivalente à um percentual da CA. Portanto a fórmula para o cálculo do GI é a seguinte: 

 

GI = ∑ (A, B, C, D) = % CA 

 

Este percentual é ainda multiplicado pelo valor de referência declarado pelo 

empreendedor. Diferentemente do que acontece em outros estados, não é determinado um valor 

máximo ou mínimo para o grau de impacto. Tem-se para este momento do cálculo a fórmula: 

 

VCA = VR x CA 

 

O recurso da compensação ambiental é considerado orçamentário, recebido e 

administrado pelo poder executivo estadual. Outrossim, existe a possibilidade da execução dos 

recursos ser feita diretamente pelo empreendedor (TNC, 2013). Para estes casos, conforme 

preconiza Art. 11 do Decreto 12.909/2009, o cumprimento da medida compensatória poderá ser 

efetuado a partir de: 

 Depósito de recursos financeiros em conta específica da Instituição Ambiental 

beneficiária dos recursos; 

 Execução direta e indireta de obras e serviços; e 

 Doação de bens móveis e imóveis. 
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A instituição ambiental indicada para a administração dos recursos conforme mencionado 

neste artigo é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL. 

Outro ponto de destaque na legislação se apresenta na redação dada pelo Decreto Estadual 

13.006/2010, alterando o § 3º Art. 9 do decreto de 2009. Trata-se da possibilidade do 

empreendedor, durante a fase de Licença de Instalação, fornecer além do Valor de Referência 

relativo ao empreendimento ou à atividade, a sua proposta de percentual de compensação 

ambiental “definido com base na Matriz de Valoração do Grau de Impacto” (MATO GROSSO 

DO SUL, 2010). Esta é uma possibilidade não identificada em nenhum dos estados analisados. 

Nestes, quem calcula o valor da compensação é o órgão ambiental, tendo o empreendedor apenas 

o direito de questionar os cálculos durante a deliberação realizada pelas câmaras de compensação 

ambiental. 

 

6.6 Compensação ambiental no Estado da Bahia 

 

O governo estadual aprovou por meio da Lei n° 10.431/ 2006 o Plano Estadual de Meio 

Ambiente – PEMA (BAHIA, 2006), que apresenta disposições para a preservação de ambientes 

naturais, a biodiversidade dentre outros assuntos, além de versar sobre a utilização dos recursos 

hídricos. Para sua regulamentação, implementaram-se os Decretos 11.235/2008 (BAHIA, 2008) e 

12.353/2010 (BAHIA, 2010). A Lei 12.377/2011 (BAHIA, 2011) veio finalmente para alteração 

da primeira.  

Existem 42 Unidades de Conservação na Bahia, sendo 32 APA, 2 Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico - ARIE, 2 Estações Ecológicas, 2 Monumentos Naturais e 4 Parques 

Estaduais, protegendo uma área de cerca de 2.817.204,77 ha (BAHIA, 2015). O Decreto de 

11.235/2008 criou a Câmara de Compensação ambiental, com a função de analisar os valores da 

Compensação Ambiental de empreendimentos licenciados no Estado da Bahia, bem como 

determinar a aplicação destes nas Unidades de Conservação inseridas no estado. Destaque para o 

Art. 217, determinando que Câmara de Compensação Ambiental apresente anualmente a 

CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente, relatório sobre a aplicação dos recursos da 

Compensação Ambiental, bem como das “ações desenvolvidas e resultados alcançados nas 

Unidades de Conservação contempladas” (BAHIA, 2008).  
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O Art. 59 § 1º da Lei 12.377/2011 regulamenta a destinação, por parte do empreendedor, 

de até 0,5% (meio por cento) do custo previsto para a implantação do empreendimento, para 

cumprimento da condicionante da compensação ambiental financeira. O órgão executor da 

Política Estadual de Meio Ambiente é responsável por determinar a aplicação dos recursos da 

Compensação Ambiental, destinados a apoiar a criação, implantação e gestão de Unidades de 

Conservação. Os mesmos podem ser aplicados diretamente pelo empreendedor somente nos 

casos em que houver solicitação do mesmo, caso contrário, deverá o empreendedor fazer o 

devido repasse para Compensação Ambiental (BAHIA, 2011). 

Até o momento, não foram aprovadas legislações estaduais que determinem a 

metodologia para o cálculo da compensação. No entanto, o decreto de 2011 determina que até 

que a metodologia prevista esteja concluída, “o valor da compensação ambiental será calculado 

com base nos critérios estabelecidos no Capítulo VIII, do Decreto Federal nº 4.340/2002, e 

Decreto Federal nº 6.848/2009.”  

A seguir, o Quadro 7 apresenta informações acerca das unidades de conservação dos seis 

estados analisados. 

 

QUADRO 7 – Unidades de Conservação criadas nos estados pesquisados. 

Fonte: BAHIA (2015); IEF (2014); INEA (2015a); MATO GROSSO DO SUL (2014); PARANÁ (2014).   

6.7 Comparativo entre os sistemas de compensação ambiental dos estados brasileiros 

analisados 

Pode-se constatar que os estados da Bahia e do Amazonas até o momento não aprovaram 

leis que regulamentem as metodologias de cálculo para a compensação ambiental. Adotam 

portanto o percentual máximo de 0, 5% do valor de referência para determinar os valores a serem 

Estado 
Tipo de Unidades de Conservação 

Proteção Integral Uso Sustentável 

Amazonas 9 32 

Bahia 34 8 

Mato Grosso do Sul 28 88 

Minas Gerais 66 225 

Paraná 45 23 

Rio de Janeiro 18 91 
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repassados pelos empreendedores aos estados. Para o Estado da Bahia, fica clara a utilização da 

metodologia regulamentada pelo Decreto Federal 6848/2009 (BRASIL, 2009).  

As metodologias de Mato Grosso do Sul e Paraná apresentam fórmulas de cálculo para o 

grau de impacto similares, inclusive utilizando indicadores de nomenclaturas parecidas. 

Possivelmente o estado do Paraná foi referência para o estado da região Centro Oeste. Um ponto 

de destaque da compensação no Mato Grosso do Sul seria a possibilidade de execução direta do 

recurso por parte do empreendedor na unidade de conservação. 

Minas gerais apresenta a metodologia de cálculo mais objetiva e de fácil entendimento 

por parte dos empreendedores, uma vez que os indicadores utilizados e os critérios de análise 

adotados estão claramente regulamentados por decretos estaduais. No entanto, a fragilidade do 

sistema se apresenta na etapa de recebimento dos recursos da compensação ambiental. Todos os 

repasses acontecem para caixa único do estado, sendo portanto o governo estadual o gestor do 

recurso. Segundo informações do MPMG (2013), os recursos recebidos pelo estado ficam 

“represados” com a rubrica para utilização nas unidades de conservação. No entanto, servem para 

compor o fluxo de caixa e cumprimento das metas de responsabilidade fiscal do poder executivo. 

O Rio de Janeiro apresenta em sua metodologia a adoção de indicador de impacto sobre a 

mata atlântica para compor o valor da compensação ambiental. Além disso, a fluidez dos repasses 

dos recursos para as unidades de conservação proporcionada pela atuação da OSCIP – Fundo 

Mata Atlântica, se caracteriza como um dos pontos mais importantes deste sistema estadual. 

Em Minas Gerais, à luz do Plano Operativo Anual - POA 2013, percentuais de todos os 

repasses recebidos como compensação ambiental devem ser aplicados em atividades como: 

regularização fundiária (50%); plano de manejo, bens e serviços (15%), estudos para criação de 

Unidades de Conservação (5%); Unidades de Conservação afetadas (30%). Ressalta-se que os 

critérios para aprovação, distribuição e aplicação dos recursos nas unidades de conservação 

estaduais não estão claramente apontados no POA. 

Segundo reportagem publicada na edição de outubro de 2012 da Revista Ecológico 

(BHERING, 2012), a Frente Mineira pela Biodiversidade - composta por 16 ONGs que atuam no 

estado -, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAEMG) e o Fórum Mineiro de 

Comitês de Bacias Hidrográficas protocolaram ofício na Secretaria estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), requerendo informações a respeito da utilização de 

recursos oriundos da compensação ambiental prevista na Lei Federal 9.885/00, que regulamenta 

o Sistema SNUC. Segundo o ofício, em reunião do COPAM em 10/2012, o IEF, afirmou que a 
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aplicação dos recursos da compensação ambiental destinados para a regularização fundiária dos 

parques públicos não seriam totalmente utilizados no referido ano. Segundo ainda a reportagem, 

devido ao contingenciamento de gastos implementados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 

a SEMAD fecharia o ano de 2012 sem regularizar terras privadas nos parques e estações 

ecológicas estaduais, pois os recursos efetivamente liberados foram inferiores ao montante 

disponível por compensação naquele ano. 

A reportagem instigou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a realizar um 

estudo sobre a aplicação dos recursos gerados a partir dos processos de compensação financeira 

em MG. O estudo apontou a existência de um represamento nos cofres do Estado de valores 

arrecadados a título de compensação ambiental, os quais deveriam ser aplicados prioritariamente 

para a regularização fundiária das unidades de conservação (MPMG, 2013). 

Segundo o trabalho apresentado pelo MPMG, em dezembro de 2012 havia nos cofres do 

estado R$ 98.000.000,00 correspondentes à arrecadação de compensações ambientais. Deste 

montante, foram aplicados R$ 5.000.000 (5,36% do montante disponível) em regularização 

fundiária de áreas demarcadas para compor unidades de conservação (MPMG, 2013). O mesmo 

documento aponta que dos 605.921,67 ha (considerando unidades federais e estaduais) de áreas 

protegidas pelas unidades de conservação, 70,38% ainda não estão regularizados fundiariamente, 

ou seja, as propriedades ainda não foram adquiridas pelo estado. Segundo Rezende et al (2010), 

existem 74 UCs estaduais que ocupam áreas significativas e representativas de todos os biomas 

presentes no estado. No entanto, inexistem planos de manejo na maioria das UCs (86,8%). Há 

carência de recursos humanos na gestão destas áreas, principalmente de gerentes. 

Apesar do estudo organizado pelo MPMG constatar que o estado de Minas Gerais 

arrecada e administra os valores da compensação ambiental, para Bechara (2007), “é certo 

concluir, que diferentemente dos impostos gerais, a receita da compensação ambiental tem 

aplicação vinculada e além disso, não deve ser arrecadada pelo poder público. Este apenas 

determina e conduz a sua aplicação”. 

Com relação a administração dos recursos da compensação ambiental por parte dos 

Estados, Young (2005) afirma que o aumento das pressões sobre os Estados para equilibrar os 

seus orçamentos e privar-se da dependência financeira do governo federal tem levado os mesmos 

a atingirem seus objetivos fiscais através de processos complexos e obscuros, que atrasam os 

gastos dos fundos ambientais e complicam o seu uso. 
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Para atenuar este quadro, a participação popular na tomada de decisão quanto à aplicação 

dos recursos é encarada como uma boa estratégia de ação. Magalhães et al. (2010) afirma que a 

melhoria da qualidade ambiental na região do Mato Grosso do Sul está relacionada ao processo 

de capacitação dos membros do Conselho de Política Ambiental do Estado, respaldando as 

tomadas de decisões sobre o tema. Neste estado, os conselhos populares são consultados quanto 

às demandas das populações que residem próximas às unidades de conservação.  

A Tabela 5 apresenta uma compilação das metodologias de cálculo dos valores da 

compensação ambiental, adotadas pelos seis estados brasileiros analisados. 
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Tabela 5 – Principais fórmulas e aspectos metodológicos do cálculo da compensação ambiental nos estados pesquisados. 

 

 

Estado Principal Base 

Legal 

Equação Geral 

de Cálculo da 

Compensação 

Ambiental 

Fórmula do Grau de 

Impacto (GI), da 

Equação Geral 

Indicadores Socioambientais 

Utilizados no Cálculo do GI 

Classificação 

Contábil da 

Receita Repassada 

pelo 

Empreendedor* 

Natureza dos impactos 

compensados. 

Aplicação nas unidades de 

conservação dos Recursos 

Financeiros Arrecadados   

MG Decreto Estadual 
n° 45.175/2009 CA = GI *VR GI = FR + (FT + FA) 

Fatores de relevância (áreas de 
ocorrência de espécies ameaçadas 

de extinção, raras, endêmicas, novas 

e vulneráveis e/ou em áreas de 
reprodução, de pousio e de rotas 

migratórias), fatores de 

temporalidade, fatores de 
abrangência. 

Orçamentária. 

Recursos 
contingenciados no 

cofre do estado. 

Impactos negativos não 

mitigáveis. As medidas 
de compensação 

ambiental são de 

natureza distinta. Serão 
de mesma natureza 

apenas quando os 

impactos acontecerem 
diretamente nas unidades 

de conservação. 

Feita diretamente pelo IEF, 

seguindo o Plano Operativo 

Anual (POA). Assinatura de 

termo de compromisso entre 
empreendedor e GCA. 

RJ 

Resolução 
SEMADUR nº 

078/2004.  
Deliberação 
CECA n° 

4.888/2007 
Lei Estadual nº 

6.572/2013 

CA = CAmax * 
GI *  MA 

GI= 

(IM*IB*IT)/67.5+(IM*I

B*IT)/67.5+IUC 

Indicadores de Magnitude (IM), I. 

Biodiversidade (IB), I. 

Comprometimento do Bioma (ICB), 
I. Temporalidade (IT) e Influência 

Sobre Unidade de Conservação 

(IUC).  Existe ainda o Fator de 
Vulnerabilidade da Mata Atlântica,       

αMA = 1 + (ICB -1)β 
          2 

Extra orçamentária 
(e eventualmente 

orçamentária). 

Recurso não 
contingenciado. 

Impactos negativos não 

mitigáveis. As medidas 
de compensação 

ambiental são de 

natureza distinta. Serão 
de mesma natureza 

apenas quando os 
impactos acontecerem 

diretamente nas unidades 

de conservação. 

Organização da sociedade 

civil de interesse público 
(OSCIP) atua como gestora 

financeira dos recursos 

depositados no mecanismo, 
executando os projetos 

aprovados pela CCA/RJ sob 
a supervisão estrita da SEA, 

e prestando contas 

trimestralmente. 

PR 

Resolução 
Conjunta 

SEMA/IAP Nº 

001/2010 

VCA= CT * CA 
.                                         

CA = GI *(0,1-

0,5%) 

GI = ∑componentes/5 
Localização, porte, fatores 

ambientais, fatores socioculturais e 
econômicos e matriz de impactos. 

Orçamentária. 

Recurso 
contingenciado em 

contas separadas 

para cada 
empreendimento. 

Impactos negativos não 
mitigáveis. As medidas 

de compensação 

ambiental são de 
natureza distinta. Serão 

de mesma natureza 

apenas quando os 
impactos acontecerem 

diretamente nas unidades 

de conservação. 

O IAP administra o recurso 

e sugere a aplicação através 

de planos de trabalho. Os 
documentos são aprovados 

pela CCA/PR 

BA Lei n° 
12.377/2011 

Adota-se 

metodologia do 
Decreto Federal 

6848/2009. 

Metodologia em fase de 
elaboração. Atualmente 

adota-se GI=0,5% para 

todos os 
empreendimentos. 

Mesmos adotados pelo Sistema 
Federal. 

Orçamentária e extra 

orçamentária. O 

empreendedor pode 

executar a 
compensação 

diretamente na UC 

ou destinar ao 
Estado. 

Impactos negativos não 

mitigáveis. As medidas 

de compensação 
ambiental são de 

natureza distinta. Serão 

de mesma natureza 
apenas quando os 

impactos acontecerem 

diretamente nas unidades 

Pode ser aplicado 

diretamente pelo 

empreendedor nas unidades 
afetadas, ou repassado ao 

INEMA, que direciona para 

as unidades mediante termo 
de referência e aprovação de 

planos de trabalho feito 

pelos gestores de UC. 

MS Lei Estadual nº 
3.709/ 2009, 

CA=GI * VR GI = ∑componentes = 
%CA 

Localização, fatores ambientais, 
fatores socioculturais e econômicos 

Orçamentária e extra 
orçamentária. 

Impactos negativos não 
mitigáveis. As medidas 

IMASUL administra os 
recursos e repassa para as 



  

 

74 
 

Estado Principal Base 

Legal 

Equação Geral 

de Cálculo da 

Compensação 

Ambiental 

Fórmula do Grau de 

Impacto (GI), da 

Equação Geral 

Indicadores Socioambientais 

Utilizados no Cálculo do GI 

Classificação 

Contábil da 

Receita Repassada 

pelo 

Empreendedor* 

Natureza dos impactos 

compensados. 

Aplicação nas unidades de 

conservação dos Recursos 

Financeiros Arrecadados   

Decretos nº 

12.909/2009, e nº 

13006/2010.  

Cada Categoria de 

Empreendimento terá 

seu quadro configurado 
de acordo com a sua 

especificidade. 

e natureza dos impactos. Recurso 

contingenciado em 

contas separadas 
para cada 

empreendimento, 

mas empreendedor 
pode executar 

diretamente. 

de compensação 

ambiental são de 

natureza distinta. Serão 
de mesma natureza 

apenas quando os 

impactos acontecerem 
diretamente nas unidades 

de conservação. 

unidades de conservação a 

partir do envio de planos de 

trabalho a serem aprovados 
pela diretoria específica do 

IMASUL e a Câmara 

técnica de compensação 
ambiental. 

AM 

Art. 53 e 54 da 
Lei 

Complementar 

Estadual n.º 
53/2007. 

Adota-se 

metodologia do 
Decreto Federal 

6848/2009. 

Metodologia em fase de 
elaboração. Atualmente 

adota-se GI=0,5% para 

todos os 
empreendimentos. 

Mesmos adotados pelo Sistema 
Federal. 

Orçamentária. 

Recursos 
contingenciados no 

cofre do estado. 

Impactos negativos não 

mitigáveis. As medidas 
de compensação 

ambiental são de 

natureza distinta. Serão 
de mesma natureza 

apenas quando os 

impactos acontecerem 
diretamente nas unidades 

de conservação. 

O IPAAM administra os 

recursos e sugere a 

aplicação através de planos 
de trabalho. Os documentos 

são aprovados pela 

CCA/AM. 

Legenda: GCA – Gerência de Compensação Ambiental; CCA – Câmara de Compensação Ambiental; CA - Compensação Ambiental; GI - Grau de Impacto; VR - Valor de Referência; VCA - Valor da 
Compensação Ambiental; CT - Custo Total (mesmo significado de VR); FR - Fator de Relevância; FT - Fator de Temporalidade; FA - Fator de Abrangência; IEF – Instituto Estadual de Florestas; IAP – 

Instituto Ambiental do Paraná; IMASUL – Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul; IPAAM – Instituto de Proteção ao Meio Ambiente do Amazonas; SEA – Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente; UC – Unidades de Conservação. * Adaptado de TNC (2013). 
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A partir da Tabela 5 conclui-se que os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro Paraná e 

Mato Grosso do Sul apresentam metodologias de cálculos de compensação ambiental específicas, 

sendo que em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul a fórmula geral apresenta a mesma lógica 

proposta na metodologia estabelecida pela Lei do SNUC. Já as fórmulas para calcular o GI foram 

desenvolvidas considerando indicadores socioambientais distintos entre todos os estados. Devido 

aos pesos atribuídos a cada indicador dos componentes, a CA pode equivaler a valores menores 

que 0,5% do VR, ou no caso do Rio de Janeiro maiores que 0,5% do VR. Ressalta-se que as 

metodologias de Paraná e Mato Grosso do Sul apresentam indicadores parecidos, além de mesma 

lógica para se chegar ao GI. Já os Estados da Bahia e do Amazonas ainda buscam elaborar as 

respectivas metodologias de cálculo da CA. Até o momento os critérios metodológicos destes 

estados são balizados Decreto Federal n° 6848/2009, considerando GI=0,5% para todos os 

empreendimentos, independente da natureza dos impactos ambientais gerados. Este cenário pode 

eventualmente gerar uma situação de insegurança jurídica entre os empreendedores. 

Minas Gerais é o único Estado estudado que recebe os valores da compensação ambiental 

e administra os recursos em contas de domínio do Governo, não discriminando os valores de cada 

processo de compensação em contas separadas, conforme o procedimento adotado pelos estados 

do Paraná e Mato Grosso do Sul. Já a Bahia é o único Estado no qual a maior parcela dos 

recursos da compensação ambiental é repassada diretamente pelos empreendedores para as 

unidades de conservação, através de planos de aplicação dos recursos da compensação elaborados 

pelo órgão ambiental. No Rio de Janeiro, os recursos da compensação ambiental não são 

considerados orçamentários, uma vez que os valores são repassados para o Fundo Mata Atlântica, 

sendo este um ponto positivo observado, pois claramente reduz os procedimentos burocráticos 

para aprovação dos planos de aparelhamento das unidades, aumentando a gestão eficiente dos 

recursos. 
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7 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS A PARTIR DE 

QUESTIONÁRIOS SEMI-ESTRUTURADOS 

 

As informações levantadas durante a realização das entrevistas com os profissionais 

envolvidos nas diversas etapas da compensação ambiental foram compiladas e analisadas 

separadamente para cada estado considerado no estudo de caso. Conforme apresentado no 

Quadro 3, os entrevistados atuam enquanto Gestores ou Técnicos de Compensação Ambiental de 

Órgãos Licenciadores Estaduais, Gestores de Unidade de Conservação de Domínio Estadual e 

Consultores Ambientais da Iniciativa Privada. Os resultados desta etapa da pesquisa são 

apresentados a seguir. 

7.1 – Percepções Sobre o Estado de Minas Gerais 

As opiniões dos entrevistados quanto à eficiência do sistema de compensação ambiental 

em Minas Gerais foram demasiadamente diferentes. UC2, gestor de uma unidade de conservação, 

considera os sistemas de compensação ambiental eficiente, UC3 não soube destacar uma 

eficiência concreta, se mantendo neutra. Já UC5 e OA2, servidores do órgão ambiental do estado, 

e CR3, consultor ambiental, entendem que o sistema de compensação ambiental é pouco 

eficiente, levando em consideração todas as etapas do processo, desde a definição dos valores da 

compensação até o recebimento e aplicação do recurso. Sánchez (2014) define efetividade como 

sendo uma situação em que uma ação (política, programa, plano, projeto ou organização), atinge 

seus objetivos ou metas. E na opinião destes entrevistados, conforme será destacado a seguir, o 

objetivo principal do sistema não é plenamente alcançado.  

7.1.1 – Principais desafios 

Minas Gerais apresenta, segundo OA2, um ótimo modelo de arrecadação dos recursos da 

compensação ambiental. No entanto, este modelo se mostra pouco eficiente, na visão do 

entrevistado, com relação à aplicação dos recursos arrecadados nas unidades de conservação 

estaduais. O fato de o recurso ser recolhido pelo Estado em conta única limita sua utilização pelo 

orçamento anual, a ser aprovado pelo poder legislativo, além de estar sujeita a liberação pela 
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SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão. Apesar do recurso ser direcionado 

especificamente para a compensação, não pode ser efetivamente repassado para as unidades de 

conservação sem aprovação no orçamento do Estado, estando, portanto, sujeito às leis gerais de 

gastos públicos e de responsabilidade fiscal (informação verbal, OA2). 

Do mesmo modo, os processos para aprovação dos planos de utilização do recurso são, na 

visão de OA2, extremamente morosos, dependendo de licitações e sujeitos à aprovação de outros 

agentes estaduais, e não diretamente do IEF. Portanto, o Instituto que faz a gestão das unidades 

de conservação estaduais não apresenta autonomia para realizar a aplicação dos recursos da 

compensação. Nas palavras de OA2, até 2009 a aplicação direta do recurso da compensação 

ambiental por parte do empreendedor acontecia de modo satisfatório. No entanto, o cenário dos 

últimos anos apresenta uma diferença considerável entre os valores arrecadados e o orçamento 

realmente aplicado nas unidades de conservação. A mesma questão já havia sido abordada por 

Mercadante (2007), quando este apontou como desafio para a compensação no Brasil, garantir 

que os recursos (humanos e financeiros) necessários para a gestão efetiva dessas unidades sejam 

aplicados. 

Sobre este aspecto da compensação ambiental no estado de Minas Gerais, UC5 afirma que 

existe um descompasso, uma incompatibilidade entre a arrecadação dos recursos da compensação 

e o orçamento para execução de investimentos nas unidades de conservação, sendo este muito 

menor que aquele. Entre 2011 e os primeiros meses de 2015, entraram nos cofres do estado cerca 

de R$200.000.000,00 relativos aos processos de compensação ambiental por impactos ambientais 

significativos não mitigáveis. No entanto, no período de 2011 a 2014 foram investidos apenas 

R$35.000.000,00. UC5 ainda esclarece que deste total, R$17.000.000,00 foram investidos em 

2014, R$11.000.000,00 em 2013, R$7.000.000,00 em 2012 e em 2011 não houve investimentos 

nas UC estaduais com recursos da compensação ambiental. Como será abordado mais à frente, 

este recurso não é a única fonte orçamentária para manutenção as Unidades de Conservação, 

porém nos últimos anos tem-se apresentado em MG, e da mesma forma em outros estados 

(segundo informação dos entrevistados), como a principal delas. Este descompasso entre 

orçamento necessário para manutenção das unidades de conservação e os montantes efetivamente 

aplicados é igualmente observado nas unidades de conservação Federais. Medeiros e Young 

(2011) afirmam que em comparação com outros oito países (Costa Rica, Argentina, México, 

África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos) o Brasil se posiciona abaixo 
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da metade dos recursos necessários para consolidação do sistema de áreas protegidas e representa 

o menor investimento por hectare em comparação com os demais. 

Para os gestores de unidades de conservação UC2 e UC3, o acesso aos recursos da 

compensação é o principal problema do sistema de Minas Gerais. Ambos apresentaram o mesmo 

desconforto com relação a esta etapa do processo. Existe por parte das unidades de conservação a 

necessidade de elaborar planos de trabalho para serem apresentados como pré-requisito para o 

recebimento dos recursos. Segundo UC2, muitas vezes os planos de trabalho são elaborados, 

apresentados aos setores responsáveis pela análise, entram no processo de aquisição dos bens ao 

serviços, mas a aprovação dos repasses não acontece, devido à uma lentidão para submissão 

destes processos para a pauta das reuniões da CPB. 

CR3 destaca como maior problema da compensação ambiental em Minas Gerais a própria 

aplicabilidade do mecanismo, tanto na análise pelo Órgão Ambiental durante a aquisição dos 

valores de referência aos empreendimentos, quanto pelo destino dos valores arrecadados. 

Segundo este entrevistado, percebe-se os encaminhamentos dos processos de compensação e as 

respectivas aprovações de seus valores, mas não se vê o resultado ambiental. Por meio da 

arrecadação da compensação, esperava-se encontrar parques, APA e outras áreas de proteção já 

recuperadas, com um ganho significativo tanto na flora quanto na fauna. E não é este o cenário 

observado. 

7.1.2 – Perspectivas no Estado 

Para tentar solucionar alguns destes entraves foi criado um grupo de trabalho pelo 

governo estadual com o objetivo de discutir o assunto e elaborar uma minuta de projeto de Lei, o 

qual dentre outros aspectos visa criar um fundo para a administração dos recursos, nos moldes do 

sistema de compensação ambiental do Rio de janeiro. OA2 esclarece que o objetivo é criar um 

sistema de controle dos recursos arrecadados e executados, de modo que cada unidade tenha 

acesso separadamente aos valores relativos aos processos de compensação de empreendimentos 

que impactem diretamente sua área de preservação. Este fundo, com condições de atuação 

similares à uma OSCIP, poderia destinar diretamente os recursos para as UC. Busca-se com esta 

minuta de projeto de lei a flexibilização dos repasses bem como a desburocratização dos 

procedimentos de aprovação. 
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OA2 destaca como aspecto positivo, assim como o fez OA1, o poder Deliberativo da 

Câmara de Proteção à Biodiversidade - CPB, para aprovar os valores da compensação ambiental 

bem como os repasses para as unidades de conservação. A Câmara é composta por servidores do 

órgão ambiental, representantes de instituições de defesa do meio ambiente, ONG, acadêmicos e 

especialistas no tema, escolhidos pela sociedade civil organizada. Este fato indica uma certa 

participação popular na tomada de decisão por meio deste mecanismo. ABEMA (2013) reforça 

este ponto de vista, exaltando a criação das câmaras de compensação ambiental nos estados como 

fundamentais para o bom funcionamento do mecanismo, nos moldes da Câmara Federal de 

Compensação Ambiental, estabelecida pela Portaria MMA N° 416/2010. Além disso, OA2 

considera positivo o fato de os procedimentos de arrecadação apresentarem regras claras, 

processos definidos e o fato da compensação ser fixada por meio de condicionante. De maneira 

geral, o sistema de compensação se mostra eficiente até a etapa da arrecadação.  

UC2 foi mais objetivo em sua resposta, se limitando a afirmar que o ponto positivo da 

compensação ambiental seria o fato do recurso contribuir para o estado exercer seu papel na 

proteção da biodiversidade. CR3 limitou-se a dizer que não vislumbra aspectos positivos na 

compensação ambiental em Minas Gerais, apenas o interesse de parte dos técnicos do IEF ou 

demais órgãos envolvidos, de parte da sociedade, bem como de algumas ONG sem vínculo 

político, em arrecadar fundo para enriquecimento ambiental. 

UC3 define como aspecto positivo o fato de todos os processos de compensação 

ambiental serem apreciados pela CPB, sendo portanto uma apreciação pública. Apesar de 

segundo UC3, haver influências políticas nas decisões relativas ao licenciamento ambiental, a 

compensação pode ser encarada como um destes procedimentos, existem manifestações públicas 

nas etapas de decisão para a aprovação e destinação dos recursos. Além disso, a compensação 

ambiental apresenta um procedimento instituído e respeitado por empreendedores e demais 

sujeitos envolvidos nos processos. Pode-se constatar ainda o esforço do IEF para regularização da 

captação do recursos para as Unidades de Conservação. 

UC5 destaca como aspecto positivo o fato de os critérios para metodologia de cobrança 

em Minas Gerais serem bem definidos, se mostrarem claros e de fácil entendimento por parte dos 

envolvidos. Além disso, assim como outros entrevistados, destacou-se a atuação da Câmaras de 

Compensação com participação do conselho com representação popular. 

OA2 recomenda a definição de regras claras em todas as etapas do processo, desde o 

cálculo do GI e da CA até a aplicação do recurso, além da adoção de uma normatização clara e de 
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procedimentos bem definidos. Na sua visão, é sempre importante buscar a diminuição dos passos 

burocráticos do fluxo do processo. Uma sugestão inovadora destacada por OA2 é a aplicação do 

cálculo do GI ainda na etapa do licenciamento ambiental. Neste cenário, caberia ao órgão gestor 

das UC calcular apenas os valores da compensação a partir do GI já apresentado pela equipe 

técnica do licenciamento ambiental, além de desenvolver propostas de aplicação dos recursos.  

Outra recomendação, igualmente levantada por CR3 e já abordada anteriormente como 

solução para os problemas observados na compensação ambiental em Minas Gerais, seria a 

criação de um fundo para a administração dos recursos gerados, nos moldes de uma OSCIP. 

Segundo OA2, pelo fato do recurso da compensação ambiental ser direcionado diretamente para 

o caixa do estado com a rubrica de compensação, estes montantes acabam sofrendo uma 

desvalorização financeira, uma vez que o recurso pode ficar longos períodos parados até sua 

destinação para uma UC. No modelo adotado pelo Rio de Janeiro, utilizando uma OSCIP 

(FUNBIO) para a administração do recurso, os montantes em alguns casos geram lucro, e este 

porventura poderá retornar para as UC que o receberam. OA2, assim como é recomendado por 

UC5, considera ainda relevante a aplicação direta do recurso da compensação por parte dos 

empreendedores. Este procedimento evita a excessiva burocracia para a destinação dos recursos, 

mas deve se desenvolver atrelado a um controle social desempenhado pelas Câmaras Técnicas, 

reduzindo a interferência de questões internas e influências políticas. 

UC2 apresenta uma recomendação similar com relação a importância da existência de 

uma Câmara Técnica, capaz de deliberar sobre as prioridades de aplicação dos recursos. Os 

estados que desejam implementar o sistema de compensação ambiental devem, segundo UC2, 

seguir os critérios definidos pela Lei N° 9985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, Resolução CONAMA 428/2014 e demais arcabouço normativo 

específico. Assim como recomendado por OA2, UC2 acredita que deve-se buscar a aprovação de 

mecanismos que garantam o repasse direto dos recursos para as unidades de conservação. 

Destaca-se ainda a definição de uma metodologia de cálculo da compensação ambiental que 

permita a existência de percentuais de grau de impacto acima do valor máximo de 0,5%, diferente 

do que acontece na maioria dos estados brasileiros. Seria interessante ainda, em um momento de 

revisão das metodologias de cálculo, considerar a valoração dos ambientes naturais como critério 

a ser utilizado para calcular os valores da compensação ambiental. 

As recomendações feitas por UC3 estão relacionadas à aplicação direta dos recursos 

gerados por um empreendimento que impacta diretamente uma unidade de conservação. Se existe 
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o impacto em determinada unidade, esta deve prioritariamente receber um percentual 

significativo dos recursos da compensação ambiental gerados a partir do empreendimento 

causador deste impacto.  

Para OA2 o Estado não deve considerar os recursos da compensação ambiental como a 

principal fonte de repasses para as UC. O poder público deve assumir o papel de gestor das 

unidades e estabelecer uma agenda de investimentos para criação e manutenção das unidades, 

considerando recursos do orçamento anual e não somente da compensação ambiental. Para CR3, 

caso os recursos da compensação ambiental fossem integralmente aplicados nas unidades de 

conservação, estes poderiam suprir as demandas de recursos.  

No entanto, UC2 e UC3 destacam o fato de os recursos da compensação não serem 

suficientes para a realização de todas as atividades e melhorias necessárias para a manutenção das 

áreas protegidas. Esta afirmação é justificada pelos entrevistados a partir da dificuldade que as 

UC enfrentam para acessar os recursos administrados pelo estado, conforme modelo em vigor. Os 

planos de trabalho são obrigatoriamente elaborados pelos gestores das UC. No entanto, a 

aprovação destes documentos e posterior liberação são muito lentas. UC2 ainda destaca que os 

recursos da compensação são eventualmente utilizados para cobrir gastos referentes ao 

pagamento de funcionários, em alguns casos terceirizados.  

UC3 defende que os recursos da compensação possam ser utilizados para outras 

atividades em benefício das áreas de proteção, além das permitidas pela Lei N°9985/2000. Um 

exemplo seria a elaboração de plano de trabalho para pesquisa no Parque Estadual do Rola Moça. 

O Plano de manejo da unidade foi elaborado em 2007. No entanto, o gestor da Unidade de 

Conservação identificou a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os aspectos físicos 

e a biodiversidade da área. A partir desta constatação, desenvolveu-se a ideia de utilizar parte dos 

recursos da compensação ambiental para financiar estas pesquisas. Ação similar é desenvolvida 

pelos governos estaduais na Austrália, os quais incluem investimentos em capacitação e pesquisa 

nos investimentos da compensação ambiental (ICMM, 2012). 

Uma visão diferente é compartilhada pelos membros da ABEMA (2013), entendendo que 

os recursos da compensação ambiental, aprovados a partir de uma condicionante do 

licenciamento ambiental, não deve extrapolar a função básica de compensar danos ambientais 

provocados por impactos ambientais significativos, suprimindo carências institucionais e 

operacionais de funcionamento das pastas de competência da secretaria de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. 
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A perspectiva de fontes de recursos para a manutenção das unidades de conservação é 

consideravelmente positiva. Existem em Minas Gerais outras fontes de recursos para a 

manutenção das unidades de conservação como argumenta UC5. Todas elas foram instituídas a 

partir da aprovação da Lei Orçamentária Anual, que estabelece a execução dos projetos/ações 

estruturadores, coordenadas pela SEPLAG (MINAS GERAIS, 2014). A ação orçamentária 

(4532) é destinada a criação e conservação de UC. A ação orçamentária (4060.31) é utilizada 

para promover o fortalecimento da gestão, como despesas com combustível e aluguel de 

automóveis, compra de materiais de limpeza além de outras ações para as despesas diárias das 

áreas de proteção. A ação orçamentária (1196) refere-se a um projeto estratégico para 

recuperação dos biomas presentes no estado. Entre 2013 e 2015 os recursos desta fonte foram 

aplicados em 4 Unidades de Conservação. O PROMATA (ação orçamentária 4295) direciona 

para algumas UC estaduais, recursos de programa e convênios com banco alemão. Existe ainda o 

projeto estratégico Rota das Grutas Peter Lund, que direcionou cerca de R$25.000.000,00 para as 

unidades de conservação que abrigam cavidades naturais. Mas entre todas as fontes de recursos 

para as UC, segundo UC5, atualmente a principal delas é a compensação ambiental (4060.61). 

7.1.3 – Considerações sobre as metodologias de cálculo do GI e da CA  

Sobre a metodologia adotada no estado de Minas Gerais para determinar o Grau de 

Impacto – GI e compor o valor final da compensação ambiental, OA2 considera que a maioria 

dos impactos ambientais são contemplados na fórmula, no entanto, a tabela se restringiu o grau 

de impacto máximo em 0,5%. Segundo o entrevistado, este limite onera empreendimentos de 

menor impacto e suaviza a situação dos de maior impacto, que acabam sendo menos cobrados 

que os outros. Segundo o entrevistado, os critérios adotados devem ser mais objetivos em alguns 

aspectos, como por exemplo: o aumento da erodibilidade, a supressão de vegetação, enfim, a 

perda de serviços ecossistêmicos e seu valor associado. A atual metodologia trata alguns aspectos 

antagônicos da mesma maneira, como por exemplo grandes supressões e pequenas supressões e o 

conceito de área de influência direta e indireta, dentre outros. 

Para UC2, no entanto, a metodologia de cálculo adotada pelo estado se mostra 

extremamente criteriosa, bem fundamentada em parâmetros claros e apresentando um GI 

máximo, o que na sua visão é recomendável. Segundo este, deve-se buscar atualizações 

periódicas, mas a metodologia de Minas Gerais pode ser considerada excelente frente aos demais 
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estados. Por outro lado, UC3 afirma que os impactos sociais não são contemplados para 

determinar o GI, acabando de fora da análise para o cálculo da compensação. UC5 não soube 

opinar a respeito. CR3 acredita que a metodologia para o cálculo de grau de impacto não 

contempla todos os impactos ambientais. Os valores são predefinidos para alguns impactos de 

empreendimentos de diversos tipos, sendo estes inerentes às atividades direta ou indiretamente, 

podendo inclusive ser omitidos em alguns casos. 

Ainda que a amostragem realizada seja limitada, não permitindo que o cenário traçado 

seja inteiramente conclusivo, pode-se afirmar que o sistema de compensação ambiental ainda 

carece de reformulações, principalmente no cálculo do grau de impacto e nos procedimentos de 

distribuição do recurso para as unidades de conservação. 

7.2 – Percepções sobre o Estado do Paraná 

No estado do Paraná, OA1 e UC8 não souberam opinar quanto ao grau de eficiência do 

sistema de compensação, considerando como resposta para esta pergunta a opção neutro. CR2 

considera que este se mostra pouco eficiente, uma vez que faltam critérios para definir a 

compensação, acontecendo casos em que esta é realizada a partir da aquisição de bens 

direcionados de acordo com as necessidades do órgão ambiental. Para este estado foram 

realizadas três entrevistas, um profissional para cada função pesquisada. 

7.2.1 – Principais desafios 

Percebe-se fragilidades no conjunto de legislações que norteiam a compensação ambiental 

neste estado, tais quais as sinalizadas por ABEMA (2013) para o cenário federal. OA1 afirma que 

desde o licenciamento até a fase da aplicabilidade adequada do recurso, existem algumas lacunas 

que precisam ser reparadas. No entanto, o ponto destacado é o fato da receita gerada com o 

recurso da compensação ambiental ser administrada pelo Governo estadual do Paraná. Para cada 

processo de compensação aprovado, são criadas contas bancárias específicas que servirão para 

abrigar os recursos referente a condicionante de cada empresa. Young (2005) critica este 

procedimento, associando sua ocorrência à necessidade dos estados em equilibrar os caixas e 

honrar compromissos financeiros. UC8 afirma que apesar de os recursos das compensações 

ambientais serem identificados em contas específicas, há uma burocracia interna que torna 

morosa sua operacionalização. No caso da aplicação dos recursos para regularização fundiária 
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existem gargalos que quase inviabilizam a utilização dos mesmos. Estes recursos portanto são 

considerados de certo modo orçamentário, ao contrário do que recomenda Pacheco (2008).  

CR2 afirma que um problema da compensação no estado do Paraná é o fato de muitos 

processos de compensação calcularem os valores sem considerar os impactos não mitigáveis 

causados à Unidades de Conservação. Além disso, devido à falta de estrutura e de recursos do 

próprio órgão ambiental, muitas vezes os técnicos não analisam se o empreendimento está na 

zona de amortecimento de uma UC.    

OA1, assim como dito por UC8, afirma que as unidades de conservação do Estado do 

Paraná sobrevivem às custas dos valores da compensação ambiental. Portanto, muitas UC 

enfrentam dificuldades financeiras devido à escassez de recursos. CR2 acredita que em Unidades 

de Conservação maiores e mais desenvolvidas como o Parque Nacional do Iguaçu, pode-se 

sobreviver somente com o recurso da compensação. Especificamente para esta Unidade de 

Conservação, existe um fluxo muito grande de visitantes que realizam pagamentos de taxa de 

visitação. Deste modo, a gestão financeira do parque se mostra tranquila em comparação a outras 

Unidades de Conservação Estaduais. Por outro lado, nas UC estaduais e municipais, os repasses 

de recursos acontecem eventualmente de maneiras pontuais, porém não sem um planejamento 

adequado. UC8 atesta que em alguns casos, devido a lentidão dos repasses, pode haver 

defasagem dos valores solicitados; outras vezes alteração com realidade do serviço contratado. 

Outro agravante na situação das UC estaduais é o déficit de funcionários que atuam nas mais 

diversas funções das unidades. Este cenário também é observado nas unidades de conservação 

Federais. Mercadante (2007) afirma que Cerca de 2.000 funcionários faziam até 2007 a gestão 

das UC federais, considerando funcionários efetivos, terceirizados e temporários. Deste modo 

existe a necessidade de expansão do quadro de funcionários, uma vez que o sistema federal 

precisaria de no mínimo 9.000 funcionários, sobretudo de nível médio, para realizar fiscalização, 

atividades de proteção e manutenção, entre outras. 

7.2.2 – Perspectivas no Estado 

Para OA1, o sistema de compensação do estado do Paraná apresenta uma autonomia 

própria, materializada na instituição do Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Este analisa os 

impactos ambientais significativos de empreendimentos instalados e/ou em operação no estado, 

calcula os valores da compensação ambiental de acordo com a Resolução Conjunta SEMA/IAP 
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Nº 001/2010, e realiza a aplicação dos recursos nas unidades de conservação de acordo com a 

aprovação das Câmara Técnica.  Não depende, portanto, de autores externos à Secretaria de Meio 

Ambiente. Outro ponto positivo, igualmente observado por outros entrevistados, é a existência de 

uma Câmara técnica com poder deliberativo quanto à aplicação dos recursos. As diretorias 

específicas licenciam os empreendimentos, no entanto quem determina o valor da compensação 

ambiental e o direcionamento do recurso é a Câmara Técnica.  

CR2 apresentou como aspectos positivos relacionados à metodologia do estado, o fato de 

que alguns recursos de compensação são investidos efetivamente nas Unidades de Conservação. 

O entrevistado mencionou casos em que a compensação é utilizada para elaboração de plano de 

manejo de determinada UC, ou até mesmo para ampliar a área da UC, investir em estruturas, 

pesquisas, ou em ações efetivas necessárias para o manejo. UC8 aponta como aspecto positivo a 

existência de planos de trabalho atrelados às compensações específicas que salvaguardam 

minimamente o aporte dos recursos para aquilo que foi definido. Devido à ausência de recursos 

de outras fontes para as Unidades de Conservação, a compensação é o que tem mantido as 

Unidades de Conservação no Estado. 

Sobre as recomendações a serem feitas para estados que buscam implantar a 

compensação, OA1 apresentou recomendações mais gerais, tais como criar uma normatização 

completa em todas as etapas dos processos de compensação, observar os pontos positivos dos 

outros estados e estabelecer grupos de trabalho para elaborar melhorias contínuas das 

metodologias adotadas. Esta melhoria deve acontecer principalmente no cálculo dos valores do 

GI e VR. Atualmente, um grupo de trabalho interno do IAP discute possibilidades de melhorias 

no sistema de compensação ambiental no Paraná, principalmente no percentual máximo para 

determinar a compensação ambiental, o qual se encontra hoje em 0,5%, assim como acontece no 

Sistema Federal. 

As principais recomendações discutidas por CR2 estão pautadas na etapa de 

licenciamento ambiental. Inicialmente, foi sugerido que em todos os processos de licenciamento 

fosse obrigatório o preenchimento de formulário que caracterize a proximidade do 

empreendimento com UC ou zona de amortecimento. Esta informação deveria ser especializada 

por meio de um SIG – Sistema de Informação Geográfica. CR2 considerou ainda a 

obrigatoriedade da compensação ser revertida em benefício direto para as UC afetadas. UC8 

recomenda que em determinadas situações haja a compensação direta executada pelo próprio 

empreendedor, ao invés do repasse de recursos para o Estado.  
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OA1 pontuou no entanto que as Unidades de conservação não apresentam condições 

administrativas para receberem os recursos da compensação de maneira direta. No sistema atual, 

os pagamentos dos valores da compensação acontecem a partir da assinatura de Termo de 

Referência e posterior depósito em conta destinada ao IAP. Para os casos em que os 

representantes das empresas não concordem com os valores calculados, existe um prazo legal de 

10 dias para que o empreendedor impetre recurso acerca do cálculo dos valores. CR2 atesta em 

contrapartida que em alguns casos os processos de licenciamento, apesar da exigência e cobrança 

sistemática do órgão ambiental, o pagamento da compensação aprovado por meio de 

condicionante não é realizado efetivamente, o que acaba comprometendo a deliberação da licença 

ambiental. Ainda sobre a forma de pagamento utilizada no estado, UC8 acredita que a regra 

adotada nem sempre é a melhor. Por isso em algumas situações, este se mostra favorável em 

estabelecer qual a demanda a unidade de conservação necessita como compensação ambiental e 

exigir do empreendedor que execute tal medida.  

Quanto as fontes de recursos para a manutenção das unidade de conservação além da 

compensação ambiental, CR2 destaca os Termos de Ajuste de Conduta – TAC e o ICMS 

Ecológico. Existe ainda as fontes de recursos aprovadas através das seguintes leis: Lei nº 

9491/90, Lei Complementar 59/91; Decreto 2791/96; Decreto 3446/97; Decreto 1529/2007, as 

pesquisas desenvolvidas por universidades, em especial estaduais, e a existência de editais de 

demanda induzida para projetos de conservação. Cabe mencionar ainda os Recursos de Fundos 

Internacionais e organizações não governamentais como fontes importantes de recursos, porém 

ainda muito aquém da necessidade de manutenção, ampliação e manejo das unidades, além de 

pesquisa e educação ambiental. AO1 aponta as verbas aprovadas dentro do próprio orçamento do 

Estado, os convênios como o assinado com o Banco Mundial, e as fontes orçamentárias 

específicas para a compensação ambiental, como os recursos aprovados através do FEMA, além 

de recursos próprios do instituto ambiental do Paraná. E para UC8, que efetivamente recebe os 

recursos da compensação ambiental em sua unidade, a área desenvolve suas atividades somente 

com os recursos provenientes desta fonte. 

Na esfera Federal, Mercadante (2007) destaca como outras fontes de recursos para 

manutenção das Unidades de Conservação; a concessão de serviços, as multas, as eventuais 

parcerias com empresas, os pagamentos por serviços ambientais, ações em pagamento por 

dívidas com a União, concessão para exploração de recursos florestais, o extrativismo e a 

bioprospecção. 
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7.2.3 – Considerações sobre as metodologias de cálculo do GI e da CA  

OA1 e CR2 se balizam sobre o mesmo ponto de vista com relação ao desenvolvimento da 

metodologia de cálculo dos valores da compensação. Ambos se mostram favoráveis a uma 

reformulação dos parâmetros adotados. Para CR2, a metodologia atual não considera todos os 

impactos dos empreendimentos, muito menos a real situação das áreas de preservação. Segundo 

este entrevistado, a metodologia deve contemplar os impactos concretos de maneira qualitativa e 

não quantitativamente, conforme o estudo ambiental. Portanto, conforme as palavras de OA1, 

deve-se trabalhar na normatização da metodologia para clarear os critérios adotados, buscando 

ser o mais objetivo possível.  

O empreendedor, na visão de OA1, poderia ter acesso ao Termo de Referência, 

documento utilizado pelo órgão ambiental para nortear a elaboração dos estudos ambientais, já 

sabendo uma estimativa para o valor da CA. Neste sentido, está em curso desde 2009 uma 

discussão visando a reformulação no curto prazo da metodologia de cálculo da compensação 

estadual no Estado do Paraná. 

7.3 – Percepções sobre o Estado do Mato Grosso do Sul 

Os entrevistados que atuam diretamente com algumas das etapas da compensação no 

Estado do Mato Grosso do Sul, UC1 e OA4, consideram o sistema deste estado como sendo 

eficiente. Devido a uma incompatibilidade de agenda, não possível realizar a entrevista com o 

consultor CR5. 

7.3.1 – Principais desafios  

UC1 aponta como o principal problema a fragilidade dos critérios para direcionamento 

dos recursos da compensação.  De acordo com a legislação estadual, são abertas contas bancárias 

específicas para recebimento dos recursos da compensação ambiental de cada processo aprovado, 

e o IMASUL é o órgão público responsável pela gestão dos recursos. As solicitações dos recursos 

da compensação ficam a cargo de cada gestor de unidade de conservação. As unidades de 

conservação diretamente afetadas podem receber uma porcentagem dos recursos da 

compensação, segundo deliberação da Câmara Técnica. No entanto, existe uma lentidão nos 

repasses dos recursos para as unidades de conservação, tal qual observado nos demais Estados. 
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7.3.2 – Perspectivas no Estado 

UC1 e OA4 vislumbram como positiva a vinculação dos recursos em contas específicas, 

para que, segundo os mesmo, haja uma boa administração dos montantes a serem investidos nas 

Unidades de Conservação. Para cada empreendimento que tem o valor de compensação 

aprovado, cria-se uma conta para o recebimento deste recurso. Outro ponto de destaque de OA4 é 

a existência de uma metodologia de cálculo da compensação pré-estabelecida, apresentando 

critérios bem definidos. UC1 aponta como positivo o funcionamento da câmara de compensação 

ambiental, apesar de não existir representantes da sociedade civil no conselho, sendo este 

formado apenas por representantes do IMASUL. Existe no entanto, a participação dos conselhos 

das unidades de conservação que podem opinar sobre o direcionamento dos recursos e aprovação 

dos valores para cada empreendimento. Segundo OA4, existe a possibilidade da realização de 

repasses para unidades de conservação estaduais, na maioria dos casos, mas eventualmente as 

decisões da câmara podem beneficiar unidades de conservação municipais e federais, em casos 

específicos. 

UC1 inicia suas recomendações destacando a importância de desvincular o recurso da 

compensação dos Estados, reduzindo a burocracia para acessar o valores gerados. Além disso, 

seria importante sincronizar os repasses dos valores com as necessidades e o desenvolvimento 

dos programas de manejo de cada unidade, definindo procedimentos para a destinação dos 

recursos para unidades específicas. Outro ponto, considerado como aspecto positivo por OA4, e 

segundo ele relevante para os estados que decidem criar legislação específica para a compensação 

ambiental, seria a criação de uma câmara técnica para aprovar os valores dos processos de 

compensação e a destinação dos recursos para as unidades de conservação. Outra recomendação 

feita por OA4 trata da desburocratização do sistema de utilização do recurso da compensação, 

facilitando a utilização das verbas para melhoramentos na infraestrutura e até mesmo na 

informatização das unidades. 

UC1 ressalta que as UC do Mato Grosso do Sul não apresentam condições de se manter 

somente com os valores gerados com a compensação. Ainda que os montantes não sejam 

direcionados para contas do estado, existe uma certa burocracia para a destinação dos recursos às 

UC, o que dificulta o planejamento financeiro anual. E o mais agravante, segundo OA4, é que no 

orçamento do IMASUL não existe recursos específicos para as UC. Cada montante é repassado a 

partir do envio de planos de trabalho a serem aprovados pela diretoria específica e a Câmara 
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Técnica. Este aspecto da compensação do Mato Grosso do Sul, reforça a tese de Medeiros e 

Young (2011), que destaca o pouco investimento dos gestores públicos para a manutenção das 

unidades de conservação e as dificuldades de repasses de recursos. Existe em menor monta 

alguns repasses a partir da arrecadação do ICMS ecológico. 

Buscando equacionar este problema, técnicos do IMASUL vislumbram como solução a 

possiblidade de realizar uma parceria público privada – PPP para desburocratizar os 

investimentos nas unidades de conservação. Está em curso um estudo seguindo diretrizes de 

programa de governo para implantação de projeto piloto de uma PPP no Parque Estadual da 

Várzeas do Rio Iviema, localizado no município de Jatei, sul do estado.  

OA4 destaca ainda que segundo o Decreto Estadual N° 13006/2010, o IMASUL pode 

aprovar processos de compensação ambiental que se pautaram em outros estudos ambientais, e 

não exclusivamente no EIA/RIMA, para analisar os impactos ambientais significativos.  

7.3.3 – Considerações sobre as metodologias de cálculo do GI e da CA  

UC1 acredita que a metodologia de cálculo do GI apresenta algumas lacunas que 

precisam ser sanadas. No entanto, acredita ser positivo o fato de o empreendedor poder realizar 

uma proposta de compensação ambiental durante a etapa de elaboração do EIA/RIMA, ou seja, 

ainda na fase de análise da licença ambiental. Neste caso, a primeira proposta de cálculo da 

compensação é feita a partir do empreendedor e o órgão ambiental analisa os valores durante as 

etapas do licenciamento. AO4 considera a metodologia de cálculo adotada atualmente no estado 

satisfatória, apresentando indicadores de impactos claramente definidos.  

7.4 – Percepções sobre o Estado da Bahia 

No Estado da Bahia, OA3 declarou que considera a ferramenta da compensação ambiental 

eficiente. Já CR4 entende que a ferramenta atualmente é pouco eficiente, por se encontrar ainda 

em um estágio inicial de desenvolvimento. Foram realizadas inúmeras tentativas de contato com 

gestores de unidade de conservação estaduais da Bahia. No entanto, não houve retorno quer por 

telefone ou por e-mail. Deste modo, as informações do entrevistado UC7 não puderam ser 

consideradas neste trabalho. 
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7.4.1 – Principais desafios 

O sistema adotado no Estado da Bahia já mostra resultado, na opinião de OA3, com 

relação ao número de Termos de Compromisso de Compensação Ambiental assinado e executado 

em diversas Unidades de Conservação - UC.  Contudo, um dos problemas que pode ser 

identificado, fica a cargo da ausência de uma metodologia de cálculo do grau de impacto 

ambiental, em trâmite. Portanto, é prioridade da Secretária desenvolver uma proposta que 

considere os impactos ambientais, não mitigáveis, gerados sobre a biodiversidade, meio físico, e 

o meio socioeconômico.  

Enquanto uma metodologia específica para o estado não é regulamentada, os cálculos de 

processos de compensação são realizados considerando um percentual máximo de 0,5% do valor 

a ser investido na atividade ou empreendimento, para todos os empreendimentos, de acordo com 

o Decreto Federal 6848/2009 (informação verbal, OA3). Este cenário segundo CR4, provoca uma 

insegurança jurídica, uma vez que não existe um marco legal que regulamente os procedimentos 

de cálculo de valores bem como o direcionamento dos recursos para UC. Para este entrevistado, o 

Decreto Federal n°6848/2009 apenas sugere uma destinação dos recursos, e sua metodologia de 

cálculo considera os empreendimentos que afetam áreas de escala federal. Portanto, cada estado 

deve fazer seu marco jurídico e desenvolver metodologias de cálculo para o GI e CA específicas. 

7.4.2 – Perspectivas no Estado 

No estado da Bahia, OA3 cita como pontos fortes o fato de existir fluidez entre as partes 

envolvidas no processo, desde a Câmara de Compensação Ambiental- CCA, na sua competência 

de deliberar sobre os recursos, o Instituto Estadual do Meio Ambiente INEMA, por meio da 

Diretoria de Unidades de Conservação, contribuindo, sobretudo, na elaboração dos Projetos e 

Termos de Referência. E ainda os Empreendedores, que participam em todo processo de 

contratação e acompanhamento das ações nas UC. Além disso, existe a prestação de contas, bem 

como o relatório final de execução nos prazos estabelecidos, conforme previsto no Termo de 

Compromisso, levado à CCA. Outro ponto positivo que merece destaque é a consideração das 

medidas socioambientais quando da determinação do recurso da compensação ambiental. Caso o 

empreendedor desenvolva programas socioambientais, os investimentos destes 

projetos/programas não são considerados no montante da compensação ambiental, a ser aplicado 
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nas Unidades de Conservação, conforme prevê o Decreto Estadual nº 14.024/2012 (BAHIA, 

2012). 

Cabe destacar que na metodologia nacional, para o valor de referência não podem ser 

contabilizados os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento (BRASIL, 2009). Portanto, no cenário baiano, as ações socioambientais 

desenvolvidas em fase anterior ao processo de licenciamento ambiental são consideradas para 

determinar o Valor de Referência final. 

Para CR4, a compensação demonstra uma preocupação clara do poder público em gerar 

recursos para as unidades de conservação e este seria o principal ponto positivo. Pelo fato de 

atuar enquanto consultor na formulação do sistema de compensação ambiental estadual, CR4 

afirma que foram investidos nas unidades de conservação R$24.000.000,00 até 2014.  

OA3 afirma que, os estados que decidirem adotar o sistema de compensação ambiental, 

pela Lei nº 9985/2000 do SNUC devem dar prioridade ao desenvolvimento de uma metodologia 

de cálculo de gradação a ser aplicada pelo órgão licenciador. Além disso, é importante a 

aprovação de uma resolução que norteie as diretrizes para aplicação desse recurso e normatize 

todo o fluxograma de procedimentos entre os envolvidos, a fim e diminuir os gargalos da gestão. 

Além disso, instrumentalizar um arranjo institucional com um modelo de aplicação, gerando um 

mecanismo financeiro para assegurar a melhor aplicação do recurso da Compensação Ambiental, 

de acordo à realidade do órgão, podendo ser direta ou indireta.  

CR4 apresentou recomendações relevantes para estados que pretendem regulamentar 

sistemas de compensação ambiental. Primeiro destacou a importância do amadurecimento de um 

marco legal sobre o tema, seja por meio de decretos ou portarias.  

Outro ponto a ser considerado é a busca pela agilidade da execução financeira, de forma 

sinérgica entre governo e fundo administrador do recurso. Na sua visão a melhor opção para 

gerenciamento dos recursos seria coloca-los sob a tutela de terceiros, deixando para o estado o 

papel de agente fiscalizador das ações desenvolvidas nas unidades de conservação. 

Na opinião de OA3, as unidades de conservação que recebem os recursos da compensação 

ambiental conseguem desenvolver todas as atividades planejadas. Na Bahia, aproximadamente 13 

unidades de conservação já foram beneficiadas, e os recursos recebidos e aplicados se mostram, 

até o momento, suficientes para a manutenção destas. CR4 já considera que os valores da 

compensação não são suficientes para manutenção das UC, apenas fortalecem o projeto de 
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criação e manutenção, sendo portanto, uma parte importante do recurso. A questão do 

aproveitamento dos valores está na gestão das unidades, uma vez que não há uma sinergia entre 

as secretarias estaduais envolvidas nesta atividade, como por exemplo as Secretarias de Turismo, 

Assistência Social, e Meio Ambiente, resultando na manutenção de barreiras políticas 

burocráticas para o funcionamento das áreas protegidas. 

A respeito da forma de pagamento normatizada na esfera estadual, OA3 explica que o 

empreendedor recebe o plano de aplicação dos recursos da compensação ambiental desenvolvido 

pelo INEMA, por meio da assinatura de um Termo de Referência. Este documento apresenta um 

detalhamento das ações e cronograma de execução de cada produto. Assim sendo, na Bahia a 

aplicação do recurso da Compensação Ambiental é feita diretamente pelo empreendedor, 

principalmente quanto ao cumprimento do objeto destinado. Destaca-se a obrigatoriedade de 

prestação de contas trimestrais por parte do empreendedor. Geralmente, o montante deve ser 

aplicado entre 2 e 3 anos. Para CR4, os empreendedores focam suas ações somente no 

recebimento da licença ambiental. Se a empresa apresenta um capital de giro, o empreendedor 

paga e define esta etapa.  

As outras fontes de recursos para as unidades de conservação, segundo OA3, além da 

compensação ambiental, seriam: Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA e 

recursos do Tesouro. Contudo, a fonte específica para este fim é mesmo a Compensação 

Ambiental, defendido e legalizado pelo Sistema de Unidades de Conservação - SNUC. CR4 

afirma que os gestores das unidades de conservação da Bahia eram remunerados até 2014 através 

de uma Bolsa de Regime Especial de Direito Administrativo - REDA. Segundo o entrevistado, 

várias UC encontram-se sem gestores, uma vez que não existe recurso No seu ponto de vista, a 

sociedade civil que acaba trazendo recursos para UC desenvolvendo projetos, uma vez que a 

Bahia apresenta o maior sistema de Áreas de Preservação Ambiental do Brasil. 

7.4.3 – Considerações sobre as metodologias de cálculo do GI e da CA  

Quanto aos percentuais a serem aplicados na metodologia de cálculo dos valores da 

compensação, o ideal, segundo o entrevistado CR4 seria não adotar um percentual máximo de 

0,5%, utilizando percentuais maiores de grau de impacto quando a equipe técnica identificar 

impactos ambientais significativos sob vários aspectos dos ambientes naturais. Os estados devem 

desenvolver uma visão mais abrangente do impacto, elaborando a médio prazo metodologias de 
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cálculo que desvinculem a compensação do valor do empreendimento, ou valor de referência 

conforme é tratado no Decreto Federal n° 6848/2009, focando apenas na avaliação do impacto.  

CR4 argumenta ainda que a aplicação de técnicas de valoração ambiental para calcular os 

valores da compensação ambiental seria uma variável pertinente a ser considerada. No entanto, 

Medeiros e Young (2011) ressaltam que do ponto de vista prático, diversas variáveis podem 

dificultar a execução dessa aplicação. “Em primeiro lugar, as funções ecossistêmicas devem ser 

claramente compreendidas de modo a poder identificar‐se o valor do serviço ambiental e, 

consequentemente, a contribuição da UC para sua manutenção.” 

OA3 afirma que está em desenvolvimento na Bahia uma metodologia própria para o 

cálculo do GI. A ideia é considerar todos os impactos ambientais negativos não mitigáveis, 

gerados pelos diversos tipos e classes de empreendimentos (minerários, hidrelétricos, hoteleiros), 

atentando-se para as particularidades de cada região e bioma. CR4 acredita ser necessário buscar 

uma evolução do instrumento de cálculo do GI, que hoje apresenta um valor máximo de 0,5%. 

Deve-se entender o impacto futuro. Precisa-se monitorar com pesquisas o amadurecimento dos 

impactos ambientais, principalmente aqueles impactos que estão desconsiderados na metodologia 

nacional, adotada até o momento pelo estado, uma vez que esta ferramenta acaba sendo utilizada 

para viabilizar os empreendimentos que produzem significativo impacto ambiental. 

7.5 – Percepções sobre o Estado do Amazonas 

O servidor do órgão ambiental do Estado do Amazonas OA6 não conseguiu avaliar a 

eficiência da compensação ambiental no estado, considerando esta como neutra, observando os 

avanços que ainda serão buscados para otimizar esta ferramenta. A mesma resposta foi registrada 

durante a entrevista com UC6, gestora de uma unidade de conservação estadual. CR6, consultor 

ambiental que atua na região norte do país mas desenvolve projetos em todo o território nacional, 

considera a compensação ambiental do Amazonas como sendo eficiente.  

7.5.1 – Principais desafios 

OA6 afirma que o estado aprovou em 2010 (empreendimento Petrobrás – Gasoduto Coari 

Manaus) um processo de compensação de R$21.000.000,00. Deste montante ainda faltam 

repassar para os cofres públicos cerca de R$16.000.000,00. Outra questão apontada como 

fragilidade está relacionada às próprias condicionantes do licenciamento, as quais são redigidas 
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de maneira genérica. Legalmente no amazonas existem barreiras que impedem o repasse para as 

unidades de uso sustentável, conforme é determinado na Resolução CONAMA N° 371/2006 

(BRASIL, 2006). Considera-se este fato como um problema devido à significativa existência de 

unidades de conservação de uso sustentável com relevante importância para manutenção da 

biodiversidade regional.  

UC6 afirma que a unidade de conservação sob sua gerência recebeu nos últimos anos 

recursos provenientes da compensação ambiental que possibilitaram a execução de melhorias na 

infraestrutura da área de preservação. Apesar deste cenário, os recursos originados da 

compensação ambiental não são suficientes para a realização de todas as atividades de 

manutenção das unidades de conservação do estado, apesar do fato de que a compensação seja 

atualmente a principal fonte de recursos. UC6 afirmou que inscreveu o parque estadual sob sua 

gerência no edital de 2016 do Projeto ARPA. Segundo o entrevistado, os recursos gerados a 

partir desta fonte de captação podem ser mais significativos que aqueles gerados por meio da 

cobrança da compensação ambiental. 

Sob a ótica de CR6, um problema observado no sistema de compensação ambiental é a 

gestão do fator humano, uma vez que observam-se insatisfações quanto às populações 

tradicionais diretamente afetadas, as quais em alguns casos pleiteiam o recebimento de maiores 

percentuais dos recursos da compensação. Além disso, a inexistência de metodologia de cálculo 

do GI é outra questão a ser equacionada. Até o momento, os processos de compensação 

ambiental tem os valores estipulados de acordo com a Decreto Federal N° 6848/2009. Segundo 

OA6, a referida lei apresenta variáveis de análise muito subjetivas, determinando o percentual 

máximo de Grau de Impacto de 0,5 % para todos os empreendimentos, independente da natureza 

dos impactos. A partir das regulamentações deste decreto, bem como da Lei N° 9985/2000 e a 

Resolução CONAMA 371/2006, pretende-se criar uma metodologia estadual para calcular a 

compensação de acordo com as diretrizes da Leis Complementares N° 53 e N°54/2007. Segundo 

o entrevistado, a Procuradoria Geral do Estado - PGE entende que cabe à união definir 

metodologia de cálculo para a compensação e não os estados. AO6 afirma ainda que em 2015 

haverá avanços na legislação estadual, principalmente no que diz respeito à determinação da 

destinação do recurso da compensação. 



  

 

95 
 

7.5.2 – Perspectivas no Estado 

Os Pontos fortes do sistema destacados por OA6 dizem respeito ao papel desempenhado 

pela compensação na região, funcionando como um sistema de arrecadação para manutenção das 

áreas prioritárias para conservação e muitas vezes vulneráveis ambientalmente. Destaca-se neste 

cenário, o recebimento de recursos nas unidades estaduais, de recursos originados de processos 

de licenciamento conduzidos pelo órgão ambiental federal. Do mesmo modo, CR6 considera que 

o fomento para unidades de conservação, investimentos em educação, estruturação das unidades, 

manutenção dos serviços ambientais são as principais contribuições do sistema em vigor. 

Especificamente na realidade observada na unidade de conservação administrada por UC6, 

houveram melhorias na infraestrutura da área, sendo este portanto o principal ponto forte 

destacado pelo entrevistado. 

Como recomendações, OA6 destaca a necessidade de uma revisão dos atos normativos e 

procedimentos vinculados, sempre alinhados com as respectivas Procuradorias Gerais dos 

Estados. O Grau de necessidade da unidade não deve ser levado como um único critério para a 

realização dos repasses. Uma questão interessante, não levantada por nenhum outro entrevistado, 

seria a adoção do critério das bacias hidrográficas impactadas como área de análise para tomada 

de decisão dos repasses dos valores. A partir deste recorte, poderiam receber os recursos 

diretamente não apenas as unidades de conservação diretamente afetadas, mas as unidades 

presentes na bacia afetada. 

Outro aspecto apontado é a necessidade de se discutir até que ponto o empreendedor deve 

informar o valor de referência. Segundo AO6, existe uma diferença entre valor de projeto e valor 

executivo. Neste sentido seria necessária uma atualização da compensação pela taxa Celic. Por 

exemplo um processo de compensação aprovado em 2012, mas com arrecadação dos recursos 

pelos cofres públicos apenas em 2015, deveria ter o valor calculado, reajustado de acordo com a 

taxa Celic, até a data que foi definido o repasse. UC6 não soube definir quais recomendações 

seriam relevantes para os estados que ainda não implantaram o sistema de compensação 

ambiental. CR6 considera pertinente a aparato jurídico muito forte, sustentando todas as outras 

etapas do processo, principalmente o cálculo para determinar os valores da CA. Além disso, a 

disponibilidade de salva guardas socioambientais para a aplicação do recurso, além da oferta de 

mecanismos financeiros compõem as recomendações repassadas pelo consultor. 



  

 

96 
 

A partir da análise de UC6, que atua diretamente na gestão das unidades de conservação, 

os recursos recebidos pelas unidades estaduais não são suficientes. O Parque sob sua 

administração existe somente há a 2 anos e até o momento recebe recursos somente da 

compensação e das fontes do estado. A intenção da Diretoria de Unidades de Conservação do 

IPAAM é inserir a unidade no programa ARPA para o ano fiscal de 2016. CR6 concorda com 

UC6, complementando que existe e necessidade de acompanhamento técnico para aplicar os 

recursos da compensação. Segundo este, o modelo de gestão do recurso desenvolvido pelo 

projeto ARPA é uma solução encontrada para suprir as lacunas deixadas pela compensação. 

OA6 corrobora com este ponto de vista, afirmando que os valores aprovados para os 

principais empreendimentos licenciados na região, quais sejam: 4 termoelétricas, Gasoduto 

Coari-Manaus, BR-317 dentre outros, não são suficientes para manter as UC estaduais. Os 

recursos desta fonte deveriam apenas complementar o orçamento público. Segundo o 

entrevistado, o bom aproveitamento dos valores depende de como o recurso é direcionado. Nos 

casos em que os montantes são repassados das empresas para o caixa do Estado, acabam sendo 

represados. 

Quanto à forma de pagamento da compensação adotada no Amazonas, OA6 entende que 

os empreendedores querem cumprir a condicionante da compensação, seja executando 

diretamente o recurso nas unidades, na intervenção de terceiros ou repassando o recurso para o 

Estado. A grande maioria prefere repassar o recurso para o agente público e deste modo cumprir 

sua obrigação sem maiores compromissos. Este recurso acaba direcionado para uma conta 

pública. Portanto para as unidades de conservação terem acesso aos mesmos, deve-se submeter 

projeto básico para aprovação da câmara técnica, depois realizar licitação e rodada de preços, no 

caso de aquisição de bens e serviços. Se caracteriza portanto um cenário de lentidão para os 

investimentos necessários nas UC se efetivarem. O consultor CR6 afirma que os empreendedores 

na maioria das vezes não se opõem em realizar o pagamento da compensação, uma vez que esta 

ação se encontra vinculada à concessão da licença ambiental. Existe, no entanto, reclamações em 

pagar certos valores, uma vez que a Secretaria de compensação adota o GI de 0,5% para todos os 

empreendimentos, causando insegurança jurídica e abrindo margem para discussão sobre os 

valores. Para UC6 a forma de pagamento adotada pelo estado se desenvolve de maneira 

satisfatória. 

As outras fontes de recursos que sustentam as unidades de conservação, conforme as 

palavras de OA6, provém de doações de entidades internacionais, principalmente do trabalho da 
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Fundação Betian and Gordiam Moore que auxilia na criação de UC, e do fundo ARPA que 

angaria recursos de diversas origens para a manutenção das áreas prioritárias para conservação no 

estado. 

CR6 destaca a importância das atividades extrativistas nas unidades de conservação de 

uso sustentável como fonte de renda para a população local. Segundo o mesmo, o fato de as UC 

de uso sustentável permitir a produção de mercadorias da floresta, a compensação apenas agrega 

valor à unidade. É necessário portanto promover uma revisão jurídica da legislação federal, 

permitindo o repasse direito de recursos para as unidades deste tipo. CR6 acredita ainda que a 

compensação ambiental não pode ser encarada como única fonte de renda. UC6 vislumbra a 

entrada da unidade de conservação sob sua gerência no projeto ARPA como uma esperança para 

o aumento dos recursos a serem aplicados na área. 

7.5.3 – Considerações sobre as metodologias de cálculo do GI e da CA  

O estado do Amazonas ainda não utiliza uma metodologia própria para calcular o GI, 

conforme informado anteriormente. OA6 acredita que o IPAAM busca desenvolver ações para 

amadurecimento do sistema. O entrevistado ressalta que tão logo se avance na discussão para 

determinar a melhor formula para o cálculo da compensação, os impactos socioambientais 

certamente serão considerados.  

Para AO6 a metodologia de gradação federal, normatizada pelo Decreto Federal n° 

6848/2009, deveria ser aprimorada para contemplar impactos socioambientais. O estado do Pará, 

por exemplo, apresenta uma metodologia própria na qual a gradação do impacto ambiental 

apresenta percentual máximo de 1,0%. Este critério é regulamentado por meio de uma portaria, o 

que acaba abrindo possibilidade de uma insegurança jurídica. OA6 acredita que o ideal é 

normatizar a metodologia através de uma lei estadual ou por meio de decreto. UC6 e CR6 não 

souberam opinar a respeito. 

7.6 - Percepções Sobre o Estado do Rio de Janeiro 

O sistema de compensação ambiental adotado no Rio de Janeiro é considerado eficiente 

pelos entrevistados OA5 e UC4, respectivamente servidores da coordenadoria de Mecanismos de 

Proteção à Biodiversidade – COMBIO e Coordenadoria de Núcleos de Unidades de conservação. 

Já o consultor ambiental entrevistado, CR1, considera a compensação ambiental adotada no Rio 
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de Janeiro como sendo pouco eficiente, uma vez que as etapas adotadas no processo não se 

desenvolvem de forma transparente. Deste modo, as comunidades diretamente afetadas pelos 

empreendimentos que produzem impactos ambientais significativos não mitigáveis acabam não 

tomando conhecimento sobre como os impactos ambientais são compensados e muitas vezes não 

opinam diretamente sobre os direcionamentos dos valores recebidos como compensação 

ambiental. CR1 destaca ainda que muitas vezes existe uma dificuldade em encontrar dados acerca 

dos processos de compensação ambiental aprovados, uma vez que a informação não é 

disponibilizada de maneira transparente pelo poder público.  

7.6.1 – Principais desafios 

OA5 entende que a compensação ambiental é uma obrigação legal privada, instituída com 

base na Lei do SNUC, para dar suporte à sustentabilidade das unidades de conservação 

brasileiras.  No que se refere aos problemas relativos ao sistema de compensação ambiental, tanto 

federal quanto do estado do Rio de Janeiro, o entrevistado acredita que a distribuição do apoio às 

unidades de conservação municipais, estaduais e federais ainda seja um ponto a ser refletido.  

A indefinição com relação aos percentuais dos recursos a serem distribuídos entre os entes 

da federação gera conflitos, aspecto que ganha destaque com a ausência de execução dos recursos 

de compensação ambiental em âmbito federal.  No Estado do Rio de Janeiro, logo no início das 

discussões sobre o tema, foram definidas pela Câmara de Compensação Ambiental percentuais 

para definição de um teto de recursos a serem aplicados em unidades de conservação federais e 

municipais (informação verbal, OA5). Segundo OA5, na época a discussão envolveu a 

compreensão de que os empreendimentos licenciados pelo IBAMA vinham priorizando as UC 

federais e estes tinham um potencial financeiro significativo. Já as compensações ambientais 

advindas dos licenciamentos realizados pelo INEA deveriam priorizar as UC estaduais e 

municipais, haja vista o tamanho das UC e o potencial volume dos recursos existentes.  

No entanto, esse entendimento não foi devidamente regulamentado por resolução da CCA 

e nem outro instrumento legal pertinente. Paralelo a isso, o Estado conseguiu dar agilidade aos 

procedimentos de execução da compensação ambiental estadual, criando procedimentos claros e 

ágeis, bem como instituindo o Fundo da Mata Atlântica (Informação verbal, OA5). Contudo, o 

ICMBIO continuou a não ter sucesso em acessar os recursos da compensação ambiental federal, 

continuando a apresentar na Câmara de Compensação do Rio de Janeiro projetos para as suas 
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UC. Segundo OA5, os gestores de UC federais estão se capacitando para apresentar e aprovar 

seus projetos na Câmara de compensação estadual ao invés de apresentar na Câmara Federal, que 

tem inclusive mais recursos disponíveis. No entanto, nas palavras de OA5, os recursos federais 

encontram-se boa parte paralisados, devido à ausência de instrumentos facilitadores de repasses, 

o que tem um potencial de esvaziar o apoio às UC estaduais e municipais, uma vez que esses 

recursos não são ilimitados, dependentes de variações sazonais das condições econômicas do país 

e de investimentos provenientes do setor privado. 

UC4 aponta como principal problema da compensação ambiental no estado o fato de que, 

em alguns casos, os valores aprovados pela CCA relativos aos impactos provocados em 

determinada região do estado, não serem investidos na própria região que sofreu o dano 

ambiental. Este ponto pode ser encarado como uma grande fragilidade no sistema de 

compensação deste Estado. 

7.6.2 – Perspectivas no Estado 

Quanto aos pontos fortes do sistema estadual, OA5 afirma que o Rio de janeiro conseguiu 

operacionalizar uma obrigação legal prevista na Lei do SNUC e que apresenta problemas em 

todos os estados brasileiros. Por meio da Lei Estadual nº 6.572/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013), 

determinou-se importantes procedimentos, cujos principais pontos são: definir que cabe ao INEA 

a atribuição de estabelecer o grau de impacto causado pelo empreendimento; cabe à Secretaria de 

Estado do Ambiente (SEA), por meio da Câmara de Compensação Ambiental (CCA) do Rio de 

Janeiro, definir as UC a serem beneficiadas pelos recursos financeiros; e que cabe ao Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) atribuir a aprovação da metodologia para o cálculo da 

compensação ambiental.  

Além disso, esta lei é bastante inovadora e instituiu o mecanismo operacional e 

financeiro, conhecido como Fundo da Mata Atlântica (FMA), a ser implantado pela Secretaria de 

Estado do Ambiente - SEA. Trata-se de um mecanismo privado, que atende à governança 

pública, sem que para isso o Poder Público seja onerado por uma obrigação privada. 

A lei deu respaldo a uma metodologia de execução dos recursos de compensação 

ambiental, desenvolvida desde 2007 pela SEA em parceria com o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (FUNBIO), que vinha sendo rodado por meio de um convênio. Hoje o FUNBIO é 

caracterizado como uma OSCIP e atua enquanto gestora financeira dos recursos depositados no 
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fundo, executando os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro (CCA/RJ) sob supervisão da SEA e INEA. A CCA é um órgão colegiado cuja 

principal atribuição é definir a aplicação dos recursos oriundos da compensação ambiental, e tem 

desde sua criação atuado bastante de forma bem presente analisando e aprovando os projetos 

apresentados, segundo modelos estabelecidos pela SEA.  

Em consonância ao cenário descrito por OA5, UC4 destaca como ponto positivo 

justamente a facilitação em se acessar o recurso da compensação ambiental nas unidades de 

conservação sob sua coordenação. Segundo ele, esta facilidade não era observada a cerca de 

cinco anos atrás. CR1 não conseguiu citar aspectos positivos no sistema de compensação 

ambiental do Estado do Rio de Janeiro.  

A recomendação feita por OA5 para os estados que pretendem implementar mudanças no 

sistema de compensação ambiental ou aqueles que ainda buscam desenvolver o mecanismo, seria 

observar o exemplo do Rio de Janeiro. Faz-se necessário regulamentar e criar um mecanismo 

operacional e financeiro, como o Fundo da Mata Atlântica (FMA), buscando trazer agilidade ao 

processo de aplicação dos recursos oriundos das compensações ambientais. Além disso, é 

importante entender que este é um recurso privado, baseado numa obrigação de fazer, devendo 

ser tratado como tal. Os Estados devem evitar a internalização desses recursos no caixa único do 

Estado, evitando com isso assumir uma responsabilidade que é privada e não pública. Cabe aos 

institutos ambientais e os gestores de unidades de conservação indicar as prioridades das 

atividades a serem desenvolvidas, porém a execução deve ser privada. UC4 e CR1 recomendam o 

desenvolvimento de uma metodologia de cálculo para os valores da compensação com critérios 

claros e bem definidos, considerando a opinião das populações afetadas pelos impactos 

ambientais significativos.  

Considerando as unidades de conservação estaduais, OA5 acredita que os recursos da 

compensação são suficientes para desenvolver todas as atividades planejadas. Os projetos são 

elaborados por técnicos do INEA, aprovados pela CCA, contratados pela OSCIP FUNBIO e 

acompanhados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA. A 

Governança é pública, mas a execução privada, aspecto que facilita a execução dos recursos e 

não descaracteriza a obrigação de fazer do empreendedor. UC4 que atua diretamente com a 

gestão das unidades de conservação já apresenta uma visão diferente. Ele considera que os 

recursos repassados, ainda que cheguem de uma maneira menos burocrática, não são suficientes 

para atender a todas as demandas das unidades, uma vez que os repasses são esporádicos. No 
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caso das unidades coordenadas pelo entrevistados, os repasses não apresentam uma regularidade, 

podendo receber montantes significativos em um mês, e nenhuma contribuição orçamentária no 

mês seguinte. Segundo ele, as unidades estaduais deveriam investir em mecanismos que 

promovam a auto sustentabilidade das unidades, começando por cobrar uma entrada para os 

visitantes. CR1 corrobora com a visão de UC4, exemplificando que as unidades de conservação 

Parque Estadual da Pedra Branca e a Floresta Nacional da Tijuca carecem de funcionários e 

equipamentos para a manutenção de suas atividades.  

Sobre a forma de pagamento executado pelos empreendedores como compensação, OA5 e 

UC4 entende ser bastante coerente, pois oferece uma escolha ao empreendedor. Pode-se fazer 

execução direta dos valores ou mediante um mecanismo operacional e financeiro reconhecido 

pelo Estado, sem ter que se preocupar em implantar projetos que não tem expertise. Evita-se 

deste modo que o empreendedor transfira uma obrigação que é sua para o Poder Público. A 

autonomia do empreendedor em decidir de que maneira será feito o pagamento da compensação é 

encarada por CR1 como uma fragilidade do sistema. Em seu ponto de vista, a possibilidade de 

parcelamento dos pagamentos acaba reduzindo o controle sobre o comprimento da condicionante. 

Outra crítica feita a forma de pagamento feita por CR1 diz respeito ao direcionamento do recurso 

pelo FUNBIO. Em alguns casos, segundo o entrevistado, o empreendedor faz o pagamento da 

compensação mas o recurso não necessariamente é aplicado nas UC diretamente afetada.  

Na última questão, sobre a existência de outras fontes orçamentárias para manutenção das 

unidades de conservação, OA5 afirmou que o orçamento das unidades é potencializado por 

verbas do estado, que dão suporte à manutenção dos contratos de serviços de jardinagem, 

serviços gerais e vigilância patrimonial. Além disso, a manutenção predial tem sido realizada 

através de contratos firmados com o INEA para as unidades descentralizadas.  

OA5 relatou ainda que o COMBIO trabalha na elaboração de estudos para 

sustentabilidade financeira das UC, avaliando a possibilidade de parcerias, concessões e 

autorizações, como o plano de sustentabilidade ambiental - PSA dentro de unidade de 

conservação, porém ainda não houve um entendimento institucional. 

Vale mencionar que no Rio de Janeiro, os gestores de unidades de conservação podem 

utilizar de um cartão vinculado ao Fundo Fiduciário. O Fundo Fiduciário, na verdade, o 

Mecanismo Financeiro Fiduciário, é uma das quatro carteiras contempladas no Mecanismo 

Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica (Fundo da Mata Atlântica), previsto no 

Convênio 003/2009, assinado entra a SEA e o FUNBIO com interveniência do INEA. A proposta 
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do Fundo Fiduciário é minimizar a dificuldade que os gestores das UC têm para realizar pequenas 

despesas correntes em decorrência do elevado grau de burocratização imposto pela legislação 

superveniente, o que implica em perda de eficiência e agilidade com evidente prejuízo aos 

objetivos da UC (informação verbal, OA5). 

Esta autonomia financeira das unidades de conservação é relativa e limitada aos gestores 

por regras e critérios específicos que delimitam o universo de insumos elegíveis e com 

mecanismos de controle bem definidos, mediante conferência das despesas nas prestações de 

contas mensais através da Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral – 

GEPRO, Serviço de Controle da Compensação ambiental - SECCA e pelo FUNBIO (Informação 

verbal, OA5). A remuneração deste cartão se dá através de recursos provenientes da carteira de 

aplicação financeira dos recursos da CA. Para UC4, que atua na última etapa do sistema de 

compensação utilizando o recurso para manutenção das unidades sob sua coordenação, não existe 

outra fonte de recurso fora os desta rubrica. O estado arca com as despesas de funcionários, mas 

como as unidades estaduais não geram renda, se mantém apenas com os investimentos feitos pelo 

FUNBIO. Assim como mencionado por OA5, UC4 afirma que é relevante pesquisar mecanismos 

que busquem a auto sustentabilidade das unidades de conservação. CR1 não soube opinar sobre 

as outras fontes de recursos para manutenção das UC, se restringindo apenas a afirmar que a 

compensação é fundamental para estas atividades. O consultor entrevistado relatou no entanto 

que, em alguns processos de licenciamento acompanhados por sua empresa, percebeu-se a 

aprovação de condicionantes que determinavam o investimento do empreendedor no 

aparelhamento de UC, ainda que estas não fossem diretamente afetadas por seu empreendimento. 

Mesmo com o cumprimento da condicionante da compensação financeira, ou seja, o repasse de 

até 0,5% do valor de referência do empreendimento para manutenção das unidades, alguns 

empreendimentos foram condicionados a arcar por exemplo com a instalação de sinalizações nas 

áreas de entorno de um Parque Estadual, ou com a elaboração de plano de manejo de outra 

unidade. 

7.6.3 – Considerações sobre as metodologias de cálculo do GI e da CA  

Com relação à metodologia de cálculo para determinar o GI e a CA, OA5 entende que a 

lei havia definido um percentual do valor do investimento visando poder ser aplicada de forma 

imediata sem grandes problemas e questionamentos. Esse foi um grande passo pra alavancar a 
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implantação e gestão das UC em todo país. Contudo, a decisão da Ação de Inconstitucionalidade 

votada no STF (ADIN n° 3378/2006) vem obrigando os órgãos ambientais a reverem a 

metodologia de cálculo com base no percentual do impacto, tema que segundo o entrevistado 

ainda precisa ser aprofundado. Portanto a metodologia carece de reformulações para contemplar 

todos os impactos significativos não mitigáveis que ocorrem no estado. CR1 e UC4 apresentam a 

mesma opinião, reforçando que os impactos socioeconômicos não são considerados na 

metodologia em vigor no estado. 
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8 – ANÁLISE CONSOLIDADA DA PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

 

8.1 Percepções sobre a efetividade 

 

As entrevistas realizadas com representantes dos órgãos ambientais, gestores de unidades 

de conservação e consultores ambientais dos seis estados brasileiros que compuseram os estudos 

de casos escolhidos proporcionaram um melhor entendimento do sistema de compensação 

ambiental vinculado ao licenciamento. No entanto, a amostra pouco representativa em termos 

numéricos não pode ser encarada como um retrato completo da realidade dos Estados. 

A primeira pergunta do questionário aplicado buscou levantar a opinião dos entrevistados 

sobre o quão eficiente é o sistema de compensação ambiental baseado na Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, considerando os respectivos Estados em que atuam os 

entrevistados. Para isto, apresentou-se cinco opções de resposta, quais sejam: nada eficiente, 

pouco eficiente, Neutro, eficiente, e muito eficiente. As respostas obtidas foram demasiadamente 

heterogêneas.  

Em Minas Gerais, OA2, UC5 e CR3, os dois primeiros servidores do órgão ambiental de 

Minas Gerais e o último Consultor, consideram o sistema estadual como sendo pouco eficiente. 

Os gestores de unidades de conservação UC2 e UC3 consideram o sistema respectivamente 

eficiente e neutro. As respostas certamente estão associadas aos inúmeros problemas do sistema 

apontados pelos entrevistados. Cabe justificar que neste estado um número maior de gestores de 

unidades de conservação foram entrevistados devido aos resultados prévios das pesquisas 

realizadas indicarem um contingenciamento dos recursos no caixa do estado. 

No Paraná, OA1 e UC8 consideraram a eficiência do sistema como neutra. Já CR2 

considera o sistema pouco eficiente. Assim como acontece em Minas Gerais, os entrevistados no 

estado do Paraná identificaram fragilidades no sistema de compensação estadual que precisam ser 

enfrentadas. 

Os entrevistados no Estado do Mato Grosso do Sul, UC1 e OA4 consideram o sistema de 

compensação estadual como sendo eficiente. CR5 não respondeu a entrevista. 

No Estado da Bahia, OA3 declarou que considera o sistema de compensação ambiental 

eficiente. Já CR4 entende que pelo fato do mecanismo ainda se encontrar em um estágio inicial 
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de desenvolvimento e principalmente devido à ausência de uma metodologia de cálculo, o 

sistema ainda é pouco eficiente. UC7 não respondeu a entrevista. 

Para o estado do Amazonas, OA6 e UC6 não souberam opinar sobre a eficiência do 

sistema de compensação adotado, escolhendo portanto a opção de resposta neutra. Já CR6 

considera o sistema eficiente, ainda que necessite de aprimoramentos. 

O Rio de Janeiro, assim como o Mato Grosso do Sul, apresentaram o cenário mais 

positivo dentre os estudos de caso analisados. OA5 e UC4 consideram o mecanismo da 

compensação ambiental do estado eficiente. Já o consultor ambiental CR1 entende que o sistema 

é pouco eficiente, principalmente pelo fato de algumas etapas do processo não se desenvolverem 

de forma transparente. A Figura 7 apresenta um resumo das respostas para a primeira pergunta do 

questionário. 

 

Figura 7 - Percepção dos entrevistados sobre a eficiência da compensação ambiental nos estados. 

 

 

Como se depreende da figura acima, os entrevistados evitaram expor posições extremas. 

Houve certo equilíbrio em relação à percepção de neutralidade da eficiência do sistema de 

compensação. Obviamente, estes dados não apresentam representatividade estatística. 
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8.2 Principais problemas dos sistemas estaduais de compensação ambiental 

 

Nos estados do Paraná e de Minas Gerais, os entrevistados identificaram diversas 

fragilidades no conjunto de procedimentos específicos. A principal refere-se a aplicação nas 

unidades de conservação estaduais dos recursos arrecadados pelo estado. Este fato, atrelado aos 

entraves burocráticos para acessar os valores ainda que já estejam aprovados e arrecadados, 

dificultam os repasses para as unidades de conservação. Em Minas Gerais, apesar dos recursos 

serem recebidos com a única finalidade de aplicação nas unidades de conservação, o repasse para 

as unidades de conservação dependem de aprovação do orçamento do Estado, estando, portanto, 

sujeito às leis gerais de gastos públicos e de responsabilidade fiscal, uma vez que o recurso 

apresenta caráter orçamentário. No caso do Paraná, ainda são criadas contas específicas para cada 

empreendimento de compensação aprovado. No entanto, é o Estado que faz a gestão dos valores 

de cada conta. Em alguns estados como Bahia e Mato Grosso do Sul existe a possibilidade dos 

empreendedores investirem diretamente nas unidades de conservação, realizando assim a 

compensação. 

Para os gestores de unidades de conservação, o acesso aos recursos da compensação é 

igualmente encarado como o principal problema deste sistema. Todos os entrevistados 

apresentaram o mesmo descontentamento com relação a esta etapa do processo. No caso dos 

estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas, nos quais o Poder 

público administra os recursos, existe por parte das unidades de conservação a necessidade de 

elaborar planos de trabalho para serem apresentados como pré-requisito para o envio dos 

recursos. Em alguns casos, segundo UC1, UC2 e UC3, mesmo depois da elaboração dos planos 

de trabalho, a aprovação dos repasses não acontecem.  

CR4, consultor que atua no Estado do Rio de Janeiro, destacou durante seu relato algumas 

fragilidades na atuação do Fundo Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Segundo o entrevistado, o 

FUNBIO é o único agente privado que atua na gestão de fundos utilizados para a manutenção e 

recuperação de ambientes naturais. Em alguns casos, houve demora na etapa de aquisição de 

equipamentos, uma vez que eles esperam acumular muitas demandas de compras para 

conseguirem bons preços durante os processos de cotação. CR4 afirma conhecer relatos de 

gestores de unidades de conservação que esperam até 6 meses para execução de um serviço. 

Comparando este prazo com o cenário de Minas Gerais, descrito por OA2 e UC5, no qual o 
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recurso fica represado nos cofres do estado por alguns anos, a contratação de serviços acontece 

em um prazo menor.  

Nos casos dos estados da Bahia e do Amazonas, o problema identificado durante as 

análises do arcabouço normativo dos estados e confirmado pelo relato dos entrevistados é a 

ausência de uma metodologia de cálculo para a determinação dos valores da compensação 

ambiental que considere os impactos ambientais significativos gerados a partir da instalação e/ou 

operação do empreendimento. Entrevistados dos dois estados (OA3, OA6, CR4 e CR6) afirmam 

que elaborar esta metodologia de cálculo é uma prioridade entre as ações relativas ao sistema de 

compensação. Enquanto as metodologias não são regulamentadas, ambos estados adotam o 

percentual de 0,5% do valor de referência no cálculo da compensação ambiental para todos os 

empreendimentos. Aplicar para todos os empreendimentos e atividades o GI máximo 

regulamentado no Decreto Federal n° 6848/2009, independente da magnitude e abrangência dos 

impactos ambientais, pode gerar um potencial cenário de insegurança jurídica. 

 

8.3 Principais aspectos positivos do sistema estadual de compensação ambiental 

 

O principal aspecto positivo apontado pela maioria dos entrevistados é a atuação de uma Câmara 

técnica com poder deliberativo quanto à aplicação dos recursos. Em todos os casos estudados as 

diretorias específicas licenciam os empreendimentos, no entanto quem determina o valor da 

compensação ambiental e o direcionamento do recurso são as Câmaras de Compensação 

Ambiental. Esta atuação das CCA representa uma maneira mais transparente e equilibrada de 

tomadas de decisão já que as câmaras são compostas por representantes de diversos setores da 

sociedade como funcionalismo público, poder judiciário e terceiro setor. A exceção é o Mato 

Grosso do Sul, onde a Câmara é composta somente por servidores do órgão licenciador estadual 

(IMASUL). No estado da Bahia, segundo OA3, um aspecto positivo observado é a realização de 

fiscalizações trimestrais com relação à aplicação dos recursos da compensação ambiental.  

A existência de um fundo para a administração dos recursos, nos moldes do sistema de 

compensação ambiental do Rio de Janeiro, foi citado por entrevistados dos estados de Minas 

Gerais, Bahia, Amazonas e Mato Grosso do Sul como uma solução parcial para os repasses de 

recursos. A criação de um sistema de controle dos recursos arrecadados e executados, de modo 

que cada unidade tenha acesso separadamente aos valores relativos aos processos de 

compensação de empreendimentos que impactem diretamente sua área de preservação pode, 
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segundo os profissionais contatados, otimizar os processos de repasses de recursos para as 

unidades de conservação, reduzindo a burocracia e aumentando o controle e fiscalização quanto à 

destinação do capital gerado pelos empreendedores. O controle fiscal feito pela OCIP que 

administra os recursos da compensação ambiental no Rio de Janeiro rendeu elogios de 

entrevistados como CR4, OA5, OA6, OA2 e UC5. 

Esta afirmação foi confirmada justamente por OA5 que observa a otimização do processo 

desde a sua origem em 2013. A criação de um mecanismo operacional e financeiro, como o 

Fundo da Mata Atlântica (FMA), trouxe agilidade à etapa que é considerada por Mercadante 

(2007) e ABEMA (2013) como o gargalo do processo, que é a aplicação dos recursos oriundos 

das compensações ambientais nas unidades de conservação. Alguns consultores como CR4 e 

CR6 também apresentaram o mesmo ponto de vista de OA5. 

No que diz respeito às impressões coletadas pelos gestores de unidades de conservação, 

nota-se no Mato Grosso do Sul e Paraná a vinculação dos recursos em contas específicas como 

um aspecto positivo. Para cada empreendimento com valores de compensação ambiental 

aprovados, é criado uma conta específica no intuito de receber o recurso da compensação. 

Portanto, nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul os recursos da compensação não são 

direcionados para uma conta única do estado, como acontece no estado de Minas Gerais. Ainda 

assim o administrador dos recursos continua sendo o Estado. 

Já com relação aos consultores ambientais entrevistados, pelo fato de muitos deles 

atuarem em diferentes Estados brasileiros, as opiniões transmitidas durante as entrevistas 

remetem à realidade do sistema de compensação nacional e de estados diferentes da unidade da 

federação no qual estão lotados. A maioria apontou como aspecto positivo o próprio objetivo dos 

sistemas de compensação ambiental, que é fornecer recursos para a manutenção e a criação de 

novas unidades de conservação.  De fato desde 2010, quando a maioria dos sistemas estaduais 

estavam iniciando suas atividades após a ADIN n° 3378/2006, até 02/2015 foram criadas as 

seguintes unidades de conservação federais de proteção integral e uso sustentável: 4 parques 

nacionais, 1 reserva biológica, 1 estação ecológica, 3 reservas extrativistas e 96 reservas 

particulares do patrimônio natural (MEDEIROS e YOUNG, 2011; MMA, 2015a). 
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8.4 Recomendações dos entrevistados 

Em relação às sugestões e recomendações dos entrevistados, OA1 apresentou 

recomendações mais gerais, tais como estabelecer grupos de trabalho para elaborar melhorias 

contínuas das metodologias adotadas. OA2 recomenda a definição de regras claras em todas as 

etapas do processo, desde o cálculo do GI e da CA até a aplicação do recurso. Recomendou-se 

ainda a aplicação do cálculo do GI ainda na etapa do licenciamento ambiental. Esta ação 

reduziria o tempo de análise dos processos de compensação ambiental. No entanto, uma questão 

a ser enfrentada é a notória baixa qualidade dos Estudos de Impacto Ambiental apresentados 

pelos empreendedores como prerrogativa à análise do licenciamento ambiental. Uma vez que este 

documento é o pilar para a identificação e análise dos impactos ambientais significativos não 

mitigáveis, põe-se em risco o cálculo do Grau de Impacto e por sua vez da compensação 

ambiental. 

UC1 inicia suas recomendações destacando um ponto igualmente abordado por OA2, que 

seria a criação de contas específicas para o gerenciamento dos recursos, tirando do Estado esta 

função e reduzindo a burocracia para acessar os valores gerados com a compensação. Além disso, 

segundo o entrevistado seria importante sincronizar os repasses dos valores com as necessidades 

e o desenvolvimento dos programas de manejo de cada unidade, definindo procedimentos para a 

destinação dos recurso para unidades específicas. UC2 e OA2 acreditam que se deve buscar a 

aprovação de mecanismos que garantam o repasse direto dos recursos para as unidades de 

conservação. Destaca-se ainda entre as recomendações feitas por UC2 a definição de uma 

metodologia de cálculo da compensação ambiental que permita a existência de percentuais de 

grau de impacto acima do valor máximo de 0,5%, diferente do que acontece na maioria dos 

estados brasileiros. 

CR4 acredita que deve-se buscar uma visão mais abrangente do impacto ambiental, 

estabelecendo em médio prazo fórmulas de cálculo que desvinculem o valor do empreendimento 

do cálculo da compensação, e busquem uma visão mais aprofundada dos impactos ambientais 

gerados. 

 

8.5 Importância dos recursos da CA para a gestão das UC 

Uma das perguntas do questionário buscou compreender qual a importância dos recursos 

da compensação ambiental para a gestão financeira das unidades de conservação. Portanto, o 

objetivo principal desta questão era observar se as unidades de conservação que recebem os 
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recursos da compensação ambiental conseguem desenvolver todas as atividades planejadas com 

os recursos repassados. OA1 afirma que as unidades de conservação do Estado do Paraná 

sobrevivem à custa deste recurso. No entanto, segundo ele, muitas UC enfrentam situações 

financeiras delicadas. Para OA2 o Estado não deve considerar os recursos da compensação 

ambiental como a principal fonte de repasses para as UC. O Estado deve assumir o papel de 

gestor das unidades e estabelecer uma agenda de investimentos para criação e manutenção das 

unidades que considerem recursos do orçamento anual e não somente da compensação ambiental. 

Já OA3 acredita que os recursos provenientes da compensação ambiental são suficientes para o 

atendimento das demandas das UC estaduais. No entanto, como o recurso arredado pelo estado 

não chega em sua totalidade para as unidades, administrar as áreas de preservação se mostra uma 

ação demasiadamente complexa.  

UC2 e UC3 destacam, do mesmo modo que UC1, o fato de os recursos da compensação 

não serem suficientes para a realização de todas as atividades e melhorias necessárias para a 

manutenção das áreas protegidas. UC2 ainda destaca que os recursos da compensação são 

eventualmente utilizados para cobrir gastos referentes ao pagamento de funcionários, em alguns 

casos terceirizados. UC3 defende que os recursos da compensação possam ser mais utilizados 

para outras atividades em benefício das áreas de proteção como por exemplo o financiamento de 

pesquisas dentro das unidades de conservação.  

De maneira geral, em todos os estados o recurso da compensação ambiental se mostra 

fundamental para o funcionamento das unidades de conservação existentes. No entanto no Estado 

do Amazonas, os recursos provenientes de mecanismos internacionais de proteção, bem como 

originados do projeto ARPA apresentam grande importância principalmente para as unidades de 

conservação de uso sustentável, muito presentes na região. A fragilidade deste quadro está no 

fato dos recursos da compensação ambiental dependerem do aquecimento do mercado e da 

movimentação da economia, uma vez que as empresas investirão na instalação e operação de 

novos empreendimentos dependendo das variações deste cenário. 

Com relação à classificação contábil da receita repassada pelo empreendedor nos estados 

analisados, todos os entrevistados responderam que consideram esta etapa do processo eficiente. 

Nos estados analisados existem procedimentos que reduzem a inadimplência dos 

empreendedores, como a possibilidade de dividir o pagamento dos valores aprovados de forma 

parcelada, e a concessão de licenças ambientais atreladas ao cumprimento da condicionante da 
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compensação ambiental. O Quadro 8 a seguir apresenta uma síntese dos dados coletados durante 

a etapa de entrevistas: 

 

Quadro 8 – Principais informações levantadas durante a etapa de entrevistas. 

ESTADO PRINCIPAIS DESAFIOS 
PERSPECTIVAS e 

RECOMENDAÇÕES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

DO GI E CA 

COMPENSAÇÃO 

COMO PRINCIPAL 

FONTE DE RECURSOS 

DAS UC 

MG 

Lentidão dos repasses para UC. 
Incompatibilidade entre a 

arrecadação dos recursos da 

compensação e o orçamento para 
execução de investimentos nas 

unidades de conservação. 

Contingenciamento de recursos pelo 
estado. 

Fortalecimento da câmara 

de compensação ambiental. 

Procedimentos de 
arrecadação já apresentam 

regras claras. 

Desburocratização dos 
procedimentos de 

aprovação de repasses de 

recursos para UC. 

A grande maioria dos impactos 
ambientais não mitigáveis são 

contemplados na fórmula. Tabela de 

GI restringe valor máximo em 0,5%. 
Limite onera empreendimentos de 

menor impacto e suaviza a situação 

dos de maior impacto, que acabam 
sendo menos cobrados. 

SIM. Mas existem outras 

fontes diretas 
orçamentárias e de 

programas internacionais. 

RJ 

As etapas adotadas no processo não 
se desenvolvem de forma 

transparente. UC federais apresentam 

projetos na Câmara de compensação 
do RJ para acessar recursos 

estaduais. Os impactos provocados 

em determinada região do estado, 
geram recursos que algumas vezes 

não são investidos na própria região 

que sofreu o dano ambiental. 

Uma OSCIP atua como 
gestora financeira dos 

recursos depositados no 

fundo Mata Atlântica. 
Desburocratização para se 

acessar o recurso da 

compensação ambiental 
nas unidades de 

conservação. As unidades 

deveriam investir em 
mecanismos que 

promovam a auto 

sustentabilidade. 

Necessita de reformulações para 
contemplar todos os impactos 

significativos não mitigáveis que 

ocorrem no estado. Os impactos 
socioeconômicos não são 

considerados na metodologia em 

vigor. 

SIM. Estado arca com 
despesas como jardinagem 

e contratação de 

funcionários terceirizados. 

PR 
Lentidão dos repasses para UC. 

Déficit de funcionários.  
Fortalecimento da câmara 

de compensação ambiental. 

Necessidade de reformulação dos 

parâmetros adotados. Metodologia 

atual não considera todos os impactos 

dos empreendimentos, muito menos a 
real situação das áreas de preservação. 

SIM. Recursos de outras 

fontes são escassos (TAC e 

ICMS ecológico). 

BA 

Insegurança jurídica provocada pela 

adoção de percentual único de GI 

para todos os empreendimentos 
(0,5%). 

Necessidade de marco 
legal sobre o tema. 

Desenvolver visão mais 

abrangente do impacto, 
com metodologias de 

cálculo que desvinculem 

CA do VR, focando apenas 
na avaliação do impacto. 

Buscar a agilidade da 

execução financeira, com 
recursos sob a tutela de 

terceiros. 

Em fase de elaboração. Deverá 
considerar os impactos 

socioambientais.  

SIM. Existe ainda o Fundo 

Estadual de Recursos para 
o Meio Ambiente – 

FERFA e recursos do 

tesouro estadual. 

MS 

Lentidão dos repasses para UC. 
Fragilidade dos critérios para 

direcionamento dos recursos da 

compensação. 

Fortalecimento da câmara 

de compensação ambiental. 

Realização de PPP para 
desburocratizar 

investimentos na UC. 

Revisar critério de VR, 
atualmente declarado pelo 

empreendedor. 

Empreendedor realiza proposta de 

compensação ambiental ainda durante 
o licenciamento ambiental. 

SIM. No orçamento do 

IMASUL não existem 

recursos específicos para 
as UC. ICMS ecológico é 

outra fonte de recursos.  
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ESTADO PRINCIPAIS DESAFIOS 
PERSPECTIVAS e 

RECOMENDAÇÕES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

METODOLOGIA DE CÁLCULO 

DO GI E CA 

COMPENSAÇÃO 

COMO PRINCIPAL 

FONTE DE RECURSOS 

DAS UC 

AM 

Lentidão dos repasses para UC. 
Insegurança jurídica provocada pela 

adoção de percentual único de GI 

para todos os empreendimentos 
(0,5%). 

Recomendou-se adotar o 
critério das bacias 

hidrográficas impactadas 

como área de análise para 
repasses dos recursos. 

Considerar mecanismo de 

repasse para UC de uso 
sustentável. Revisão dos 

valores da compensação 

pela atualização da taxa 
Celic. 

Em fase de elaboração. Deverá 

considerar os impactos 

socioambientais.  

NÃO. ARPA é a principal 

fonte de Repasses, além de 

fontes internacionais como 
a Fundação Betian and 

Gordiam Moore. Para as 

unidades de uso 
sustentável, as atividades 

extrativistas geram renda 

para manter a UC. 

Legenda: CA - Compensação Ambiental; GI - Grau de Impacto; VR - Valor de Referência; OSIP – Organização Civil de Interesse Público; UC – 

Unidades de Conservação; RJ – Rio de Janeiro; TAC – Termo de Ajustamento de Conduta; ICMS – Imposto sobre mercadoria e serviços; FERFA 
- Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente; PPP – Parceira público privadas; IMASUL – Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso 

do Sul; Celic – Taxa de juros anual brasileira. ARPA- Programa de áreas protegidas da Amazônia.  
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste trabalho foi analisar os desafios e perspectivas do uso da 

compensação ambiental para a criação e manutenção de unidades de conservação no contexto de 

seis estados brasileiros: Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de 

Janeiro. Buscou-se entender os conceitos, as principais legislações bem com as metodologias de 

cálculo de compensação ambiental, no contexto da avaliação de impacto e do licenciamento 

ambiental, bem como do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) 

Neste mesmo plano, realizou-se uma comparação entre os sistemas de compensação 

ambiental adotados no Brasil e em outros países com mecanismos similares, observando os 

conceitos de triangulo da mitigação dos impactos tratado por UNEP (2002) e os percentuais de 

preservação de ambientes naturais como os apresentados por Juffe-Bignoli et al (2014).  

De volta ao plano regional brasileiro, foram identificadas as principais críticas em relação 

ao sistema brasileiro de compensação ambiental, avaliando a percepção de gestores públicos e de 

consultores sobre a Compensação Ambiental nos estados analisados. 

Para isso adotou-se uma abordagem essencialmente qualitativa e indutiva de investigação, 

preocupando-se com o aprofundamento da compreensão de três grupos sociais, além de 

organizações e instituições presentes nas diversas interfaces das unidades de análise.  

Pode-se afirmar que as estados que já apresentam uma metodologia de cálculo para 

determinar o GI reduzem a insegurança jurídica com relação aos valores cobrados como 

compensação ambiental dos empreendedores. Dos seis estados analisados, dois deles, Bahia e 

Amazonas, ainda não apresentam um sistema específico de cálculo para os valores da 

compensação ambiental, adotando para os processos de licenciamento ambiental que apresentam 

a condicionante da compensação ambiental financeira, as resoluções previstas no Decreto Federal 

n° 6848/2009. Estes Estados consideram um percentual de 0,5% do VR para todos 

empreendimentos independente do porte e da natureza dos impactos. 

Os dados coletados sugerem que um dos principais desafios dos sistemas de compensação 

ambiental analisados é a lentidão dos repasses de recursos para as unidades de conservação. O 

contingenciamento dos recursos observado em alguns estados, em especial Paraná, Mato Grosso 
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do Sul, Minas Gerais e Amazonas onera os investimentos exclusivos na preservação da 

biodiversidade e manutenção das unidades de conservação. 

As unidades da federação devem evitar a internalização desses recursos no caixa único do 

Estado, não assumindo deste modo a responsabilidade que é privada e não pública. Cabe aos 

institutos ambientais e os gestores de unidades de conservação indicar as prioridades das 

atividades a serem desenvolvidas, porém a execução deve ser privada. 

É necessário criar mecanismos de geração de recursos para as unidades de conservação 

buscando diminuir a dependência que estas áreas de proteção apresentam hoje com relação aos 

valores da compensação ambiental. Todos os entrevistados relataram que caso as verbas geradas 

com a compensação ambiental não mais fossem repassadas para as unidades, todas as atividades 

desenvolvidas nessas áreas ficariam prejudicadas. É relevante, portanto, que se aprofundem as 

pesquisas buscando desenvolver mecanismos de auto sustentabilidade para as áreas de proteção.  

Outra fragilidade identificada na metodologia de cálculo apresentada pelo Decreto Federal 

n° 6848/2009, e presente nas demais legislações estaduais pesquisadas está na consideração do 

Valo de Referência. Este valor é informado pelo empreendedor ainda na fase de elaboração de 

projetos e não sofre qualquer revisão durante o andamento dos processos de compensação 

ambiental. Alguns entrevistados, como OA6, sugeriram que os valores declarados e/ou 

calculados sofram correções tendo como base a taxa de juros do Banco Central Brasileiro caso 

haja demora de pagamento por parte do empreendedor, ou no repasse de recursos aprovados para 

as unidades de conservação. 

Existem outros desafios ainda na determinação do GI. Faz-se necessária uma 

reformulação nas metodologias de cálculo deste parâmetro que contemple todos os impactos 

significativos não mitigáveis que ocorrem nos estados. O enquadramento de parâmetros e 

componentes específicos nas fórmulas, de acordo com os tipos de empreendimentos analisados 

durante a AIA, pode auxiliar na consideração de um número ainda maior dos impactos não 

mitigáveis e portanto compensáveis. Atualmente os impactos socioeconômicos são considerados 

apenas nas metodologias do PR e MS. Outra questão é que o somatório dos percentuais dos 

impactos ambientais contemplados atualmente nas fórmulas analisadas entre os 4 estados que já a 

desenvolveram, compõem uma tabela que restringe o grau de impacto máximo em 0,5%, com 

exceção do RJ. Segundo o entrevistado OA2, este limite onera empreendimentos de menor 

impacto e suaviza a situação dos de maior impacto, que acabam sendo menos cobrados que os 

outros. 
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Com relação a determinação das compensações ambientais por meio de condicionantes do 

licenciamento ambiental, até a etapa de LI conforme Decreto Federal n° 4340/2002, uma situação 

constatada pelo consultor entrevistado (CR1) refere-se à alguns processos de licenciamento 

acompanhados por sua empresa, nos quais percebeu-se a aprovação de condicionantes que 

determinavam o investimento do empreendedor no aparelhamento de UC, ainda que estas não 

fossem diretamente afetadas por seu empreendimento. Mesmo com o cumprimento da 

condicionante da compensação financeira, ou seja, o repasses de até 1,1% (no caso do RJ) do 

valor de referência do empreendimento para manutenção das unidades, alguns empreendimentos 

foram condicionados a arcar, por exemplo, com a instalação de sinalizações nas áreas de entorno 

de um Parque Estadual, ou com a elaboração de plano de manejo de outra unidade. Cabe neste 

ponto uma análise aprofundada com relação aos tramites legais que normatizam esta decisão do 

conselho de política ambiental estadual. 

A flexibilização dos repasses bem como a desburocratização dos procedimentos de 

aprovação foram alcançados no estado do Rio de Janeiro, onde uma OSCIP atua como gestora 

financeira dos recursos depositados no fundo, executando os projetos aprovados pela Câmara de 

Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ) sob supervisão da SEA e INEA. 

Portanto, uma parceria entre os governos e os fundos administrativos, promovendo a ação de um 

terceiro sujeito neste processo se mostrou fundamental para obter a eficiência nesta etapa do 

sistema. TNC (2013) aponta que um dos grandes desafios da compensação ambiental no Brasil é 

a diferença entre os valores arrecadados, na maioria dos cenários pelo estado, e executados na 

manutenção e criação de unidades de conservação. 

Entre as sugestões apresentadas para promover melhoramentos nos sistemas de 

compensação, destaca-se; a Aplicação do cálculo do GI ainda na etapa do licenciamento 

ambiental; o Investimento de parte dos valores recebidos como compensação para gerar recursos 

adicionais às unidades; a Utilização do conceito de bacia hidrográfica impactada durante a etapa 

de determinação dos repasses dos recursos, assim como acontece em outros países, o Aumento da 

participação popular na tomada de decisão da aplicação do recurso e o Fortalecimento das 

câmaras técnicas de compensação ambiental. 
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ANEXO 1 

 
 

Pesquisador: _____________________________________________________________ 

 

 

QUESTÕES A SEREM APLICADAS PARA CAPTURAR PERCEPÇÕES SOBRE A EFETIVIDADE DO 

SISTEMA  
Município: __________________________________________________________ 

 

Dados básicos do entrevistado: 

 

 Nome completo do entrevistado: __ ________________________________________________________________________ 

 Órgão ou empresa onde trabalha: __________________________________________________________________________ 

 Cargo do Entrevistado: ___________________________________________________________________________________ 

 Tempo de trabalho no órgão ou empresa: ____________________________________________________________________ 

 Telefone: ______________________________________________________________________________________________ 

 E-mail:_________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Na sua opinião, quão EFETIVO é o sistema de compensação ambiental baseado na Lei do SNUC? 
a. Muito eficiente 
b. Eficiente 
c. Neutro 
d. Pouco eficiente 
e. Nada eficiente 

 
2. Quais são, na sua visão, os principais problemas do sistema da compensação ambiental em seu estado? 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Quais os pontos fortes (aspectos mais positivos) da Compensação ambiental em seu estado? 

__________________________________________________________________________________________________________
_____________._____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Que recomendações você teria para Estados que pretendem implantar mudanças no sistema de compensação ambiental? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Na sua opinião, as unidades de conservação que recebem os recursos da compensação ambiental conseguem desenvolver 
todas as atividades planejadas com os recursos repassados? (PARA GUARDA PARQUE OU GESTOR DE CA) 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
6. Na sua opinião, a metodologia de cálculo para determinar da CA e o grau de impacto, parâmetro analisado na 

determinação do valor da CA, considera todos os impactos ambientais dos projetos ou atividades licenciadas? (APENAS 
PARA GESTORES DA CA) 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Qual a sua opinião a respeito da forma de pagamento do recurso da compensação ambiental por parte do empreendedor, 
adotada em seu estado? (APENAS PARA GESTORES DA CA E DA UNIDADE) 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

8.  Existem outras fontes orçamentárias para manutenção das unidades de conservação? 
 

 _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
  
 

 

 

 

 


