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RESUMO 
 
 
 
 

A aplicação dos recursos da compensação ambiental federal, através da 

destinação às Unidades de Conservação, é inegavelmente uma importante fonte de 

recursos para implantação dessas áreas no Brasil. No entanto, a tarefa de destinar tais 

recursos, em sua maioria de grande vulto, coloca o gestor público naquele que é, 

talvez, o maior gargalo da administração pública – a tomada de decisão. Para tanto, o 

gestor deve valer-se de informações atuais para embasar seu planejamento, além de 

fundamentar-se em uma metodologia de destinação transparente e efetiva em cumprir o 

objetivo principal do instituto da Compensação Ambiental, qual seja: o de compensar 

os danos que não puderam ser evitados e mitigados no processo de licenciamento de 

empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental. O presente trabalho 

buscou contribuir para a melhoria dos critérios de destinação da compensação 

ambiental federal, através da revisão de experiências de destinação de outros estados e 

nações, bem como da composição de sugestões e opiniões obtidas por meio de 

entrevistas com atores-chaves. No entanto, a compensação deve ser pensada como um 

todo, pois uma etapa influencia a seguinte e retroalimenta a anterior. Diante das 

diversas contribuições colhidas, verificamos a urgente necessidade de uma 

reformulação ampla da compensação federal, com retorno à sua “essência” e ajuste de 

responsabilidades entre os atores.  
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ABSTRACT  
 
 
 
 

The use of funds from the federal Brazilian environmental compensation 

through the allocation to protected areas, is undeniably an important source of funds 

for their implementation. However, the task of allocating these resources, mostly in 

large-scale, places the public manager in what is perhaps the biggest bottleneck of the 

government - the decision-making. Therefore, the manager should be based on current 

information to feed back his planning, and on a effective and transparent methodology 

of allocation, to archive the main objective of the environmental compensation 

institute, which is, to compensate the damage that could not be avoided and mitigated 

in the licensing process for enterprises that causes significant environmental impact. 

This study aimed to contribute to the improvement of the criteria for allocation of 

federal environmental compensation by reviewing the allocation experience of other 

Brazilian states and nations, and using the composition of suggestions and opinions 

obtained through surveys with key players. However, the compensation should be 

considered in its totality, because the first step in the process influences the next one, 

which, in his turn, helps to improve the previous. Given the various contributions 

collected, we suggest an urgent review of the federal compensation, returning to its 

"essence" and adjust responsibilities between the stakeholders.  

 

 

 

 

Key Words: Environmental Compensation, Environmental Offsets, ICMBio, 

protected areas, Brazilian conservation units. 
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Conceito e marco legal da compensação ambiental 
 

“A criação de uma área protegida é uma confissão 

de suicídio. Uma sociedade que precisa proteger a 

natureza de si mesma não pode estar certa”.  

José Lutzemberger  

 
A criação de áreas protegidas, por muito tempo e até o fim da primeira década 

deste século, foi uma das estratégias mais utilizadas no Brasil para se garantir a 

conservação de ambientes naturais e dos processos ecológicos imprescindíveis ao bem 

estar humano.  No entanto a captação de recursos para investimento na estruturação das 

Unidades de Conservação já criadas, sempre foi um grande desafio para os gestores 

públicos. Se a criação de uma área protegida é, conforme o autor supracitado, uma 

confissão de suicídio, a compensação ambiental pode ser inserida na mesma analogia 

como o recurso que pode prorrogar esse ato extremo. E se um dia, o ideal for alcançado 

- quando não mais precisarmos criar áreas protegidas de nós mesmos, a compensação 

ambiental - CA, indubitavelmente, terá sido um instrumento importante no caminho 

trilhado, pois busca garantir o equilíbrio entre os impactos inevitáveis e toleráveis das 

atividades econômicas com ações positivas de ganho em conservação.  

Embora no Capítulo 1 deste trabalho tenhamos detalhado o histórico e status do 

marco legal da CA, faz-se necessário pontuar brevemente algumas normativas neste 

momento introdutório. 

A gênese do instituto da Compensação Ambiental – CA no ordenamento jurídico 

brasileiro é anterior a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que veio a solidificá-lo no ordenamento jurídico 

ambiental. A Resolução CONAMA N° 10 de 1987 passou a exigi-lo dos 

empreendimentos que pudessem destruir florestas e outros ecossistemas. Neste 

momento, era apenas destinado à implantação de uma Estação Ecológica. Esta resolução 

foi substituída pela CONAMA N° 2 de 1996 que ampliou o objeto da CA, permitindo 
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que os recursos desembolsados pelo empreendedor a esse título fossem aplicados em 

outras unidades de conservação de proteção integral além das estações ecológicas.  

A CA é convertida em um determinado valor pecuniário, o qual é transformado 

pelo próprio empreendedor ou pelo gestor das Unidades de Conservação, em recursos e 

benefícios ambientais (BECHARA, 2009).  

Como a CA foi instituída em nosso ordenamento para compensar os danos 

irreversíveis gerados pelos empreendimentos, como por exemplo, o alagamento de uma 

floresta para construção de uma usina hidroelétrica; sua aplicabilidade, por parte do 

órgão licenciador, deve observar uma escala de redução de impactos (Figura 1.), de 

modo a restringi-la aos impactos residuais do processo. 

Com a promulgação da Lei do SNUC, o legislador amplia e consolida o 

instrumento, trazendo em seu Artigo 36 uma CA devida por ocasião do licenciamento 

ambiental de empreendimentos que causem significativo impacto ambiental, ou seja, 

sempre que houver a necessidade da realização de estudo de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), conforme preceitua o artigo 225, §1º,IV, da  

Constituição Federal.  

 
 
 Figura 1. Escala de redução de impactos durante o processo de licenciamento de empreendimentos 
causadores de significativo impacto ambiental. Adaptado de ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AUTHORITY (2006). 
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No entanto, BECHARA (2007) defende que a CA não pode ser entendida como 

uma “autorização para poluir”, deve ser tomada como um instrumento capaz de 

compatibilizar desenvolvimento e proteção ambiental. Coloca ainda que este importante 

instituto do nosso ordenamento jurídico estaria balizado em quatro princípios do Direito 

Ambiental, a saber - desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução e poluidor 

pagador – os quais nos permitem compreender a demanda coletiva (inafastável) pelo 

desenvolvimento econômico social, sem prejuízo da manutenção do equilíbrio 

ambiental, a CA contrabalanceia a necessidade de se tolerar certos impactos ambientais 

inevitáveis e irreversíveis, com a obrigatoriedade de se buscar uma forma de compensar 

a coletividade pelas perdas decorrentes dessa “manifestação de tolerância”.  

No entanto, o cumprimento do objetivo de compensar impõe ao empreendedor 

uma clara “obrigação de fazer”, corrobora com esta linha, o exarado no Acórdão do 

Tribunal de Contas da União Nº 2650/2009, que trouxe o entendimento de que a CA não 

pode ser tomada como simples obrigação de pagar, se não vejamos: 

 
 “O art. 36 da Lei nº. 9.985/2000 cria para o empreendedor, nos 
casos nela previstos, obrigação de fazer, consistente em praticar 
atos para apoiar a implantação e a manutenção de unidades de 
conservação.” 

 
Desse modo, o SNUC estabeleceu que o empreendedor possui o dever legal de 

apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação de proteção integral,  

através de uma quantia a título de compensação, que, conforme o Artigo 36, § 1º, não 

seria inferior a 0,5% do custo total do empreendimento. No entanto, não obstante a 

previsão de um valor mínimo a ser devido, não houve a fixação de um percentual 

máximo, tendo em vista que este seria definido pelo órgão ambiental, segundo o grau de 

impacto ambiental causado pelo empreendimento.  

Estabeleceu-se que a fixação dos percentuais se daria gradualmente, a partir de 

0,5% dos custos totais para implantação do empreendimento, considerando-se a 

amplitude dos impactos gerados. No entanto, a não elaboração de uma metodologia mais 

robusta e clara pra valoração do impacto pelo órgão licenciador federal, ensejou, muitas 

vezes, a aplicação de Grau de Impacto elevado, o que gerou contestações administrativas 

e até judiciais por parte dos empreendedores.   

Existe uma lacuna na Lei do SNUC, ao deixar de fixar os critérios de aferição 

entre o percentual mínimo e máximo, facultando o embate jurídico a mercê do 
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empreendedor, o que na maioria das vezes resulta na fixação mínima (CACHA E 

SILVA, 2005). 

Nesse contexto, em 16 de dezembro de 2004, foi ajuizada pela Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI) a Ação Direta Inconstitucionalidade - ADI nº 3.378, para 

impugnar o artigo 36 da Lei 9.985/00 e seus §§ 1º, 2º e 3º. 

O STF julgou, por maioria, parcialmente procedente a ação, para declarar a 

inconstitucionalidade apenas da expressão “não pode ser inferior a meio por cento dos 

custos totais para implantação do empreendimento”, prevista no § 1º do artigo 36 da Lei 

nº 9.985/00. O valor da compensação, desse modo, deverá ser fixado proporcionalmente 

ao impacto ambiental, em consonância com o EIA/RIMA, quando serão assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

O STF afastou a vinculação da base de cálculo da CA ao custo total do 

empreendimento, porém, este continua sendo o critério vigente para apuração do valor 

por parte do órgão licenciador federal. Isso tem gerado inúmeras críticas e 

questionamentos que se baseiam no fato de não haver uma correspondência necessária 

entre o valor compensatório e o dano (ALMEIDA, 2011). 

 Para exemplificar, o custo de implantação do empreendimento: Usina Nuclear de 

Angra III estava orçado em R$ 13,9 bilhões e sua planta ocuparia uma área de apenas 

8,2 ha (ELETROBRAS, 2014). Já a Linha de Transmissão de Energia que ligará 

Tucuruí-PA a Manaus-AM, estava orçada em aproximados R$ 3 bilhões e para sua 

instalação serão suprimidas a vegetação de sua faixa de servidão ao longo de 1800 

quilômetros, atravessando 29 municípios e algumas Unidades de Conservação (O ECO, 

2014).  Assim, torna-se clara a necessidade de se desenvolver uma metodologia de 

valoração que avalie os impactos específicos de cada tipologia de empreendimento, que 

seja robusta o suficiente para avaliar as características técnicas, locacionais e temporais 

de cada empreendimento em relação os impactos gerados sobre o meio ambiente.  

A supracitada decisão do excelso Tribunal, ainda aguarda o julgamento de 

Embargos Declaratórios para sua definição no ordenamento jurídico. Neste ínterim o 

executivo editou o Decreto nº6.848/2009 que, apesar de propor uma metodologia para a 

obtenção do grau de impacto GI, continua indo de encontro às decisões do acórdão do 

STF, ao manter o valor do empreendimento como valor de referência para cálculo da 

compensação e ao colocar como teto o percentual de 0,5%, que antes era piso. 
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As etapas e os atores do processo 

 

Nesse ambiente ainda conturbado de imbróglios jurídicos em que a CA federal 

está inserida, existem ainda outras particularidades que tornam o processo pouco célere 

e muito burocrático. O processo inicia-se no licenciamento, quando o órgão licenciador, 

em âmbito federal o IBAMA, faz a valoração do quantum da compensação a ser paga 

pelo empreendedor. 

Posteriormente o Comitê de Compensação Ambiental Federal – CCAF, instituído 

pela Portaria Conjunta n° 225 de 2011, assume a tarefa de destinar esses recursos às 

Unidades afetadas. Só então, são repassados aos órgãos gestores das unidades de 

conservação, em âmbito federal o ICMBio, para que executem de acordo com as ações 

elencadas no Art. 33 do Decreto 4.340/2002.  

O ICMBio adota duas maneiras para executar os recursos destinados às UCs 

federais, ambas elencadas inicialmente pela Instrução Normativa ICMBio Nº 20/2011, 

recentemente revogada e substituída pela IN ICMBio Nº 10/2014, são elas: a execução 

realizada diretamente pelo próprio empreendedor, atendendo as demandas de um Plano 

de Trabalho previamente elaborado; e a execução realizada pela própria autarquia, com 

recursos depositados pelo empreendedor em contas escriturais abertas em nome do 

empreendimento junto à CAIXA. No entanto, esta última forma de execução foi objeto 

de uma nova auditoria do Tribunal de Contas da União que, determinou através do 

Acórdão Nº 1853/2013, o que segue (com grifo nosso): 

 
“Determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade que: 
 
9.1.1.1. se abstenha de autorizar os empreendedores a cumprirem a 
obrigação de apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação estabelecida no art. 36 da Lei 9.985/2000 mediante depósito 
do valor da compensação ambiental em contas escriturais abertas na 
Caixa Econômica Federal em nome do empreendimento, conforme 
previsto na parte final do caput e no § 2º do art. 11 da Instrução 
Normativa ICMBio 20, de 22 de novembro de 2011, ante a inexistência 
de previsão de tal procedimento na referida lei e no decreto que a 
regulamenta; 
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E o mais importante a citar deste último documento de auditoria do TCU é a 

determinação de que os recursos recebidos até o momento pelo ICMBio, por meio de 

depósitos realizados pelos empreendedores em contas da CAIXA, sejam integralmente 

repassados para a Conta Única da União (com grifo nosso):  

 
“9.1.2. ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, com relação ao saldo existente nas 
contas escriturais de compensação ambiental na Caixa Econômica 
Federal, que adotem, no prazo de 120 (cento e vinte dias), as 
providências necessárias à incorporação desses valores à Conta Única e 
ao orçamento fiscal da União e à correspondente aplicação nas 
finalidades a que se vinculam, com estrita observância da legislação 
orçamentária e financeira pertinente;” 

 
Para FARIA (2008), o perfil de gestão para recursos provenientes da indenização 

financeira por obrigação legal não é definido a ponto de haver mecanismo ou rubrica 

orçamentária capaz de internalizar os recursos sem que esses sejam destinados a um 

caixa único. E, na lógica da gestão fiscal brasileira, o encaminhamento de recursos para 

o caixa único do Tesouro significa alta probabilidade de que as verbas venham a ser 

“contingenciadas”, ou seja, bloqueadas para fins de geração de superávit nas contas 

fiscais. 

 Usual e didaticamente, podemos dividir o processo de efetivação da 

condicionante de Compensação Ambiental, no âmbito federal, em três etapas:  

a) Valoração: O órgão licenciador, IBAMA, calcula o Grau de Impacto – GI, 

conforme metodologia trazida pelo Decreto Federal 6.848/2009, e aplica sobre o Valor 

de Referência do empreendimento – VR, determinando assim o quantum da CA.  

b)  Destinação: O Comitê de Compensação Ambiental Federal – CCAF, 

criado pela Portaria Conjunta Nº 225/2011, composto por representantes do MMA, 

IBAMA e ICMBio, fazem a destinação dos recursos de CA, definindo, por meio de 

votação e seguindo metodologia e legislações específicas, quais unidades de 

conservação deverão receber os recursos, quanto para cada uma e para quais ações 

dentre as elencadas pelo Decreto Federal 4.340/2002. 

c) Execução: Definida a destinação, o órgão licenciador IBAMA oficia os 

órgãos gestores das UCs e o empreendedor para que celebrem Termo de Compromisso 

para o cumprimento da condicionante de CA, efetivando assim a aplicação de recursos 

para apoiar a implantação das Unidades beneficiadas.  
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A escolha do tema 
 

A escolha da etapa de Destinação como foco deste trabalho, em detrimento das 

outras, se dá pela atual indefinição jurídica que cerca a etapa da valoração, e a 

reestruturação por que passa atualmente a execução, ambas em âmbito federal. 

A aguardada votação dos embargos declaratórios da CA, por parte do Supremo 

Tribunal Federal, envolve a etapa de valoração de incontestável incerteza jurídica, uma 

vez que o próprio voto do relator da Ação salientava a prescindibilidade de fixação de 

percentual sobre o custo do empreendimento. Na contramão do entendimento do STF, o 

executivo editou o Decreto 6.848/2009 que, além de não trazer a inovação e robustez 

necessária na metodologia de gradação do impacto e definição do quantum da 

compensação, manteve a previsão de percentual sobre o valor do empreendimento. Por 

essa indefinição jurídica, a etapa de valoração não será o foco deste trabalho, embora, 

como será mostrado mais adiante, é imprescindível que as etapas se retroalimentem de 

informações para que o instrumento como um todo seja efetivo.  

Por fim, quanto à execução da CA, esta etapa encontra-se atualmente em 

constante processo de redefinição de procedimentos. Já tendo sido objeto de dois 

importantes Acórdãos do TCU, já citados anteriormente (Nº 2650/2009 e 1853/2013), 

que determinaram mudanças substanciais, ainda em curso nos órgãos ambientais 

federais. Desta forma, também afastamos o foco deste trabalho desta etapa.   

O maior desafio da CA, seja ela federal ou em âmbito estadual, é fazer com que 

atinja seu objetivo maior de tornar-se um instrumento efetivo para compensar danos 

ambientais irreversíveis. Para tanto, seus recursos devem ter o condão de “gerar 

conservação”. Fazer com que cada unidade monetária investida traga retorno mensurável 

de ganho de conservação da biodiversidade.  

Esse objetivo maior da CA ficou evidenciado em seu primórdio, quando a 

Resolução CONAMA nº 10/1987 dispunha em seu Artigo 1º: 

 
“Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de obras de 
grande porte, assim considerado pelo órgão licenciador com fundamento 
no RIMA terá sempre como um dos seus pré-requisitos, a implantação de 
uma estação Ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo 
empreendimento, preferencialmente junto à área. (grifo nosso)” 
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A efetividade de compensar danos irreversíveis através da criação de uma 

Unidade de Conservação no mesmo ambiente ou bacia do empreendimento degradador, 

é de fácil concepção. No entanto, diante do atual momento político, onde claramente a 

criação de novas UCs não é prioridade, cabe-nos buscar os melhores instrumentos e 

estratégias para implementar as já existentes.  

Neste contexto, a destinação torna-se a etapa mais importante em busca da efetiva 

identidade: dano compensado = ganho em conservação (aumento no nível de proteção, 

melhoria de processos ecológicos, aumento de sensibilização pró-ambiente e etc), pois é 

o momento onde a Administração se embasa de informações para dar o destino mais 

estratégico para os recursos. É a etapa meio, onde deve haver maior grau de 

planejamento para a tomada de decisão sobre os investimentos.  

Acerca desta etapa de destinação e a necessidade de embasá-la de informações, a 

compilação de experiências da publicação “Estado da Arte da Compensação Ambiental 

nos Estados Brasileiros” (The Nature Conservancy - TNC, 2013), traz uma importante 

contribuição:  

“O ponto de partida para a análise da eficácia e eficiência da 
compensação ambiental deveria ser o estabelecimento de uma linha de 
base a partir de análise do estado inicial das Unidades de Conservação 
que receberão recursos de compensação. A partir desta linha de base 
devem ser monitorados os investimentos realizados na UC e referidos 
resultados obtidos a partir da realização destes investimentos, para 
estruturação do funcionamento da UC e atingimento de seus resultados 
para conservação da biodiversidade.” 

 
Lista ainda procedimentos que deveriam ser melhorados e normatizados para dar 

maior efetividade, clareza e robustez ao instrumento da Compensação:  

 
• Critérios de destinação; 
• Casos e possibilidades de destinação para RPPNs; 
• Casos e possibilidades de destinação de recursos para UCs não afetadas 
pelo empreendimento; 
• Fontes de informação para subsidiar a destinação; 
• Destinação para UCs de outros entes federativos, afetadas pelo 
empreendimento; 
• Forma de execução; 
• Mecanismos de prestação de contas; 
• Mecanismos de controle e auditoria; e 
• Modelo de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental e outros 
formulários pertinentes. 
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Esses e outros procedimentos serão objetos de análise crítica e sugestão deste 

trabalho que, com sua metodologia, também tentará responder a pergunta: as 

experiências de destinação de CA dos estados e de outros países podem contribuir para a 

melhora do modelo federal?  

Outro ponto a ser abordado para alcançar o objetivo deste trabalho é o 

planejamento específico para a destinação, com a proposição da elaboração de um plano 

anual de destinação da CA federal, algo feito através de oficinas para incluir gestores de 

UCs, priorizar ações e Unidades. Acerca da necessidade deste planejamento o estudo da 

TNC (2013) traz outro importante apanhado:  

“O estabelecimento de um processo sistemático de planejamento incluindo 
os gestores das Unidades de Conservação na definição das prioridades 
para investimento é primordial para: (i) apoiar a tomada de decisão no 
momento da destinação do recurso; (ii) garantir que o recursos seja 
investido nas UCs que tem mais necessidade ou que sofrem maior 
pressão; (III) ter um instrumento de planejamento que apresente critérios 
técnicos de priorização; (IV) possibilitar que as demandas reais das UCs 
sejam atendidas pelos recursos de Compensação Ambiental e (V) que 
sejam estabelecidos indicadores de atendimento de metas de conservação 
conectados com a realidade das UCs.” 

 
Objetivos do trabalho 
 

Diante da complexidade de todo o processo apresentado até aqui, o objetivo deste 

trabalho é propor a melhoria do modelo atualmente adotado em âmbito federal, 

para a destinação da CA.  

Esta dissertação está divida em três capítulos, nos quais serão desenvolvidos cada 

um dos objetivos específicos, a saber: 

a) Traçar breve histórico da CA Federal discutindo, entre outros tópicos: sua 

natureza jurídica, evolução e status do marco legal, a criação do ICMBio e atos 

decorrentes; 

b) Verificar o estado da arte da destinação de recursos da CA federal, os 

critérios utilizados, suas limitações, possibilidades de melhoria, adequação e 

fundamentação legal, analisando criticamente quais estão sendo as estratégias de 

destinação adotadas atualmente; 

c)  Propor a melhoria dos critérios de destinação, através da compilação de 

contribuições de atores-chave do processo de destinação da CA federal e da revisão dos 

procedimentos adotados por órgãos licenciadores estaduais e por outros países;  
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Estratégias metodológicas  

 

Por se tratar de um tema extremamente multidisciplinar, foi realizada revisão em 

extensa bibliografia nas áreas de gestão de Unidades de Conservação, direito ambiental, 

economia, sociologia, biologia, entre outras áreas. 

Nos capítulos 1 e 2 optamos pela pesquisa exploratória com adoção de pesquisa 

bibliográfica e documental para levantar, selecionar e compilar informações sobre as 

metodologias de destinação adotadas nos órgãos gestores estaduais, utilizando-se, 

conforme o caso, do previsto na Lei de Acesso à Informação Ambiental, n.º 10.650, de 

16 de abril de 2003, bem como da Lei da Transparência, n.º 12.527, de 18 de novembro 

de 2011.  

No Capitulo 3 utilizamos o método de estudo de caso, pois acreditamos que 

estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, ente outros, tem muito a contribuir para o 

sistema de destinação federal. O Estado do Rio, por exemplo, adota metodologia de 

execução de CA por meio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), que é o 

operador financeiro do Fundo da Mata Atlântica. Utiliza como forma de destinação dos 

recursos de CA o apoio à projetos encaminhados pelas Unidades (RIO DE JANEIRO, 

2014).  

Outras informações sobre procedimentos de destinação de CA adotados em 

outros países foram obtidos em sites de oficiais de agências governamentais e trabalhos 

acadêmicos que os referenciam. Países como Austrália e Estados Unidos possuem 

metodologias próprias de destinação de recursos de CA que subsidiaram a proposta 

deste trabalho. O documento intitulado Política de Compensação Ambiental 

(Environmental Offsets Policy), publicado pelo Governo da Austrália, nos mostra que, 

diferente do processo de licenciamento brasileiro, a destinação da CA está totalmente 

centrada na análise, aprovação e monitoramento da proposta apresentada pelo próprio 

empreendedor, para reparar os danos de suas atividades (Australian Government, 2012). 

Apesar de termos a previsão de considerar a proposta de compensação apresentada pelo 

empreendedor no EIA/RIMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal - CCAF 

não tem dado o devido peso a esta, como forma de responsabilizar o empreendedor pela 

obrigação de reparar danos irreversíveis ao meio ambiente, por ele causados. Tal 
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posicionamento pode ser incorporado à proposta de melhoria dos critérios na destinação 

federal.  

Somando-se a esta coleta e sistematização de experiências exitosas na destinação 

de CA nos estados brasileiros e em outros países, foram aplicados questionários 

estruturados com atores-chave do processo de destinação da CA Federal. Os 

questionários, elaborados em plataforma Google Docs, compostos de perguntas abertas e 

fechadas, foram submetidos à avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP/INPA (Parecer nº 965.707 de 2015)  e enviados por correio eletrônico aos 

participantes. Sua elaboração seguiu orientações contidas em GUNTHER (2003), 

GOODE (1979), entre outros. 

O desenho amostral da aplicação dos questionários foi estruturado da seguinte 

maneira:  

i) Servidores envolvidos diretamente na destinação (membro do Comitê de 

Compensação Ambiental Federal – CCAF ou Servidor do órgão 

licenciador IBAMA);  

ii) Gestores de Unidades beneficiadas com CA; 

iii) Gestores de Unidades próximas a um grande empreendimento, que não 

foram contempladas com recursos de CA; 

iv) Gestores de Unidades que estão longe do eixo desenvolvimentista e que, 

portanto, não tem nenhuma previsão de receber recursos de CA;  

v) Servidores da área meio do ICMBio responsáveis por levantar as 

informações que subsidiam a destinação de compensação pelo CCAF; e 

vi) Representantes de OEMAs que trabalham com a CA nos estados. 

 

 A intensão com este desenho amostral foi obter a opinião de atores de cada nível 

do processo de destinação, desde os tomadores de decisão até os gestores beneficiados, 

passando por um gestor cuja UC tenha sido preterida pelos critérios adotados, para 

verificar os ruídos e as lacunas do sistema adotado. A opinião de representantes dos 

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMAs, diretamente envolvidos com a 

destinação de CA, também poderá trazer uma importante contribuição para a proposição 

de critérios mais equitativos e claros na destinação a ser feita para outros entes da 

federação, bem como na melhoria do fluxo de informações entre estes e os órgãos 

federais.  
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Os questionários foram analisados através da aplicação do método de 

representação social com a utilização de procedimentos de análise de conteúdo, 

conforme (SILVA, C.R et al 2005), como ferramenta para a compreensão da construção 

de significados que os atores exteriorizam no discurso e, como forma de sistematização 

analítica das respostas obtidas.  

De posse das informações supracitadas, foi então realizada uma compilação das 

melhores experiências, opiniões e sugestões, identificadas criticamente para que possam 

preencher as lacunas da metodologia atual de destinação e também compor cenários de 

possibilidades para as propostas de melhorias, sempre balizadas pelos limites impostos 

pela legislação vigente, adaptadas no que couber ou gerando proposição de alteração 

legal. 

Apesar das justificativas apresentadas para a escolha do foco deste trabalho na 

etapa de destinação da CA, ao longo da pesquisa, foi imprescindível discutir como uma 

etapa influencia na outra. Melhorar critérios de destinação podem não influenciar 

positivamente, como esperado, na etapa subsequente de execução dos recursos, uma vez 

que a falta de mecanismos efetivos nas três etapas comprometem o instrumento como 

um todo. Portanto, tornou-se importante incorporar uma visão sistêmica na proposta 

final de melhoria dos critérios. 
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Histórico e status do marco legal, natureza jurídica, separação 

IBAMA/ICMBio e atos decorrentes. 

 
1.1 Histórico e status do maro legal 

 

Vários são os trabalhos que trazem históricos bastante completos do instituto da 

compensação ambiental, dentre eles, BARROS & MOTTA (2014) e FARIA (2008). Este 

último traz uma abordagem interessante ao preceder a conceituação da CA propriamente 

dita com uma explicação acerca dos diversos termos, relacionados a outros instrumentos 

jurídicos que, frequentemente, provocam equívocos. O quadro abaixo faz um resumo 

dos termos que não devem ser confundidos com a compensação ambiental stricto sensu, 

ou seja, àquela consolidada pelo Artigo 36 do SNUC. 

 

Quadro 1. Diferenciação de conceitos de compensações na legislação brasileira. 
QUADRO DE DIFERENCIAÇÃO DE CONCEITOS 

Tipo 
de 

repar
ação 

Nome O que é Função Legislação Cálculo 

R
ep

ar
aç

õe
s 

Fi
na

nc
ei

ra
s 

  CFURH – 
Compensação 

Financeira pela 
Utilização de 

Recursos 
Hídricos para 

Fins de Geração 
de Energia 

Elétrica 

Pagamento pela 
utilização de 

recursos hídricos 
para geração de 

energia. 

Compensação 
por impactos 
econômicos e 

sociais 
decorrentes 
da atividade 

aos Estados e 
municípios. 

Lei nº 9.648, 
de 1998 

6,75% sobre o 
valor da energia 

produzida. 
45% para os 

Estados, 45% para 
os Municípios e 

10% 
para o Poder 

Executivo Federal 
 

CFEM – 
Compensação 

Financeira pela 
Exploração de 

Recursos 
Minerais 

Contraprestação 
pela 

utilização 
econômica de 

recursos minerais 
nos respectivos 

territórios 

Compensação 
por impactos 
econômicos e 

sociais 
decorrentes da 
atividade aos 

Estados e 

§ 1º do art. 
20 da 

Constituição 
Federal e Lei 
nº 7.990 de 

1989 

Cálculo de acordo 
com o lucro obtido 

com a venda ou 
com despesas 

realizadas em sua 
utilização direta - 
12% para a União, 

23% para os 
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  municípios.  Estados e 65% 
para os 

Municípios 
(continua) 

R
ep

ar
aç

õe
s 

Fi
na

nc
ei

ra
s 

Royalties 
Pagamento pela 

produção de 
petróleo e gás 

Compensa as 
futuras 

gerações pelo 
uso desses 
recursos. 
- custo de 

oportunidade 
 

Lei n° 9.478, 
de 6 de 

agosto de 
1997 

5 a 10% da 
produção 
mensal do 

campo 
produtor. 

Indenização ao 
Fundo de 

Defesa dos 
Direitos Difusos 

- FDDD 

Pagamento 
decorrente de 

condenação em 
dinheiro para 

indenização de 
dano causado ao 
meio ambiente, 
ou outros bens 

difusos. 

Compensa 
financeirame
nte ato lesivo 

aos bens 
difusos, entre 
eles o meio 
ambiente. O 

recurso 
reverte ao 
FDDD que 
financiará, 

por meio de 
projetos, 

ações como 
recuperação 

de áreas 
degradadas e 
modernização 
administrativ
a de órgãos 
públicos de 
defesa do 

meio 
ambiente. 

Lei 
9.008/1995. 

Calculado no 
âmbito da Ação 
Civil Pública. 

“Repartição de 
benefícios” do 

acesso ao 
patrimônio 

genético 

Repartição justa e 
equitativa dos 

benefícios 
derivados da 
exploração 

econômica de 
produto acabado ou 
material reprodutivo 

oriundo de acesso 
ao patrimônio 
genético ou ao 
conhecimento 

Será 
destinado às 
comunidades 
ou ao Fundo 
Nacional para 
a Repartição 
de Benefícios 
– FNRB, para 
conservação e 

uso 
sustentável da 

PL Nº 7.735 
de 2014 

(enviado à 
sanção 

presidencial 
em abril de 

2015) 

Pode ser 
monetário (1% 
da receita líquida 
anual obtida com 

a exploração 
econômica) e 

não monetário. 
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tradicional 
associado. 

biodiversidade
. (continua) 

R
ep

ar
aç

ão
 p

or
 

eq
ui

va
le

nt
e 

CA – 
Compensação 

Ambiental 

Obrigação de 
fazer, imposta ao 

empreendedor para 
apoiar a 

implantação de 
unidades de 

conservação. 

Compensa 
danos 

toleráveis, 
irreparáveis e 
não mitigáveis 

ao meio 
ambiente, 

decorrente de 
empreendimen

tos de 
significativo 

impacto. 

Artigo 36 da 
Lei 9,985 de 

2000 (SNUC), 
regulamentada 
pelo Decreto 

4.340 de 2002. 

0 a 0,5% 
aplicado ao 

valor de 
referência para a 
implantação do 

empreendimento 

R
ep

ar
aç

ão
 in

 n
at

ur
a 

CRL – 
Compensação de 

Reserva Legal 

Através da 
averbação de 

outra área 
equivalente no 

mesmo bioma, o 
proprietário 

pode compensar 
a ausência de 

reserva legal – 
RL em sua 

propriedade. 

Compensa 
efeito 

negativo da 
ausência de 

RL para 
manutenção 
da função 

social da terra 
(Art 186 da 

Constituição 
Federal) 

Lei 12.651 – 
Novo Código 

Florestal 

Cota de Reserva 
Ambiental – 

CRA equivalente 
a 1 ha. 

Compensação em 
áreas passíveis de 

uso alternativo 
do solo. 

Compensação 
devida pela 

supressão de 
vegetação em 

área passível de 
uso alternativo 

do solo que 
abrigue espécie 

ameaçada ou 
migratória. 

Compensar 
danos à 
espécies 

ameaçadas ou 
em rota 

migratória. 

Art. 27 da Lei 
12.651/2012 – 
Novo Código 

Florestal. 

Definido no 
âmbito do 

processo de 
licenciamento 

CSV – 
Compensação de 

Supressão 
Vegetal no Bioma 

da Mata 
Atlântica 

Compensação 
sobre o corte ou 
a supressão de 

vegetação 
primária ou 

secundária nos 
estágios médio 
ou avançado de 
regeneração do 

Bioma Mata 
Atlântica 

Compensar 
área 

equivalente de 
vegetação 

deste bioma 
especialmente 

protegido e 
somente 

autorizado em 
caso de 

utilidade 
pública e 
interesse 

social 

Lei 11.428 de 
2006. 

Área 
compensada 
equivalente a 

área a ser 
suprimida. 
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(continua) 
 

R
ep

ar
aç

ão
 

in
 

na
tu

ra
 

Compensa
ção de 
Fauna 

Compensação 
especifica do 

licenciamento do 
Estado de Goiás 
sobre impactos 
causados pelo 

empreendimento 
à fauna silvestre. 

Compensa 
danos não 

mitigáveis à 
fauna. É 

adicional à 
compensaçã
o ambiental 

strictu 
sensu. 

Art. 10º da 
Lei Estadual 
nº 14.241 de 

2002 – Lei da 
Fauna. 

De acordo com 
metodologia 

trazida na lei, 
com 

porcentagens 
fixas aplicadas 
ao número da 
população dos 

municípios 
afetados. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

É possível observar nas legislações afetas e até na porcentagem de divisão das 

Compensações Financeiras (maiores aos municípios) que elas têm o papel de retornar à 

sociedade parte das riquezas produzidas com a exploração dos recursos hídricos para 

geração de energia, minério ou produção de hidrocarbonetos. Busca-se dar equidade na 

distribuição dos benefícios, principalmente àqueles entes federativos que percebem 

maiores impactos negativos dessas atividades.  

 Após evitarmos qualquer tipo de equívoco com outros instrumentos jurídicos 

também relacionados a atividades econômicas impactantes ao meio ambiente, vale 

salientar que um dado empreendimento frequentemente deve arcar com mais de um 

desses pagamentos. Um exemplo é a exploração de bauxita que acontece na Floresta 

Nacional de Saracá-Taquera, no Pará. A empresa mineradora, ao licenciar um novo platô 

de exploração, deve realizar inventário completo das espécies vegetais da área a ser 

suprimida. Após a liberação da Autorização de Supressão Vegetal - ASV, ela deve 

indenizar o órgão gestor da Unidade – o ICMBio pela utilização dos produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros. Além disso, ela deverá apoiar a UC com o valor devido 

de compensação ambiental, calculado a partir do valor do empreendimento e, arcar 

também com o pagamento da CFEM.  

Quanto à origem histórica do instituto da compensação ambiental, FARIA (2008) 

diz estar associada aos grandes projetos do setor elétrico brasileiro da década de 80: 

 

“Como resultado de um intenso processo de diálogo entre 
técnicos daquele setor e membros proeminentes da comunidade 
científica, a Compensação Ambiental surgiu como uma forma de 
criação de áreas voltadas à conservação da biodiversidade das 
áreas afetadas pelos empreendimentos;” 
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Sobre a origem da CA, o autor faz um merecido registro, “a rigor histórico”, em 

suas palavras, apontando que o idealizador deste importante instrumento foi o emiente 

Professor Dr. Paulo Nogueira Neto:  

“Por uma questão de rigor histórico, a origem do mecanismo 
representado pela Compensação Ambiental deve ser identificada 
nas ideias do Prof. Dr. Paulo Nogueira Neto, que ocupa lugar de 
grande relevância como pioneiro das causas ambientais no 
Brasil. Responsável pela criação e estruturação da Secretaria 
Especial de Meio Ambiente (SEMA), comandou aquele que foi o 
primeiro órgão ambiental no âmbito federal efetivamente 
estruturado, de 1974 a 1986. Sob seu comando, a Sema criou 
dezenas de UC, totalizando mais de 3 milhões de hectares;”  
 
“Sob a inspiração do professor Nogueira Neto, o mecanismo da 
Compensação Ambiental ganhou as primeiras formas. Em sua 
concepção original, o instrumento surgiu à época da gestão do 
Ministro Aureliano Chaves no MME, durante o Governo Sarney. 
Nesse contexto, a autorização para construção de uma 
hidrelétrica, que já exigia a compensação financeira para todos 
os proprietários de terras na região afetada, passou a demandar 
compensação também para os ecossistemas afetados pelo projeto. 
O conceito foi ampliado, por sugestão do próprio Ministro, para 
empreendimentos com potenciais impactos negativos sobre a 
natureza.” 

 

O próprio Professor Nogueira Neto, faz um relato interessante sobre esse 

momento histórico para a conservação ambiental brasileira, em sua obra – “Uma 

trajetória ambientalista: diário de Paulo Nogueira-Neto” (pág. 128). Em 1987, era 

debatida no Conselho Nacional de Meio Ambiente a edição da Resolução CONAMA Nº 

10, origem da CA: 

“Resolução implanta compensação ecológica  
29 outubro 1987  
 
De manhã, fui a uma reunião da Câmara Técnica de Recursos 
Hídricos do CONAMA. Minha proposta foi discutida para que 
todas as novas grandes hidroelétricas sejam obrigadas a 
implantar e operar estações ecológicas. A princípio, a maioria 
dos membros da Câmara Técnica estava claramente contra a 
minha proposta. O presidente da Câmara, diretor do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, fez uma 
tenaz oposição, dizendo que a Resolução proposta iria encarecer 
os custos da eletricidade. Argumentei que seriam gastos muito 
pequenos em relação ao valor da obra e que as usinas de Itaipu e 
Tucuruí já haviam feito tal desembolso de recursos para essa 
finalidade, embora a meu ver sem a mesma eficiência que uma 
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Estação Ecológica permite. Citei especificamente o caso de 
Itaipu, que gastou enormes quantias para adquirir uma faixa de 
uns 150 metros de largura numa extensão de 1.800 km, junto à 
represa. Muito melhor teria sido adquirir blocos de matas 
remanescentes e fazer lá estações ecológicas.  
 
Aos poucos, minha argumentação desfez dúvidas e mudou a 
opinião do pessoal da Câmara Técnica. O golpe final, na 
resistência do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica), veio quando o Assessor Ben Hur Batalha, do 
ministro Aureliano Chaves (Minas e Energia), declarou que o 
ministro era favorável à minha proposta, confirmando o que eu já 
havia dito. 
 
A Câmara Técnica não somente aprovou a proposta, mas a 
aperfeiçoou e estendeu muito o seu alcance. A obrigação de 
implantar e manter estações ecológicas foi estendida a todos os 
grandes empreendimentos e não apenas às hidroelétricas. (...) Foi 
uma das vitórias mais gratificantes e importantes nas minhas 
lutas conservacionistas. 
 
Tive uma retumbante vitória com a aprovação do meu projeto, de 
Resolução do Conama, melhorado pela Câmara Técnica, sobre a 
indenização dos danos ecológicos causados pelos grandes 
empreendimentos, principalmente hidroelétricas. O projeto 
original se referia a hidroelétricas. O dano será compensado pela 
instalação de estações ecológicas e sua manutenção, o que será 
feito pelo responsável pelo dano (alagamento de florestas etc.). O 
diretor do DNAEE, engenheiro Goki Tsusuki levou lá o seu 
consultor jurídico, que procurou arrasar com o projeto, dizendo 
que nós estávamos impondo multas indevidas e que o dano 
ecológico só se configura depois de efetivamente ocorrido. 
Respondi que nosso projeto de Resolução não se referia a multas, 
mas a obrigações que os responsáveis por danos ecológicos 
devem assumir. Além disso, afirmei que não podia conceber que 
uma represa fosse construída para ficar sem água. No momento 
em que fossem represadas águas, estas inevitavelmente matariam 
as florestas ali existentes, por afogamento. Portanto, o dano 
ecológico não somente seria previsível, como inevitável. Fiquei 
emocionado mas firme, fluente e contundente na minha 
argumentação. Senti que estava num dia de fala boa e fácil. 
Recebi o apoio expresso do secretário (do Meio Ambiente de São 
Paulo) Jorge Wilheim, do comandante Lucimar Luciano de 
Oliveira e outros. Na hora da votação vencemos integralmente 
por 22 ou 23 votos contra dois.” 
 

A construção da Usina Hidroelétrica de Balbina, no estado do Amazonas, foi um 

dos primeiros exemplos da utilização da CA para compensar os danos irreversíveis da 
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perda de habitats pela inundação do seu imenso reservatório, conforme cita FARIA 

(2008).  

“Diante desse quadro, a criação de um a área de proteção 
destinada, ao menos, a servir de testemunho das características 
do ambiente original foi defendida por renomados cientistas, 
dando origem ao mecanismo da Compensação Ambiental. Desse 
modo, o empreendedor que alterasse, com a implantação do seu 
projeto, uma parcela do ambiente natural, tornar-se-ia obrigado 
a viabilizar a existência de uma unidade de conservação de 
proteção integral (UC). Essa UC teria, portanto, entre outras 
finalidades, o objetivo de manter, para as futuras gerações, uma 
área de características as mais semelhantes possíveis às da 
região afetada;”  
 

Interessante notar que a aplicação da medida compensatória da UHE Balbina se 

deu sob a égide da primeira normativa sobre o tema, marco da CA no ordenamento 

jurídico brasileiro, a Resolução CONAMA Nº 10 de 1987, que trazia em seu Artigo 1º: 

“Art. 1º - Para fazer face à reparação dos danos ambientais 
causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o 
licenciamento de obras de grande porte, assim considerado pelo 
órgão licenciador com fundamento no RIMA terá sempre como 
um dos seus pré-requisitos, a implantação de uma estação 
Ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo 
empreendimento, preferencialmente junto à área.” 
 

Ainda atribuía ao empreendedor a obrigação de apoiar financeiramente a UC 

criada, evidenciado em seu Art. 5º: 

 

“Art. 5º - A entidade ou empresa responsável pelo 
empreendimento deverá se encarregar da manutenção da Estação 
Eco1ógica diretamente ou através de convênio com entidade do 
Poder Público capacitada para isso.” 

 

 Com efeito, em 1990 foi criada a Reserva Biológica do Uatumã, às margens do 

lago de Balbina, com 562.696 ha, destinada a compensar os impactos da Usina. Além de 

criar a Unidade, o empreendedor - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 

(Eletronorte), foi incumbido de prestar apoio financeiro e logístico à Unidade, conforme 

Artigo do seu Decreto de criação nº 99.277 de 1990: 

 

“Art. 5° A Centrais Elétricas do Norte do Brasil - 
ELETRONORTE deverá prestar apoio logístico e financeiro às 
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atividades de implantação e manejo desta unidade de 
conservação.” 

 

Percebe-se até aqui, através dos dispostos nos artigos 1º e 5º da Resolução 

CONAMA Nº 10 de 1987, na intenção do Conselho Nacional, o que considero a 

essência do instituto da compensação ambiental em sua concepção – compensar danos 

com a criação de uma área protegida (a estratégia de conservação in situ até hoje mais 

efetiva que se tem notícia), e incumbir ao empreendedor a obrigação de apoiar a 

implantação desta Unidade – responsabilizando-o pela reparação à sociedade dos 

impactos gerados a um bem difuso, compartilhando benefícios e ônus.  

Essa concepção foi sendo de certa forma perdida ou adaptada em um processo 

natural de evolução legal, mas que, conforme foi discutida ao longo de todo o trabalho, 

hoje reflete na insegurança jurídica em que está imerso este instrumento tão importante 

para o meio ambiente. Ao longo da evolução da legislação afeta à compensação, a 

obrigação do empreendedor foi sendo atenuada e transferida ao poder público, se não 

vejamos: 

Em 1996, o Conselho Nacional de Meio Ambiente edita nova Resolução sobre o 

tema a Nº 02 de 18 de abril de 1996 revogando a anterior.  No entanto, esta nova 

normativa não altera substancialmente o instrumento, ampliando na verdade a 

possibilidade de criação de outras categorias de UC que não a Estação Ecológica. Mas 

corroborando com a tese acima, de que houve uma gradativa flexibilização das 

obrigações impostas ao empreendedor em matéria de CA, cito o parágrafo 1º do Art. 1 

da referida Resolução (com grifo nosso): 

 

“§ 1º Em função das características da região ou em situações 
especiais, poderão ser propostos o custeio de atividades ou 
aquisição de bens para unidades de conservação públicas 
definidas na legislação, já existentes ou a serem criadas, ou a 
implantação de uma única unidade para atender a mais de um 
empreendimento na mesma área de influência.” 
 

Aqui se abre também a possibilidade, para o empreendedor, da destinação de 

recursos para outras atividades que não, somente a de criação de uma área protegida – a 

compra de bens e custeio de atividades para UCs já existentes. Embora entenda 

importante o investimento nestas, com a “quebra” da unicidade de destinação da 

compensação ambiental na criação de uma UC, há que se considerar a relevante perda 
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em termos de efetividade do instrumento em gerar conservação, em buscar a equação 

dano compensado = ganho de conservação, isso atrelado à própria efetividade da 

estratégia de criação ser incomparável com outras. Ora, se já existia na resolução 

anterior, e manteve-se nesta em discussão, em seu Artigo 5º, a previsão da obrigação do 

empreendedor de prestar apoio financeiro à UC mediante convênio, então o que justifica 

elencar alternativas de investimento no custeio de atividades de UCs já criadas, se não a 

desobrigação gradativa do poder público em custear a implantação, e dotar as UCs com 

o orçamento próprio necessário ao seu funcionamento.  

“Art. 5º O responsável pelo empreendimento, após a implantação 
da unidade, transferirá seu domínio à entidade do Poder Público 
responsável pela administração de unidades de conservação, 
realizando sua manutenção mediante convênio com o órgão 
competente. (grifo nosso)” 

Com essa flexibilização, abre-se também a possibilidade do redirecionamento de 

recursos e bens adquiridos por compensação ambiental para uma determinada UC, para 

outras atividades do órgão. Fato que, infelizmente, é comum tanto em órgãos gestores de 

UCs federais ou estudais, agravado pela falta de investimento e o baixo orçamento 

disponibilizado, via de regra, para essas entidades públicas ambientais. 

Se atualmente, ainda estivesse sob a égide da CONAMA Nº 10 de 1987, em que 

cada empreendedor de grandes obras tivesse sido obrigado a criar uma UC e apoiá-la 

financeiramente, provavelmente hoje haveria um cenário em que as unidades de 

conservação não teriam sido criadas sem regularização fundiária prévia, evitando-se 

muitos dos conflitos sociais decorrentes. Também não haveriam problemas de carência 

de pessoal, falta de recursos básicos para manutenção da área e etc. Essa reflexão serve 

para verificar que a análise cuidadosa do momento histórico e da intenção do legislador 

quando da edição de certas normas, pode  ajudar a adaptá-las, melhorando-as sem, no 

entanto, perder a essência que refletirá certamente em sua efetividade.   

Outro ponto que corrobora com a discussão, que podemos ainda verificar apenas 

nessas duas já citadas Resoluções do CONAMA, está relacionada ao famigerado 

percentual de meio por cento (0,5%). A Resolução Nº 10 de 1987 já previa este 

percentual de um modo que pode ser interpretado claramente de forma diferente do que 

esta vigente hoje.  

Art. 2º - O valor da área a ser utilizada e das benfeitorias a serem 
feitas para o fim previsto no artigo anterior, será proporcional ao 
dano ambiental a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,5% 
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(meio por cento) dos custos totais previstos para a implantação 
dos empreendimentos. (grifo nosso) 
 

Mantido de forma semelhante na Resolução CONAMA Nº 02 de 1996:  

 

Art. 2º O montante dos recursos a serem empregados na área a 
ser utilizada, bem como o valor dos serviços e das obras de infra-
estrutura necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 1º, 
será proporcional à alteração e ao dano ambiental a ressarcir e 
não poderá ser inferior a 0,50% (meio por cento) dos custos 
totais previstos para implantação do empreendimento. (grifo 
nosso) 
 

Fica clara a intenção do Conselho em tornar proporcional o valor a ser destinado 

a título de compensação com o dano gerado ao meio ambiente e que, a fixação de um 

piso, ou seja, um percentual mínimo aplicado ao valor do empreendimento deu-se 

apenas para assegurar que, nos casos em que o dano proporcional seja pequeno ou talvez 

tecnicamente difícil de determinar, a Unidade a ser criada ou as atividades a serem 

custeadas ainda receberiam algum aporte. 

 No exemplo já citado na introdução, onde traçamos um comparativo entre o 

valor da compensação versus dano causado da Usina Nuclear de Angra 3, orçado em 

13,6 bilhões ocupando apenas 8,2 ha de área para sua implantação e, a Linha de 

Transmissão Tucuruí – Manaus, orçado inicialmente em 3 bilhões que estende-se por 

cerca de 1800 km, é possível verificar que a intenção de assegurar um piso para o 

montante da compensação foi plausível, porque, na maioria dos casos, o 

empreendimento é muito lesivo ao meio ambiente. Para estes casos, valendo-se da 

concepção original de se buscar a proporcionalidade do valor a compensar com o dano, a 

preocupação com o piso seria diminuta, uma vez que o quantum da CA estaria embasado 

na gradação dos impactos ao meio ambiente, o que, se obtido através de uma 

metodologia robusta, deveria gerar um montante que superaria o piso. Porém, em uma 

minoria de empreendimentos com muito valor agregado em termos de tecnologia, como 

é o caso da Usina de Agra 3, o dano causado por sua implantação é baixo, com 

intervenção em apenas 8,2ha, então, nestes casos seria importante o piso para que algum 

recurso fosse assegurado à conservação. Estratégia plausível, mas questionável. Porém 

compreensível, dado o momento histórico quando as ciências de valoração ambiental 

ainda eram incipientes. 
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Nesta linha, o STF julgou inconstitucional a previsão da fixação de um valor 

mínimo, pois realmente, poderíamos estar punindo quem investisse em tecnologias 

sustentáveis, menos lesivas ao meio ambiente. Outro exemplo é a comparação entre uma 

usina solar, cara em investimento inicial, mas que não causa danos ao meio ambiente, e 

uma usina termoelétrica movida à queima de carvão, mais barata para sua implantação, 

porém extremamente danosa. Ambas destinadas à mesma função – gerar energia. Neste 

sentido, a compensação ambiental poderia funcionar até mesmo como um instrumento 

econômico de incentivo à adoção de tecnologias menos lesivas. Por isso a análise do 

ministro relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.387 foi precisa em 

afastar qualquer tipo de vinculação do quantum da compensação ao valor do 

empreendimento, mas assegurou o entendimento trazido desde 1987 de que a essência 

do cálculo do valor a ser empregado em CA deve ser obtida da gradação dos danos 

irreparáveis causados pelo empreendimento. Infelizmente o executivo continua 

utilizando esses percentuais ao invés de elaborar uma metodologia robusta de gradação 

de impactos e valoração de danos, ou adotar uma existente. 

No ano 2000, após dez longos anos de tramitação no congresso, é editada a Lei nº 

9.985/2000 que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse diploma vem 

consolidar o instrumento da Compensação Ambiental, em seu Artigo 36, alçando-a das 

normas infralegais em que se mantinha desde sua origem, para que cumpra seu 

importante papel na manutenção e criação de UCs a bem da conservação.  

“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 
em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - 
EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção 
Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento 
desta Lei.” 

 
No Artigo 36 da aludida Lei, o caput nos trouxe a previsão de incidência da CA 

em decorrência do licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, com fundamento no EIA/RIMA. Esse início de texto apenas consolida o que 

já havia sido trazido primeiramente na Lei nº 9.639 de 1981 da Política Nacional de 

Meio Ambiente e, posteriormente, no inciso IV do §1º do Art.225 da Constituição 

Federal, quanto à necessidade estudo de impacto para empreendimentos causadores de 

significativo impacto. 
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Depois, busca da Resolução CONAMA vigente à época – nº 02 de 1996, o 

imperativo da compensação, qual seja, “o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação”. Porém, logo após, quando cita 

– “do Grupo de Proteção Integral” coloca uma grave restrição que vai de encontro com 

a visão sistêmica que a própria Lei vem criar. Ora, se devemos pensar o conjunto de 

unidades de conservação do país como um grande sistema, e que, por definição 

biológica um sistema é um grupo de órgãos que juntos executam determinada tarefa, 

então todas as UCs, em suas diferentes categorias, atuam com a mesma relevância para o 

objetivo maior que é garantir a conservação do meio ambiente. Papel tão amplo que na 

tentativa de descrevê-lo o SNUC traz treze objetivos e treze diretrizes, presentes em seus 

Art. 4º e 5º. Então, como se justifica o tratamento diferenciado às UCs de Proteção 

Integral? Expressamente colocando a obrigação do empreendedor de apoiar a 

implantação e manutenção dessas, estando elas afetadas diretamente pelo 

empreendimento, ou não; e colocando mais a frente, no § 3o, que as de Uso Sustentável 

só farão jus a compensação quando forem “afetadas”. 

 

“§ 3o, Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 
específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que 
se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a 
unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação definida neste artigo.” 
 

Este tratamento diferenciado pode refletir o conflito ideológico entre preservação 

versus conservação, dicotomia anacrônica que ainda pode ser encontrada entre os 

servidores dos próprios órgãos ambientais, uma vez que hoje, busca-se olhar as relações 

do homem com a natureza de forma holística, como muito bem expressa LEONARDO 

BOFF (2004), “de tal forma que cada um vive pelo outro, para o outro e com o 

outro...”. 

PÁDUA (2006) descreve a diferença entre os dois pensamentos: 

“A preservação visa à integridade e à perenidade de algo. O 
termo se refere à proteção integral, a "intocabilidade". A 
preservação se faz necessária quando há risco de perda de 
biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um 
bioma como um todo. 
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Já a visão conservacionista, contempla o amor pela natureza, mas 
permite o uso sustentável e assume um significado de salvar a 
natureza para algum fim ou integrando o ser humano. Na 
conservação a participação humana precisa ser de harmonia e 
sempre com intuito de proteção.” 
 

 Estivesse restrito ao conflito meramente ideológico, apenas por amor ao debate, 

não haveria consequências dessa diferenciação feita pelo legislador no  caput do Art. 36 

tão relevantes à gestão de UCs no Brasil. Acontece que, durante o processo de 

licenciamento ambiental, a exemplo do órgão licenciador federal – IBAMA, são 

definidas as Áreas de Influência do empreendimento e apenas aquelas Unidades 

presentes na área de influência direta da obra é que serão consideradas diretamente 

afetadas ou “afetadas”, conforme preceitua o Art. 36 caput e § 3o . Com isso, algumas 

discrepâncias podem ser verificadas na destinação da compensação.  

Um exemplo claro é a CA devida pela implantação da Usina Hidroelétrica de 

Belo Monte, valorada acima dos 100 milhões de reais. A área de influencia direta do 

empreendimento, discutivelmente, não intercepta nenhuma UC, embora existam dez 

delas em um raio de 250 Km do empreendimento (Figura 2). Com isso, a rigor do 

previsto no Art. 36, apenas unidades de proteção integral poderão receber recursos de 

CA para este empreendimento. Essas deverão ser escolhidas por critérios de 

proximidade, tamanho entre outros que serão detalhados mais à frente. No entanto, 

dentre as UCs dessa famosa região da Terra do Meio no Pará, estão diversas de Uso 

Sustentável, como Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas. Para essas, apesar da 

mais próxima estar a apenas 39 km da AID do empreendimento, no caso da RESEX 

Verde para Sempre, ou ainda a RESEX do Rio Xingu, que está a 70 km a montante da 

Usina, e de abrigarem populações tradicionais que já sentem os impactos da obra, não 

poderão ser contempladas com recursos de CA apenas por serem de Uso Sustentável. 
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Figura 2. Área de Influência Direta – AID (em vermelho) e Área de Influência Indireta – AII (em preto) da 

UHE Belo Monte. Detalhe para as 7 UCs de uso sustentável em um raio de 250km do empreendimento. Fonte: 

Elaborado pelo Autor. 

Este questão deveria, sem contradita, ser objeto de proposta de alteração do 

SNUC, embora reconheçamos que o momento político é delicado para abrir o texto para 

alterações importantes que poderiam vir acompanhadas de emendas desastrosas. Fato é 

que, em matéria de destinação de recursos de compensação ambiental, objeto central 

deste trabalho, essa diferenciação entre UCs de proteção integral e uso sustentável, 

quando ambas não estão afetadas diretamente, com prejuízo para as últimas, leva a uma 

alocação extremamente desigual de recursos. Um levantamento superficial dos saldos 

disponíveis de CA para as UCs federais, tomadas a partir de uma planilha de valores 

depositados em contas escriturais administradas pelo ICMBio até junho de 2014, mostra 

que apenas 5,8% do total destinado de recursos, está alocado em UCs de Uso 

Sustentável, incluindo as RPPNs (dados do trabalho). 

Retomando a análise dos dispositivos do Art. 36 do SNUC, vale comentar mais 

detalhadamente sobre o parágrafo 1º, que traz a expressão “não pode ser inferior a 0,5% 

dos custos totais previstos para implantação do empreendimento” que foi julgada 

inconstitucional pelo STF (com grifo nosso): 

“§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor 
para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos 
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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.  (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008)” 

Interessante verificar, confrontando-se o parágrafo acima com os dispositivos que 

traziam a previsão da gradação do impacto e o piso de 0,5% nas Resoluções CONAMA 

nº 10/1987 e 02/1996, que, a própria construção da sentença na edição da Lei, altera a 

ordem do que era trazido nas Resoluções, dando ênfase na previsão do piso e não na 

proporcionalidade entre valor da CA e dano causado, como se verifica abaixo: 

CONAMA nº 10 de 1987 
Art. 2º - (...), será proporcional ao dano ambiental a ressarcir e 
não poderá ser inferior a 0,5% (...)” 
 
CONAMA nº 02 de 1996 
Art. 2º (...), será proporcional à alteração e ao dano ambiental a 
ressarcir e não poderá ser inferior a 0,50% (...)” 

 

Além disso, no Art. 36 do SNUC, onde se lê: “percentual fixado pelo órgão 

ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento”. É evidente a diferença conceitual entre impacto ambiental e dano 

ambiental, como havia antes no texto das resoluções. Enquanto o último fala de lesão 

presente ao meio ambiente, o primeiro é a gradação de efeitos ao meio ambiente, 

podendo ser negativos ou não. Sobre essa diferença, FENKER (2007) elucida: 

“dano ambiental deve ser interpretado no contexto da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica, pois impacto não 
é dano, necessariamente, ao mesmo tempo em que, ocorrendo, 
precisa ser reparado ou compensado à sociedade. Uma adequada 
formulação e interpretação das leis, então, é questão estratégica 
para toda e qualquer sociedade, com reflexo nas organizações, 
que necessitam clareza e segurança jurídica.” 
 

O Impacto Ambiental está associado à alteração ou efeito ambiental considerado 

significativo por meio da avaliação da proposta de um determinado empreendimento ou 

atividade, podendo ser negativo ou positivo. Portanto, essa diferenciação conceitual 

trazida à CA pelo SNUC pode representar benefícios ao permitir que, na assunção dos 

“impactos” gerados, o órgão licenciador tenha em mãos uma ampla gama de análises de 

possíveis alterações (efeito) geradas pelo empreendimento (causa), sejam no presente ou 

no futuro. Em outras palavras, pelo simples fato de tratar-se de conceito mais amplo, 

permite uma análise mais holística, como o meio natural merece.  
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Porém, no entender de grande parte dos empreendedores, a análise dos 

“impactos” significativos ao meio ambiente, por parte do licenciador, foge do foco 

original da CA que era no dano. PEDREIRA (2009), membro do Fórum de Meio 

Ambiente das Associações do Setor Elétrico – FMASE, em seu artigo intitulado – 

“Compensação Ambiental – ressarcimento nebuloso”- analisa da seguinte forma essa 

alteração trazida pelo SNUC:  

“...com a publicação do SNUC a CA deixou de estar vinculada à 
redução da biodiversidade (dano) e passou a representar o 
impacto do empreendimento no meio ambiente configurando 
indenização prévia, sem anterior mensuração e comprovação do 
dano.” 

Poderia parecer que a discussão a respeito da intenção da previsão de um piso e 

sua importância para a manutenção de fluxo de recursos às UCs, não seria mais válida, 

considerando a já citada decisão do STF a respeito. No entanto, o desenrolar dos fatos 

ainda guardavam surpresas entre pressões e articulações de gabinetes em Brasília.  

O artigo publicado por MERCADANTE (2012) faz um relato histórico muito 

interessante, com opinião de quem participou do processo*, dos bastidores dessa batalha 

travada para tentar derrubar a compensação ambiental, que culminou, de fato, com uma 

redução significativa de seus aportes, mas que, por outro lado, foi assegurada a 

constitucionalidade do instrumento: 

“A partir da regulamentação da Lei do SNUC, o IBAMA elaborou 
e começou a aplicar uma metodologia para calcular o valor da 
compensação ambiental, variando do mínimo de 0,5 % até o 
máximo de 5% do valor do empreendimento. 
Em dezembro de 2004, a Confederação Nacional da Indústria 
entrou com ação judicial no Supremo Tribunal Federal (ADI 
3378) arguindo a inconstitucionalidade da cobrança da 
compensação ambiental. 
Em junho de 2005, em função das fortes críticas apresentadas à 
metodologia de cálculo da compensação, o IBAMA concluiu a 
elaboração e apresentou para o debate uma nova proposta, que 
trazia as seguintes mudanças: foco na conservação da 
biodiversidade (não consideração dos impactos sócio-econômicos 
e culturais), não consideração dos possíveis impactos futuros 
decorrentes da operação do empreendimento, avaliação apenas 
dos danos não mitigáveis, não consideração de um impacto mais 
de uma vez no cálculo. 
O debate em torno da nova metodologia mobilizou o setor 
empresarial, as pressões contra a compensação ambiental 
ganharam vulto e as negociações, até então conduzidas pelo 
IBAMA e pelo MMA, passaram a ser conduzidas pela Casa Civil 
da Presidência da República, chegando a envolver inclusive 
Ministros, a Ministra Chefe da Casa Civil e o próprio Presidente. 

* Nota: O autor foi Diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente entre 2003 a 2008. 



P á g i n a  | 38 
 

Em abril de 2006, o CONAMA editou nova Resolução (nº 371), 
estabelecendo como norma as modificações introduzidas na nova 
metodologia proposta pelo IBAMA: ficou estabelecido que na 
avaliação do grau de impacto dos empreendimentos não seriam 
considerados os impactos socioeconômicos, os danos futuros 
potenciais, não haveria redundância de critérios e, além disso, 
foram excluídos do custo total do empreendimento os 
investimentos não exigidos pela legislação, mas estabelecidos no 
processo de licenciamento para mitigação e melhoria da 
qualidade ambiental. A Resolução fixou a compensação em 0,5% 
para, grosso modo, empreendimentos em licenciamento e novos 
empreendimentos, até a adoção da nova metodologia. Permanecia 
em aberto, entretanto, a questão do teto para a cobrança da 
compensação.” 
 

Neste ponto, com a edição da Resolução CONAMA nº 371 de 2006, é importante 

grifar dois ajustes necessários que foram feitos pelo executivo federal ao instrumento da 

CA: a retirada para fins de obtenção do Valor de Referência – VR, dos investimentos 

feitos pelo empreendedor, voluntariamente, para a mitigação e melhoria da qualidade 

ambiental que não fossem já exigidos no licenciamento; e a definição do critério adotado 

para a gradação de impactos que considerem apenas os danos irreversíveis e não 

mitigáveis, excluindo-se os impactos socioeconômicos e o risco inerente, evitando assim 

o bis-in-idem em matéria ambiental.  Com isso, buscaram-se atender os anseios justos 

por maior clareza do processo, elencados na ADI impetrada pela Confederação Nacional 

da Industria – CNI em 2004. Entendo justa, principalmente esta última demanda, pois, 

caso não fosse modificada, estaríamos penalizando aquele que pretendesse realizar 

maiores investimentos em tecnologias preventivas de impactos ambientais.  

Embora seja importante notar que mesmo que a Resolução supracitada tenha 

retirado, para fins de cálculo do VR, os investimentos ditos “voluntários” feitos pelo 

empreendedor, ainda assim, a própria utilização do valor do empreendimento, atacada 

pela ADI no STF, leva a certa redundância de exigências ao empreendedor, se não 

vejamos:  

BECHARA (2007), ao analisar a diferenciação que deve haver entre os conceitos 

de medidas preventivas, mitigadoras e a CA, assevera (com grifo nosso):  

“As medidas preventivas, as mitigadoras e a compensação 
ambiental podem ser – e via de regra são – exigidas 
concomitantemente nos empreendimentos causadores de 
degradação ambiental significativa, desde que não se refiram ao 
mesmo impacto, visto que se um determinado impacto for 
evitado (pela medida preventiva), não haverá o que ser 
compensado. Sim, porque o fundamento da compensação é um 
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“mal” causado; não havendo o “mal”, não haverá, em 
consequência, o fundamento da compensação.” 
 

Ora, se deve haver uma clara diferenciação entre a condicionante de CA e as 

demais condicionantes - de medidas preventivas e mitigadoras -, e estas não podem estar 

relacionadas ao mesmo impacto, não seria adequado também retirar do somatório que 

totaliza do VR, os custos com essas últimas medidas? Esse questionamento, embora 

decorra de uma lógica frágil que poderia justificar a retirada de outros vários itens do 

cálculo do Valor de Referência, nos ajuda apenas a demostrar, mais uma vez, a 

incoerência do atrelamento do quantum da CA aos custos totais do empreendimento. 

Destaque feito aos ajustes trazidos pela Resolução CONAMA 371/2006, 

retomemos o relato histórico feito por MERCADANTE:   

“Na segunda metade de 2006, para encerrar o assunto, o 
Presidente [da República] chegou a estabelecer, como teto da 
compensação, o valor de 2% do custo do empreendimento.  A 
nova metodologia de cálculo, incluindo o teto de 2%, seria 
estabelecida por Decreto, e não por ato do IBAMA, prerrogativa 
que, pela Lei do SNUC, é do Instituto. Mas a Casa Civil 
continuou resistindo. As pressões contrárias continuaram. 
Em 2007 o Congresso entrou no jogo. Foi apresentado projeto de 
lei limitando o valor da compensação a 0,5% do custo do 
empreendimento. O que era mínimo ameaçava virar máximo. Em 
março de 2008 o projeto estava em vias de ser aprovado na 
Comissão de Meio Ambiente da Câmara. 
Nesse momento, em abril de 2008, ocorre um fato que altera todo 
o cenário: o STF julga o mérito da ação movida pela CNI. O 
Supremo afirma a constitucionalidade da cobrança da 
compensação ambiental, mas diz que o valor da compensação 
deve ser proporcional ao dano causado pela obra e que, portanto, 
o valor mínimo de 0,5% do custo do empreendimento é 
inconstitucional. 

Aqui, vale citar a decisão do STF em que foram rebatidos todos os argumentos da 

CNI, exceto um, o não cabimento de definição do piso de 0,5% (com grifo nosso): 

1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o 
art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, 
dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento 
dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual 
forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, 
por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o 
Executivo impor deveres aos administrados. 
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2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da 
compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental 
a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 
 
3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-
pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada 
da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da 
atividade econômica. 
 
4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. 
Compensação Ambiental que se revela como instrumento 
adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz 
para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente 
compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio 
ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. 
 
5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a 
meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento”, no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O 
valor da compensação-compartilhamento é de ser fixado 
proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se 
assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade 
da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. 
 

Segundo MERCADANTE (2012), as equipes técnicas do ICMBio e MMA ainda 

chegaram a propor metodologias experimentais capazes de gerar um valor de CA 

proporcional ao dano causado pelo empreendimento. Eram embasadas no custo por 

hectare de criação, implantação e gestão de uma UC. No entanto, elas não foram aceitas 

pelo MMA, permanecendo a discussão que contrariava a decisão do STF – sobre a 

definição de um teto da compensação.  

6. “Em maio de 2009, o MMA capitula: o Presidente da 
República assina o Decreto nº 6.848, que estabelece a nova 
metodologia de cálculo da compensação. O valor máximo de 
cobrança é fixado em 0,5% do custo do empreendimento. O que 
era mínimo virou máximo.  
 
7. Em junho de 2008, o ISA e a Amigos da Terra – Amazônia 
Brasileira entraram com uma nova ação no STF (Reclamação nº 
8465) alegando que o teto de 0,5% do custo do empreendimento 
para a compensação ambiental estabelecido no Decreto nº 
6.848/2009 é inconstitucional. De fato, se o STF decidiu que o 
valor da compensação deve ser proporcional ao dano e que o 
valor mínimo de 0,5% é inconstitucional, é evidente que o teto de 
0,5% também o é.” 
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Sobre a situação atual da questão jurídica que ronda a CA, DOMIGUES & 

CARNEIRO (2010) informam que a decisão encontra-se atacada por Embargos de 

Declaração opostos por ambas as partes litigantes – CNI (autora) e Presidência da 

República (réu), com pedido de efeitos modificativos do resultado do julgamento. Esse 

julgamento dos embargos ainda é aguardado com extrema ansiedade pois poderá, como 

se espera, definir que o órgão licenciador adote uma metodologia de gradação de danos 

da qual se retirará o quantum da CA, não mais utilizando percentuais sobre um valor de 

referência – VR.  

Vale ressaltar que houve realmente certa ambiguidade na decisão proferida pelo 

Excelso Tribunal uma vez que declara a inconstitucionalidade da fixação de percentual 

mínimo, mas não o faz quanto à adoção de percentual aplicado sobre o VR, desde que, 

conforme recomenda: “seja aplicado proporcionalmente ao impacto ambiental”.  

Esta tese foi sustentada pelo desembargador do TRF da 4ª Região, em seu voto, 

quando analisou a apelação impetrada pelo empreendedor - Consorcio FOZ CHAPECÓ, 

contra Ação Civil Pública nº 5001056-10.2010.404.7202, movida pelo MPF, no caso da 

compensação ambiental devida pela implantação da Usina Hidroelétrica FOZ 

CHAPECÓ (CONJUR, 2015): 

 

8. “Embora uma leitura apressada da decisão acima possa 
indicar a inconstitucionalidade da fixação da compensação a 
partir do custo do empreendimento, o que se percebe, à luz da 
íntegra dos votos, é que foi declarada a inconstitucionalidade 
apenas da fixação de percentual mínimo de compensação, de 
forma a permitir que o montante possa ser definido 
proporcionalmente ao impacto ambiental, podendo o custo do 
empreendimento ser utilizado como parâmetro ou não. Nesse 
sentido, vale citar trechos dos votos dos Ministros Celso de Mello 
e Carmen Lúcia, respectivamente, quando do referido julgamento:  
 

9. [...] Portanto, o parágrafo 1º, a meu juízo, com toda a vênia, 
mostra-se compatível com as exigências estabelecidas na 
Constituição, inclusive com a proposta feita, agora, pelo Ministro 
Carlos Alberto Menezes de Direito e também acolhida pelo 
eminente Ministro Carlos Brito, Relator, no sentido de não se 
instituir um patamar inferior, mas o de se estabelecer a 
possibilidade de uma relação causal que permita definir o 
montante de recursos precisamente de acordo com o grau de 
impacto ambiental causado pelo empreendimento.  
[...] Para que depois não haja questionamento sobre o fato de 
termos declarado que era inconstitucional fixar percentual - e 
não é o que estamos dizendo, mas, sim, que esse percentual não 
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é o que está sendo admitido e que a fixação por porcentual não é 
a única aceitável. É necessário que se deixe claro, no acórdão, 
que é constitucional, e que se realce isso, talvez na ementa, até 
para evitar questionamentos pelas autoridades. [...]. 

(grifo nosso) 
 

Ora, os motivos considerados pelo STF para declarar a inconstitucionalidade do 

percentual mínimo, também não poderiam embasar a inconstitucionalidade da fixação de 

percentual (GI) sobre o valor do empreendimento (VR), se o ponto nevrálgico é a real 

valoração dos danos causados? Para tanto, poderia ter sido solicitado um estudo técnico, 

que demostrasse que a metodologia do GI x VR não é efetiva para que se alcance a 

equivalência entre o bem jurídico “danificado” e àquele entregue em compensação, uma 

vez que, como já dissemos, há empreendimentos “caros” que causam poucos danos 

(usina nuclear p.ex.) e os que podem ser de implantação “barata”, mas que causam 

graves danos (mineração p.ex.).  

Recentemente o Procurador Geral da República ingressou com a Reclamação 

(RCL) nº 17364, junto ao STF, contra o artigo 2º do Decreto nº 6.848/2009 que fixou o 

percentual máximo de 0,5%. Segundo o Procurador, se o STF, no julgamento da ADI nº 

3.378, vedou a fixação de percentuais mínimos para a compensação, um percentual 

máximo também não poderia ser determinado, sob pena de vulnerar o meio ambiente no 

caso de empreendimento cujo impacto exija compensação superior. No entanto, o STF 

negou seguimento à Reclamação elaborada pelo Procurador, o que mantém os efeitos do 

supracitado Decreto, até que sejam julgados também os embargos declaratórios.   

Outras legislações importantes, afetas ao tema da compensação, como o Decreto 

Regulamentador do SNUC nº 4.340/2002, o Plano Nacional de Áreas Protegidas – 

PNAP Decreto nº 5.758/2006 e outras normas infra legais, como resoluções e portarias 

serão analisadas e discutidas em maior detalhe nos próximos capítulos.  

 

1.2 DA NATUREZA JURÍDICA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.  

 

A análise jurídica do instituto da CA requer, inicialmente, que conceituemos o 

dano jurídico como aquele que consista em agravo a algo que a ordem jurídica 

reconhece como garantido em favor de um sujeito (BENDEIRA DE MELLO, 2005). 

Neste raciocínio o dano ambiental decorre de ato lesivo ao bem jurídico coletivo do 

meio ambiente, garantido constitucionalmente o seu equilíbrio ecológico essencial à 
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sadia qualidade de vida (art. 225, caput da CF). Portanto, o objeto do dano é o meio 

ambiente e a vítima a coletividade. Tamanho grau de relevância ao meio ambiente 

equilibrado em nosso ordenamento, oriundo também da internalização de tratados 

internacionais em que o Brasil é signatário, nos traz a reflexão de que a CA é apenas um, 

dentre outros mecanismos essenciais, na tentativa de compatibilização das atividades 

potencialmente lesivas e a manutenção dos processos ecológicos garantidores de nossa 

própria existência no planeta.  

O equilíbrio desta balança é o desafio da sustentabilidade que vai nos requerer 

ajustes tanto de um lado como de outro. Na bandeja do desenvolvimento será necessário 

repensar nosso modelo capitalista cujo aumento do consumo é o motor principal de seu 

crescimento. O consumo consciente e a internalização de custos ambientais e sociais 

(externalidades) na equação do produto interno bruto das nações, poderão ser estratégias 

chave. Já na bandeja da conservação, recai sobre a tecnologia o caminho para a 

utilização de recursos naturais imprescindíveis ao desenvolvimento sem, no entanto, 

impedir que permaneçam disponíveis às futuras gerações.  

A analogia da balança na busca deste equilíbrio talvez não seja a mais adequada, 

uma vez que o objetivo deste instrumento se limita à constatação da igualdade de pesos 

em suas extremidades. Buscando um exemplo mais “amazônico” pode-se utilizar a 

canoa, principal meio de transporte de tantas famílias da região. Com ela o objetivo é 

avançar, chegar a algum lugar. Para isso, o equilíbrio dos pesos na embarcação é 

essencial. Se o lado da canoa do desenvolvimento econômico pesar mais que o lado da 

conservação, a segurança da viagem estará comprometida diante de possíveis 

ondulações mais fortes. Os “amazônidas” chamam essas ondulações na água de 

“banzeiro”, que podem aqui representar as adversidades da viagem - uma crise 

econômica de escala global, ou um efeito natural adverso como períodos prolongados de 

seca ou chuva demasiada. Para enfrentar esse banzeiro é essencial que a canoa esteja 

equilibrada. No leme está nossa sociedade, que tem, entre muitas ações e instrumentos, a 

compensação ambiental como ferramenta para a viagem segura da canoa em equilíbrio.   

Como já foi colocado na introdução deste trabalho, a compensação ambiental não 

é devida por qualquer dano ao bem difuso ambiental, pois existem aqueles passiveis de 

serem evitados, mitigados e reparados. É sim devida sobre um dano irreparável, o qual, 

pelo menos até então, não se sabe como reparar, ou cuja tentativa de reparação seria 

financeiramente inviável a ponto de inviabilizar o empreendimento, caso fosse exigido 

do empreendedor no licenciamento ambiental. Os processos ecológicos perdidos com a 
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supressão de uma floresta exemplificam esses danos. Um deles, a evapotranspiração das 

árvores - processo que manda umidade para a atmosfera e exerce um papel crucial na 

regulação climática com a produção de chuvas em áreas distantes daquela vegetação, os 

chamados “rios aéreos”; seria algo virtualmente irreparável por ação humana. 

FEARNSIDE, (2004) ilustra a complexidade e a relevância de processos como esses ao 

afirmar que cerca de 70% da precipitação que cai em São Paulo na estação chuvosa, 

depende do vapor de água gerado na Amazônia. Cita-se ainda outra contribuição do 

autor extremamente relevante à discussão da valoração de impactos ao meio ambiente a 

serem considerados no âmbito do licenciamento:  

“O valor econômico dos serviços ambientais é a chave para que 
se encare a questão do desmatamento sob uma nova ótica: isso 
transformaria a economia amazônica, hoje baseada na derrubada 
da floresta, levando a um novo modelo, fundamentado em sua 
manutenção. Usar a floresta como uma provedora de serviços 
ambientais é uma alternativa plenamente sustentável, pois as 
perdas decorrentes da extinção destes serviços (com o 
desmatamento) seriam maiores que os ganhos que o 
desenvolvimento predatório atual pode trazer.”  
 

Efeitos negativos conhecidos como a perda de processos ecológicos e de 

biodiversidade, requer sejam compensados, somam-se ainda àqueles que a própria 

ciência ainda desconhece, ou cujos efeitos só serão sentidos no futuro. Deve-se 

considerar que, mesmo que se reparado fosse, virtualmente impossível seria determinar 

o retorno de um determinado ambiente afetado por um empreendimento, ao seu status 

quo ante. E que esse desafio, nos guia ao princípio da precaução, quando nem todos os 

efeitos da intervenção na natureza são conhecidos. Será que na imensa área de floresta 

amazônica perdida pelo alagamento da represa da Usina Hidroelétrica de Balbina, no 

Amazonas, não havia uma espécie endêmica rara que não chegou a ser descoberta?  

Desta forma, o raciocínio mais coletivo e responsável nos leva a pensar que a 

manutenção de uma área natural de tamanho igual ou maior a área afetada pela atividade 

econômica degradadora, com características e fisionomias similares, seria o ato mais 

efetivo possível de compensar danos que não podem ser reparados. Assim, assume-se, 

em uma atitude humildemente respeitosa perante a natureza que, embora não possamos 

determinar com exatidão a magnitude e duração dos impactos gerados, e nem o melhor 

meio de repará-los, reconhecemos que os processos ecológicos, resultado de bilhões de 

anos de evolução, serão os executores mais efetivos do ato de compensar. Essa, como já 

discutimos, foi a essência da criação do instrumento, e é interessante adicioná-la à 
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discussão da natureza jurídica para que sirva de marco balizador, uma vez que não há 

consenso entre os estudiosos do ramo do direito que analisaram o assunto.   

BECHARA (2007) traz o entendimento que melhor subsidia os objetivos deste 

trabalho, de que a compensação ambiental é uma condição de reparação antecipada e 

imediata da lesão causada ao meio ambiente por empreendimentos que, em 

contrapartida, gerem benefícios relevantes ao desenvolvimento socioeconômico. 

Defende que a natureza jurídica da CA é de reparação antecipada por danos 

ambientais futuros (porém, certos). Desta forma, a condicionante de compensação 

ambiental no âmbito do processo de licenciamento é uma manifestação de concordância 

da sociedade de que os danos são relevantes, devem ser compensados, mas que a 

atividade trará benefícios dos quais não se pode abrir mão.  

Ainda segundo a Autora, o ato de compensar, que engloba todas as medidas de 

substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, embora seja 

conceitualmente posterior ao dano não evitado, imposta ao causador apenas nas 

hipóteses de irreversibilidade da lesão ou da impossibilidade de recomposição do bem, 

tratando-se da compensação ambiental stricto sensu ou sensu SNUC, tem caráter 

antecipatório à concretização do dano ambiental, fundamentado no principio da 

precaução. Além desse, a CA está amparada nos princípios do desenvolvimento 

sustentável, prevenção e do poluidor pagador. Sobre este último PRIEUR, (2004) 

ensina: 

“O princípio do poluidor-pagador é um princípio econômico, 
desenvolvido pela OCDE [Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico] na década de 70, que visa limitar o 
impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. Os 
custos externos da poluição cometida sobre o meio ambiente são 
computados nos custos de produção dos agentes económicos. O 
poluidor deve pagar as despesas relacionadas com a prevenção 
ou com combate à poluição. O custo de produtos ou serviços 
devem refletir a realidade econômica dos custos da poluição, 
para promover atividades não poluentes. O princípio do poluidor 
pagador é complexo e controverso. A dificuldade reside na 
definição do poluidor: pode ser os produtores, distribuidores, 
consumidores, ou outros elos da cadeia econômica. Os custos 
ainda podem ser assumidos pelo contribuinte ou cidadão, que não 
são diretamente responsáveis por esses poluentes. Estas são 
algumas perguntas a fazer ao desenvolver o princípio: Qual o 
nível de protecção do ambiente deve ser almejado? Qual é o 
limite da contribuição do poluidor? Qual deve ser o pagamento 
por parte do poluidor se o dano ecológico não é reparável? O que 
é o princípio do poluidor pagador, se ele não inclui a remoção do 
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incômodo? O risco do princípio do poluidor pagador é que ele 
alimenta um imposto que vai ter um efeito negativo, porque a 
entidade que irá cobrar o imposto não terá interesse em vê-lo 
desaparecer.”(tradução nossa) 
 

É necessário ressaltar que o instituto da compensação ambiental não se confunde 

com punição por infração ambiental, assim como o princípio do poluidor-pagador, um 

de seus sustentáculos, não se confunde com o princípio de reponsabilização civil e penal 

do poluidor. Como ensina BECHARA (2007), a compensação é ex ante à ocorrência do 

dano ambiental, (exigida até à emissão da Linceça de Instalação) e tem o condão de 

internalizar os custos ambientais nos custos da atividade. Enquanto que a 

responsabilidade civil é ex pos facto, ou seja, após o dano ter ocorrido, obrigando o seu 

causador à reparação.   

É importante refletir como deve ser concebido o instrumento da compensação em 

nossa sociedade, se mero instrumento econômico – terá efetividade limitada, pois os 

custos que impõe ao empreendedor através da simples aplicação e cobrança de 0,5% 

sobre o VR, não terá o condão de limitar os investimentos, por conseguinte os impactos. 

Afinal, nesta base de cálculo atual, não traz a necessária proporcionalidade com os 

impactos causados. Para adequar a CA ao princípio do poluidor-pagador, é necessário 

que quanto mais impactos um projeto cause, mais ele pagará. Aí entra a discussão em 

relação à medida compensatória efetiva, não limitada ao simples ato de depositar os 

recursos, mas uma obrigação de fazer algo em prol das UCs. A perguta– “Qual deve ser 

o pagamento por parte do poluidor se o dano ecológico não é reparável?” Nos fala 

justamente da necessidade de se buscar a melhor forma de compensar, a mais efetiva, 

pois a simples conversão em pecúnia é subestimar nossa capacidade de resolver 

problemas complexos, até mesmo de como valorar os danos ao meio ambiente. Só assim 

teremos o efeito almejado com este princípio, de controlar o poder econômico frente às 

ameaças ao meio ambiente.  

Neste ponto, acerca dos benefícios que chegam a justificar a decisão da sociedade 

em concordar com os impactos ambientais de determinado empreendimento, é 

importante que se traga à baila um questionamento que deveria ser considerado no 

licenciamento e até mesmo no calculo da CA – quem percebe os efeitos dos danos e 

quem percebe os benefícios da atividade licenciada? Há equidade e justiça nos 

resultados encontrados? Será que uma análise simples de custo do dano para a 

coletividade versus o benefício econômico, percebido geralmente por poucos, gera um 
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resultado que justifica essa manifestação de concordância? (Ver: DE SOUSA JÚNIOR, 

W. C et al, 2006 – Custos e benefícios do complexo hidroelétrico de Belo Monte). Caso 

isso fosse levado em conta, estaríamos internalizando externalidades socioambientais de 

grandes empreendimentos e ainda estaríamos fazendo análises do tipo: uma hidroelétrica 

trará benefícios socioeconômicos reais para quantas famílias? As comunidades locais, 

que mais percebem os impactos negativos, em contrapartida ou compensatoriamente, 

recebem maiores benefícios? Em caso positivo, a obra deve ser licenciada e essa 

variável de equidade dos custos e benefícios, deve ser considerada tanto na valoração, 

quanto na destinação da compensação, para que gere incremento de conservação 

prioritariamente na região afetada.  

Essa análise poderia evitar injustiças como a verificada na implantação do 

empreendimento Linhão de transmissão de energia Tucuruí-Manaus, por exemplo. 

Apesar de ser uma obra muito aguardada, que enfim ligará Manaus e outras regiões ao 

Sistema Interligado Nacional – SIN/ONS, deixa pelo caminho casos como o do 

munícipio de Oriximiná – PA que, apesar de ter seu território interceptado pelo Linhão, 

continua abastecido por geradores de energia movidos a diesel. Ou seja, além de 

sentirem diretamente os impactos ambientais negativos da obra, não percebem qualquer 

benefício, embora a obra e concessão do rebaixamento do linhão – ligação à subestação 

que abastecerá o município -, já tenha sido leiloada, após muita pressão política 

(FAMEP, 2013). A resolução dessa e de outras incoerências poderiam ensejar diversas 

condicionantes, tanto sociais quanto ambientais, entre elas a aplicação local da 

compensação ambiental. Esta discussão será retomada mais adiante no Capítulo 3.  

Para concluir a análise da natureza jurídica da CA, trata-se de uma obrigação 

de fazer, originalmente e legalmente imposta como responsabilidade do empreendedor, 

para reparar danos futuros. Interessante citar a diferenciação trazida por BECHARA 

(2007) entre a CA e outro instituto com o qual ela mais se assemelha, sem, no entanto, 

se confundirem: 

“A compensação ambiental prevista na Lei do SNUC não está tão 
distante da compensação de danos (prevista na Lei 9.008/1995, 
que prevê a indenização, no âmbito de condenação decorrente de 
uma Ação Civil Pública para reparação de ato lesivo ao meio 
ambiente ou outros direitos difusos), já que, igualmente, tem por 
escopo minorar os efeitos de uma perda ecossistêmica importante 
com um ganho ecossistêmico diverso (já que o que foi “perdido” 
não será mais “reconquistado”), mas nem por isso menos 
relevante.  
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A mais sensível diferença entre estas duas “compensações” é 
temporal: a compensação de danos “clássica” é exigida do 
poluidor ou degradador quando o meio ambiente já sofreu um 
impacto irreversível – ela age, por conseguinte, posteriormente 
ao dano – e a compensação ambiental da Lei 9.985/2000 é 
exigida do empreendedor quando ele estiver prestes a causar um 
impacto irreversível – e inevitável, agindo, dessa forma, 
anteriormente ao dano. Em suma, uma é exigida quando o 
ambiente já foi impactado, a outra quando não for possível 
impedir o impacto. No primeiro caso, a compensação sucede o 
dano ambiental e no segundo, a compensação o precede.” 

 

A análise da natureza jurídica da CA torna-se especialmente importante para as 

discussões apresentadas neste trabalho, pois nos ajuda a realinhar o rumo do instrumento 

com seu objetivo e com a intensão de seus idealizadores. Como vimos no relato do Dr. 

Paulo Nogueira Neto, apresentado na página 27, a reparação pelos danos ainda não 

efetivados, é plausível, pois são previsíveis e inevitáveis. Veremos ainda que a 

reparação antecipada está presente em compensações de diversos países.  

  

1.3 A CRIAÇÃO DO ICMBIO E ATOS DECORRENTES 

 

O IBAMA, desde a sua criação em 1989 até o ano de 2007, com a criação do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, era a autarquia 

federal responsável pela gestão das unidades de conservação federais. Como órgão 

extremamente centralizado, oriundo da “fusão” de outros quatro órgãos, abarcou 

diversas competências, o que, em última análise, deixava a gestão das UCs muito aquém 

do ideal.   

“Para a estruturação do IBAMA, como órgão central da 
administração ambiental no âmbito federal, a lei nº 7.735/89 
estabeleceu em seu artigo quarto que “O patrimônio, os recursos 
orçamentários, extra orçamentários e financeiros, a competência, 
as atribuições, o pessoal, inclusive inativos e pensionistas, os 
cargos, funções e empregos da Superintendência da Borracha -
SUDHEVEA e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF, extintos pela Lei nº 7.732, de 14 de fevereiro de 
1989, bem assim os da Superintendência do Desenvolvimento da 
Pesca - SUDEPE e da Secretaria Especial do Meio Ambiente – 
SEMA são transferidos para o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (SÁTYRO, 2008).” 
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FERREIRA (2012) ao analisar a percepção dos gestores de UCs federais em 

relação à criação do ICMBio, registrou: 

 
“De um modo geral, para os gestores entrevistados, com o 
ICMBio as ações de gestão das UCs passam a ser mais focadas e 
com norte mais bem definido. O maior aporte de recursos tem 
permitido melhorar ou mesmo criar os instrumentos de gestão 
como conselhos gestores e planos de manejo. Quando da gestão 
do IBAMA os recursos financeiros eram priorizados para outras 
ações em detrimento às UCs. Os recursos passavam pelas 
Superintendências antes de chegarem às UCs, o que não acontece 
com o modelo ICMBIO, aonde os recursos chegam diretamente às 
UCs.” 

 
Quanto ao aumento de execução orçamentária e extra orçamentária em prol das 

UCs (incluindo a compensação ambiental), o autor acrescenta: 

 
“Com a criação do ICMBio, o órgão passou a administrar um 
orçamento próprio para as UCs, diferente do IBAMA que, por ter 
mais atribuições na área ambiental, dividia o orçamento entre 
estas, com pouco destinado exclusivamente para a gestão das 
unidades federais.  
 

Além disso, há que se considerar que somente após a criação do 
ICMBio é que o Ministério do Meio Ambiente deslanchou uma 
estratégia efetiva para a movimentação de recursos extra 
orçamentários advindos dos pagamentos de compensação 
ambiental, previstos no SNUC para empreendimentos de 
significativo impacto ambiental. Isto significou um aporte inédito 
de recursos para aplicação direta em ações finalísticas das UCs.” 

 
Especificamente quanto à compensação ambiental, a criação do ICMBio também 

gerou ganho em relação a definição de marcos legais, ao aumento de destinações e 

aporte de recursos. 

PINTO (2013) analisou a evolução dos valores depositados pelos empreendedores 

em cumprimento à condicionante de CA, e sua execução por parte do ICMBio; de 2009, 

quando foi iniciada essa modalidade de depósitos em contas escriturais em favor das 

Unidades, até 2012. Constatou que o valor depositado saltou de menos de 10 milhões de 

reais para aproximadamente 200 milhões.   

Embora a execução desses recursos por parte do ICMBio seja baixa, cerca de 8% 

ao ano para período verificado pelo Autor, com o IBAMA, a compensação ambiental 

enfrentou uma série de obstáculos, principalmente jurídicos para sua estruturação.  
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No IBAMA, entre 2000, com a promulgação do SNUC, até 2006 com a edição da 

Resolução CONAMA nº 371, o cálculo do valor devido da CA variava de 0,5% a 5% 

dos custos totais do empreendimento MERCADANTE (2012). A aplicação dessas 

porcentagens acabou gerando valores altos a serem pagos pelo empreendedor, que 

frequentemente optavam por judicializar a questão culminando com a ADI nº 3378 

impetrada perante o STF em 2004 pela Confederação Nacional da Industria – CNI. 

Na estrutura administrativa do IBAMA foi criada, pela Portaria IBAMA nº 155 

de 04/12/2002, a Câmara de Técnica de Compensação Ambiental – CTCA, primeiro 

colegiado que funcionava mais como instância consultiva, uma vez que suas atribuições 

iniciavam-se pelos verbos: analisar, sugerir e propor. Segundo a norma, a decisão final 

sobre a destinação seria da presidência do IBAMA. Era composta por diretorias do 

IBAMA, Procuradoria Especializada e, interessantemente, pelo Centro Nacional de 

Populações Tradicionais – CNPT. Posteriormente, em 2004 ela foi reformulada pela 

Portaria IBAMA nº 7/2004 que já a transformou em colegiado deliberativo, com 

competência de decidir sobre as destinações.  

Esta Câmara Técnica deliberou destinações até 2006. Após o que, dois principais 

fatores levaram a sua paralização: a greve dos servidores contra a criação do ICMBio e o 

julgamento da ADI nº 3.378 pelo STF. O Acórdão do TCU nº 1853/2013 registrou este 

segundo fator:  

“As análises desenvolvidas durante a fase de planejamento dos 
trabalhos indicaram que os principais problemas que têm afetado 
a efetividade na aplicação dos recursos da compensação 
ambiental, no intuito de conservação da biodiversidade e de 
fortalecimento do Snuc, dizem respeito à normatização do 
instituto da CA, que tem sofrido alterações desde a sua criação, 
bem assim à paralisação no cálculo e na arrecadação desses 
recursos, compreendendo os anos de 2007 a 2009, em face dessas 
alterações e da impetração da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 3378/2008, por parte da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI).” 
 

Com a criação do ICMBio em agosto de 2007, o MMA edita nova Portaria 

Conjunta – nº 513 de 5/10/2007, alterando a Câmara novamente, incluindo cadeiras para 

o recém criado Instituto, para o próprio Ministério e para Associações de representação 

de órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. Esta Câmara era secretariada pelo 

ICMBio. No entanto, sua atuação foi limitada diante do momento já citado.  
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Vale ressaltar que até a criação do ICMBio, a CTCA era interna ao órgão 

licenciador – IBAMA, em cumprimento à competência de valoração e destinação que 

são suas por força dos dispositivos abaixo (com grifos nossos): 
Art. 36 do SNUC:  

“§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor 
para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento 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.  
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades 
de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação.” 
 

CONAMA 371/2006 Art. 8º: 

“Os órgãos ambientais licenciadores deverão instituir câmara de 
compensação ambiental, prevista no art. 32 do Decreto nº4.340, 
de 2002, com finalidade de analisar e propor a aplicação da 
compensação ambiental em unidades de conservação federais, 
estaduais e municipais, visando ao fortalecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de conservação da Natureza-SNUC 
envolvendo os sistemas estaduais e municipais de unidades de 
conservação, se existentes.”  

 
Foi justamente nesta estrutura já existente de colegiado de destinação que a 

divisão IBAMA – ICMBio ocasionou maiores modificações. Com a criação deste último 

arranjo citado para a CTCA, através da Portaria Conjunta nº 513/2007, não houve muito 

sucesso dado a estruturação administrativa do ICMBio que, neste momento inicial 

complicado, ainda foi incumbido de secretariar a Câmara.  

Embora pudesse ter sido mantida a CTCA funcionando apenas internamente no 

IBAMA, a criação do ICMBio ensejou uma questão política mediada pelo MMA, que 

culminou com a edição da Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio nº 225/2011 que 

cria o Comitê de Compensação Ambiental Federal – CCAF, colegiado formado por dois 

membros do IBAMA, dois do MMA e dois do ICMBio, conforme regimento interno 

aprovado pela Portaria IBAMA nº 16/2011. 

Antes da criação do CCAF, foi ainda criada no âmbito do MMA, a Câmara 

Federal de Compensação Ambiental – CFCA, para dar cumprimento ao disposto no Atr. 

32 do Decreto 4.340/2002:  



P á g i n a  | 52 
 

 “Art. 32.  Será instituída câmara de compensação ambiental no 
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:  
 I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da 
compensação ambiental;  
II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os 
procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de acordo 
com estudos ambientais realizados e percentuais definidos;  
III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização 
fundiária das unidades de conservação; e  
IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos 
planos de manejo das unidades de conservação.” 

 
Por serem nomes muito parecidos neste breve histórico, vale recapitular no 

quadro a baixo, evitando confusões:  

                                 Quadro 2. Colegiados relacionadas à CA. 
Nome Descrição Data e instrumento 

de criação 
Função 

CTCA – Câmara 
Técnica de 
Compensação 
ambiental  

Criada no 
IBAMA, 
compostas 
apenas por 
técnicos deste.  

Portaria IBAMA nº 
155 de 04/12/2002, 
Portaria IBAMA nº 
7/2004 e Portaria 
Conjunta nº 
513/2007 

Responsável pela 
destinação da CA até 
sua extinção.  

Câmara Federal de 
Compensação 
Ambiental - CFCA 

Criada no 
MMA com 
participação 
mais ampla da 
sociedade, não 
faz destinação.  

Portaria MMA nº 
416/2010 

Dentre outras, a 
principal – 
estabelecer 
estratégias e 
diretrizes para a 
aplicação da CA.  

Comitê de 
Compensação 
Ambiental Federal - 
CCAF 

Colegiado 
formado por 
membros do 
ICMBio, 
IBAMA e 
MMA 

Portaria Conjunta nº 
225/2011 

Colegiado 
atualmente 
responsável pela 
destinação da CA 
federal. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

A participação do MMA e do ICMBio em um colegiado responsável pela 

destinação de recursos da CA, que antes era apenas composto por técnicos do IBAMA, 

foi um importante avanço em termos de participação e publicidade das destinações.   

 

“Vale ressaltar que algumas providências vêm sendo tomadas no 
sentido de melhorar a execução da compensação ambiental 
destinada às unidades federais. A maior participação do ICMBio 
junto ao Comitê de Compensação Ambiental Federal, subsidiando 
com informações para direcionamento das destinações, a 
celebração de parcerias com instituições que apoiam a execução, 
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e a estruturação da Coordenação de Compensação Ambiental do 
ICMBio, são as que merecem destaque (PINTO, 2013).” 

 

Esse arranjo “multi-institucional” não é tão incomum se comparado ao 

encontrado nos estados da federação. Na maioria deles, as Câmaras estaduais de CA são 

vinculadas às Secretarias de Estado do Meio Ambiente, sendo compostas por membros 

dos órgãos licenciadores e, até mesmo de órgãos gestores de UCs, como é o caso do 

Amazonas (criada pela Portaria Portaria/SDS/GS nº 014/2010 é composta pela 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – SDS, órgão licenciador – IPAAM e órgão 

gestor de UCs – CEUC). No caso do Estado do Rio de Janeiro, mesmo o ICMBio tem 

cadeira na Câmara Estadual de CA, dando louvável exemplo da visão sistêmica que deve 

haver na gestão de UCs no Brasil, algo idealizado com o SNUC. O MMA, no âmbito do 

CCAF, de certa forma, cumpre este papel de orientar as destinações federais a uma visão 

sistêmica, na qual os valores alcançados sejam baseados em critérios justos que não 

enviesem politicamente a destinação às federais ou a um estado em particular.  

Esses arranjos institucionais adotados visam melhorar os fluxos de informações 

entre as demandas de aplicação de recursos geradas na “ponta”, ou seja, nas UCs, e o 

colegiado que elaborará as propostas e decidirá quais Unidades serão beneficiadas e com 

quanto. O fluxograma atual da CA Federal é apresentado abaixo na Figura 3. 

 
Figura 3. Fluxograma atual da CA federal. Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Já a Câmara Federal de Compensação Ambiental – CFCA, embora tenha uma 

composição (conforme Art. 1º da Portaria Conjunta nº 416/2010, abaixo) muito 

interessante e heterogênea, formada não só pelo governo federal, mas por representantes 

de organizações não governamentais e instituições de pesquisa, não tem cumprido as 

finalidades elencadas no Decreto 4.340/2002. Suas reuniões são pouco frequentes e não 

têm gerado encaminhamentos práticos como deveriam, principalmente quanto a dois 

pontos centrais, dentre suas competências, muito necessários à melhoria das destinações 

de CA federal, quais sejam: as diretrizes para aplicação de recursos e a priorização de 

ações e Unidades.   

“Art. 1o Criar, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a 
Câmara Federal de Compensação Ambiental-CFCA, integrada 
por representantes, titular e suplente, indicados pelos seguintes 
órgãos e entidades: 
 
I - Ministério do Meio Ambiente: 
II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-IBAMA; 
III - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio; 
IV - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 
Ambiente-ABEMA, representando os órgãos ambientais 
estaduais; 
V - Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente-ANAMMA, representando os órgãos ambientais 
municipais; 
VI - Confederação Nacional da Indústria-CNI, representando o 
setor empresarial; 
VII - representante do setor acadêmico, indicado pelo Conselho 
de Reitores das Universidades Brasileiras-CRUB; e  
VIII - Organização não governamental ambientalista 
reconhecida, de atuação em âmbito nacional, inscrita no 
Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas-CNEA.” 
 

Em seu artigo “O sistema de compensação ambiental e o papel da Câmara Federal 

na sua implementação”, NETO (2010) mostra que, quando foi criada pela Portaria 

Conjunta 205/2008 a CFCA possuía atribuições de efetivamente destinar recursos dos 

empreendimentos, nos moldes do que faz hoje o Comitê Federal. No entanto, 

posteriormente, com a publicação do Decreto Federal 6.848/2009, suas atribuições 

foram direcionadas ao estabelecimento de diretrizes e prioridades para a destinação. 
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Com isso a Portaria 205/2008 foi revogada e substituída pela Portaria 416/2010 que 

alterou suas atribuições em concordância com o disposto no Decreto.   

“Fazendo-se o devido cotejo entre as atribuições esposadas na 
Portaria Conjunta nº 205/08 e o Decreto nº 6.848/09, penso 
possuir razão o entendimento de não mais caber à CFCA se 
pronunciar especificamente sobre a destinação dos recursos de 
compensação, mas tão-somente estabelecer prioridades e 
diretrizes para aplicação desses recursos. Por ser o decreto 
norma de maior hierarquia e ainda posterior à portaria, entende-
se pela revogação parcial desta no que for contrário àquela.” 
 

Embora já tenha sido preparada minuta dessas diretrizes de destinação, para que 

fosse deliberada pela CFCA, ainda não há registro da publicação desta importante ação 

norteadora da destinação.  

Para concluirmos a narrativa deste histórico de institucionalização do processo 

decisório das destinações, via estabelecimento de colegiados, vale ressaltar que: as 

articulações para a criação de um órgão especificamente voltado para a gestão das UCs 

federais, iniciou-se ainda em 2002, com forte atuação do já citado Dr. Paulo Nogueira 

Neto, que idealizou o que seria conhecido como IBUC – Instituto Brasileiro de 

Unidades Conservação; a criação do ICMBio ocorreu de forma um pouco traumática, 

através de Medida Provisória e com portaria de remoção compulsória para servidores, 

conforme relatou FERREIRA (2012):  

 
“Com a MP-366 em 2007 tivemos o ápice da desestruturação do 
IBAMA, através da criação do ICMBIO. Novamente a exemplo da 
criação do MMA, o ICMBIO é criado a partir da estrutura do 
IBAMA, passando a dividir o que já era pouco. O IBAMA foi 
praticamente esvaziado, com a maior parte dos servidores 
redistribuída para o ICMBIO de forma compulsória ou a pedido 
dos mesmos. A criação do ICMBIO não foi nem de longe feita de 
forma pacífica, ao contrário, contou com grandes conflitos entre 
servidores da área ambiental e o MMA, bem como greve nacional, 
e inclusive ação do STF.  
 
Como o ICMBIO foi criado por medida provisória convertida na 
Lei 11.516/2007, no mesmo ano a ASIBAMA entrou com ação 
questionando a MP 366. Cinco anos depois a matéria foi votada 
pelo STF que decidiu, por sete votos a dois, que a criação do 
ICMBIO tinha sido ilegal, pois segundo o relator, a MP não foi 
apreciada pela comissão mista de deputados e senadores com 
manda a Constituição. A decisão foi que o governo deveria 
reeditar a MP num prazo de dois anos caso contrario o ICMBIO 
seria extinto. No dia seguinte, após forte pressão do governo, o 
STF voltou atrás em sua decisão, afirmando que apesar da 
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ilegalidade da Lei de criação, o ICMBIO não seria extinto, 
justificando que a decisão havia aberto precedente para 
questionamento judicial de todas as MPs anteriormente 
convertidas em Lei de maneira inconstitucional.” 

 

Considerando este “clima” que ficou por algum tempo entre IBAMA e ICMBio, 

tratando-se de compensação ambiental, ouvia-se comentários do tipo: “nós do IBAMA 

ficamos com todo o trabalho de licenciar, calcular a CA e destinar, para o ICMBio 

gastar!”. Diferente do que ocorre nos estados, realmente a divisão de competências na 

CA federal, após a criação do ICMBio, pesou para o IBAMA. Na maioria dos estados, 

por exemplo, a competência da destinação, que pode ser questionada quanto a seu grau 

de subjetividade e, muitas vezes, motivações políticas; fica a cargo de um órgão político 

– as secretarias de estado do meio ambiente. A competência do licenciamento, cálculo e 

acompanhamento da CA (mais técnica) fica a cardo do órgão licenciador e a execução, 

fiscalização e prestação de contas, a cargo do órgão gestor.  

Mais adequado seria que a Câmara Federal de Compensação Ambiental - CFCA, 

secretariada pelo MMA, fosse o colegiado de destinação da CA federal, como foi 

pensada em sua criação pela Portaria Conjunta 205/2008 (revogada), dividindo assim o 

peso da cobrança por parte da sociedade, principalmente dos empreendedores, com o 

IBAMA. No entanto, como já dissemos, inegavelmente a participação do ICMBio, 

MMA e IBAMA juntos na destinação garante celeridade e maior integração ao processo. 
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ESTADO DA ARTE DA 

DESTINAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FEDERAL, OS CRITÉRIOS UTILIZADOS, 

SUAS LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE MELHORIA. 
 
2.1 Inter-relação e sinergia nas etapas da compensação ambiental federal.  

 

Antes de iniciar uma análise da etapa de destinação da CA federal, objeto deste 

trabalho, faz-se necessário entendermos algumas das possíveis relações entre esta e as 

outras duas etapas – valoração e execução dos recursos. Afinal, por se tratar de processo 

administrativo complexo, burocrático e de longa duração, medidas tomadas nas etapas 

iniciais refletirão no sucesso das subsequentes, ao passo que informações sobre 

resultados alcançados nas finais podem retro alimentar e melhorar as primeiras. Bem 

como deve haver sinergia entre as etapas, para que confluam em fim comum, qual seja – 

o de tornar o instrumento da CA cada vez mais efetivo em compensar danos ao meio 

ambiente; uma vez que, apesar de serem complementares, em âmbito federal são 

realizadas concomitantemente por pessoas diferentes, em instituições diferentes.  

A Tabela 3 (abaixo) apresenta uma matriz de relações, com algumas 

considerações de como uma etapa pode influenciar a outra. 

Este exercício de pensar como uma etapa influencia na outra, permite fazer a 

seguinte reflexão: apenas com a adoção de metodologia efetiva de valoração de dano, 

necessária e urgente para adequar a CA à decisão do STF, é que se poderá alcançar 

maior sinergia e coordenação entre elas. Afinal, o mesmo componente “ambiental” 

utilizado para valorar os danos do empreendimento, estará também presente nas etapas 

subsequentes: na destinação – ao compor critérios de escolha de UCs que poderão ser 

beneficiadas (Unidades que possuam a mesma fitofisionomia danificada pelo 

empreendimento, por exemplo); e na execução, priorizando gastos com a celeridade 

necessária para conter ameaças e ajudar a gestão no cumprimento dos objetivos de 

conservação da área protegida. 
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Quadro 3. Matriz de relações entre as etapas da CA federal. 
Matriz – de que forma uma etapa pode afetar a outra 

 VALORAÇÃO DESTINAÇÃO EXECUÇÃO 

V
A

L
O

R
A

Ç
Ã

O
 

Como é feita hoje, calculada de 
acordo com o Dec. 6.848/08 com 
aplicação do GI de 0,5% sobre o VR, 
traz maior objetividade, o que evita 
questionamentos por parte dos 
empreendedores, mas continua em 
desacordo com a decisão do STF na 
ADI nº 3378. 

Aumento ou diminuição do volume de 
recursos de CA, disponíveis para 
destinação, a depender da metodologia de 
valoração adotada. Seria necessário avaliar 
se a adoção de efetiva valoração dos danos 
implicaria em valores maiores ou menores 
que a utilização do GI x VR. Neste caso, os 
critérios de destinação para as UCs 
poderiam ser alterados para trazerem 
relação direta com os adotados na 
valoração. Ex.: se uma mineração causará 
dano a um rio e este possui suas nascentes 
em determinada UC. O valor do cálculo 
para este impacto específico poderia ser 
integralmente destinado àquela Unidade. 

Aumento ou diminuição 
do volume de recursos 
de CA, disponíveis para 
a execução, a depender 
da metodologia de 
valoração adotada. 
 

 
Se modificada com a utilização de 
uma metodologia robusta de 
valoração de danos, atenderia a 
decisão do STF e evitaria 
incongruências trazidas pela falta de 
relação entre o dano ambiental e o 
custo de implantação da atividade.  

D
E

ST
IN

A
Ç

Ã
O

 Retroalimentação de informações. 
Em um cenário de adoção de 
metodologia de valoração de danos, 
com integração dos critérios de 
valoração com a destinação, espera-
se que esta se torne cada vez mais 
equitativa e efetiva ao alocar 
recursos onde mais são percebidos 
os danos.  

A adoção de critérios mais 
objetivos na escolha das UCs e nas 
ações previstas no Dec. 4.340/2002 
podem trazer maior efetividade 
para o SNUC, evitar 
questionamentos por parte da 
sociedade quanto a eventuais 
“injustiças” na partição dos 
recursos, gerando uma distribuição 
mais equitativa e sistêmica, 
evitando destinações enviesadas 
“anti-federativas” e eivadas de 
motivações políticas. 

A destinação ausente de: 
alinhamento estratégico 
institucional, diretrizes, 
priorização de ações e 
planejamento prévio de gastos; 
refletirá diretamente na 
efetividade da execução, ou seja, 
no quanto de conservação é 
gerado com cada real destinado 
àquela UC. Exemplos não faltam 
de UCs abarrotadas de recursos 
que, não têm demanda ou 
capacidade de execução. 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 

Retroalimentação de informações, 
avaliação e monitoramento. Num 
cenário de adoção de metodologia de 
valoração de danos, a efetividade da 
execução, com ganho real em 
conservação, poderá ensejar 
adequações nos critérios de cálculo 
utilizados na valoração. Ex.: se 
houve uma execução rápida e efetiva 
de recursos destinados para 
regularização fundiária com 
recuperação e regeneração de APPs 
em matas ciliares de um rio em 
determinada UC, que tenha gerado 
melhora no quadro de assoreamento 
existente; ao licenciar um novo 
empreendimento na mesma região, o 
órgão licenciador poderá levar o 
montante de valores gastos e seus 
resultados, para a composição da 
valoração de danos futuros, 
refinando a metodologia. 

Quanto mais se executa mais se pode 
destinar. No entanto, a simples análise 
quantitativa não é suficiente, é necessário 
realizar análises qualitativas, de custo-
efetividade, por exemplo.  A possibilidade 
de destinação deveria guardar estreita 
relação com a capacidade de execução, se 
não, como temos visto em âmbito federal, 
órgãos de controle de contas, como o TCU, 
podem, e já questionaram, a acumulação de 
recursos de CA em caixa com baixíssima 
taxa de execução (vide PINTO, 2013 e 
Acórdãos TCU nº 2650/2009 e 1853/2013) 
Também retroaliementa a destinação ao 
verificar o alcance de resultados 
planejados, a constante adequação de 
prioridades de destinação e a revisão de 
critérios de escolha de UCs e ações. 

Se mantida com está em 
âmbito federal: a 
execução através de 
aporte em contas 
executadas pelo órgão 
gestor; continuaremos 
onerando a máquina 
pública com uma 
obrigação originalmente 
imposta ao 
empreendedor. Ao passo 
que as parcerias com 
instituições do terceiro 
setor poderiam aumentar 
a capacidade de 
execução em favor das 
UCs, como ocorre com a 
execução via sistema on-
line implementado pelo 
FUNBIO, por exemplo.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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2.2 Critérios de destinação da Compensação Ambiental Federal 

 

Como forma de se elencar e discutir os critérios de destinação atualmente 

adotados em âmbito federal, serão apresentados os critérios oriundos da legislação, 

criados pelo CCAF e, posteriormente, uma análise quali-quantitativa das destinações 

deliberadas pelo Comitê, desde sua 1ª reunião em novembro de 2011 até a 34ª reunião, 

realizada em dezembro de 2014, como forma de discutirmos os critérios e suas 

aplicações na prática. As Atas das reuniões do CCAF estão disponíveis no sítio do 

IBAMA na internet, na aba: compensação ambiental. 

Antes de se iniciar a análise propriamente dita, faz-se necessário colocar  

algumas considerações acerca da Portaria de Criação do CCAF (Portaria Conjunta nº 

225/2011) e seu Regimento Interno (Portaria IBAMA nº 16/2011).  

Estabeleceu-se que o CCAF será presidido por representante da assessoria da 

presidência do IBAMA e que suas deliberações deverão observar: 

 
“a) o art. 36, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000; 
b) o Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, com a redação 
dada pelo Decreto no 6.848, de 14 de maio de 2009; 
c) a Resolução CONAMA nº 371 de 2006; 
d) as diretrizes e prioridades estabelecidas pela Câmara Federal 
de Compensação Ambiental-CFCA; 
e) as informações contidas no Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação-CNUC. (grifo nosso)” 

 

Sobre as alíneas “d” e “e”, grifadas acima, cabe comentar que tais diretrizes e 

prioridades ainda não foram estabelecidas pelo CFCA, e o CNUC, embora tenha havido 

esforços no sentido de solicitar que os gestores de UCs o mantivesse atualizado, ainda 

possuí muitos perfis com informações antigas ou ausentes. Isso acaba por fazer com que 

o CCAF tenha que solicitar principalmente aos órgãos gestores de UCs municipais, que 

atualizem as informações sob pena de serem preteridas na destinação de determinado 

empreendimento, possibilidade prevista no Art. 11, §1º da Resolução CONAMA nº 

371/2006. MEDEIROS & YOUNG (2011) registram essa ausência de cadastro no 

CNUC, com estimativas que apontam um grande déficit: 

“As informações para as unidades de conservação municipais, 
entretanto, ainda são muito dispersas e não representativamente 
inseridas no cadastro pelas prefeituras. Até o fechamento desta 
pesquisa, somente 32 unidades estavam cadastradas no CNUC, 
um número claramente subestimado, já que apenas o estado do 
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Rio de Janeiro, segundo CLARE et al (2009), possuía 127 UCs em 
2009. Estimativas conservadoras do MMA indicam que pelo 
menos 600 unidades de conservação municipais devem existir 
hoje, recobrindo cerca de 10 milhões de hectares. 
 

Além disso, estima‐se ainda que existam pelo menos mais 300 
UCs estaduais ainda não oficialmente cadastradas no CNUC, com 
uma área total aproximada de 2 milhões de hectares.” 

 
Foi criada ainda uma equipe de apoio técnico que, posteriormente, foi integrada à 

Coordenação de Compensação Ambiental do IBAMA, que tem as seguintes atribuições:  

 
“Art. 6º O CCAF disporá de uma equipe de apoio técnico 
administrativo, incumbida de: 
I - assessorar a Presidência do CCAF nos assuntos de sua 
atribuição; 
II - autuar e realizar análise técnica prévia dos processos de 
compensação ambiental para cada projeto a ser avaliado pelo 
CCAF; 
III - organizar e manter o arquivo da documentação relativa às 
atividades do CCAF; 
IV - propor o calendário, a pauta e elaborar as atas das reuniões; 
V - informar os órgãos gestores de Unidades de Conservação e 
empreendedores sobre as deliberações do CCAF; 
VI - subsidiar a Presidência do CCAF nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias; e 
VII - coordenar os grupos de trabalho sobre assuntos especiais.” 
 

O inciso II (grifo nosso), também é interessante para consubstanciar o 

funcionamento do Comitê, pois, a Nota Técnica elaborada previamente à deliberação das 

destinações por parte do CCAF, é que traz as informações essenciais para que os 

membros do colegiado possam decidir.  Essa Nota Técnica é onde, primeiramente, os 

critérios de destinação são aplicados, considerar-se-á as sugestões feitas pelo 

empreendedor no EIA, mais especificamente, no PCA – Plano de Compensação 

Ambiental, ambos fornecidos pela Diretoria de Licenciamento – DILIC do IBAMA, 

juntamente como o valor já calculado a ser pago em cumprimento da condicionante de 

CA. Desde o início do funcionamento do CCAF, a Coordenação de Compensação 

Ambiental do ICMBio também tem apoiado esta fase anterior à destinação. Um resumo 

dos procedimentos para a deliberação por parte do CCAF (Artigos 10 a 17 do seu 

Regimento Interno) é apresentado na Figura a baixo para melhor compreensão: 
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Figura 4. Resumo dos procedimentos do CCAF. Fonte: Elaborado pelo Autor.  

Uma observação que deve ser feita na etapa de número 3 da Figura acima, refere-

se à possibilidade do CCAF destinar o montante de recursos em blocos, principalmente 

quando são muitas as UCs beneficiárias. Caso real será visto mais adiante na análise das 

Atas, mas trata-se de destinar, por exemplo, dois milhões para as UCs federais, um 

milhão para as UCs do estado de SP, um milhão para as UCs do RJ, em um determinado 

empreendimento que afete estes estados. Deixando a cargo do órgão gestor, nestes 

casos, além de elaborar a proposta de aplicação do recurso, sugerir também o quanto 

daquele montante será destinado para cada uma das UCs beneficiárias do seu respectivo 

bloco.  

 

2.2.1 Critérios de escolhas das UCs, oriundos da legislação. 

 

Embora a competência para legislar sobre meio ambiente seja concorrente entre a 

União e os Estados (inciso VI do Art. 24 da CF), o primeiro critério de destinação da CA 

a ser observado é vinculante para todos os entes da federação, pois aparece na Lei do 
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SNUC (Lei nº 9.985/2000). A Constituição Federal estabelece que no âmbito da 

legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

Portanto, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como o próprio nome diz, é 

de aplicação geral.  

O Artigo 36 foi claramente parcial ao privilegiar as UCs de Proteção Integral– 

UC-PI, assegurando como regra a compensação ambiental a ser destinada a este grupo e, 

como exceção, a destinação à UCs de Uso Sustentável– UC-US, apenas quando estas 

forem “afetadas”. Como comentado alhures, em âmbito federal, ser “afetada” para fins 

de destinação de CA é estar dentro da AID – área de influência direta do 

empreendimento.  

Em uma primeira análise, podemos pensar que a distinção feita entre UCs de uso 

sustentável e proteção integral pode guardar relação apenas com as diferenças que 

também existem em seus objetivos e tipos de usos permitidos. Mas há que se aprofundar 

a reflexão, pois o legislador, neste caso de forma aplaudível, procurou assegurar que um 

recurso oriundo de um dano ao meio ambiente fosse mais efetivamente capaz de gerar 

ganho em conservação. Fossem respeitadas as determinações legais de garantia do 

domínio público das UC-PIs e sua proteção eficaz, pode-se pensar que haveria maior 

probabilidade de garantia e manutenção dos processos ecológicos ali existentes, se 

comparada a uma de Uso Sustentável? 

Indo mais além, pode-se pensar que o legislador buscou conectar-se com a 

origem do instituto da CA. Como já verificado nas Resoluções CONAMA que a 

regulamentava antes do SNUC (nº 10/1987 e nº 02/1996), era devida apenas para a 

implantação e manutenção de UC-PI, tendo a Lei nº 9.985/2000 flexibilizada a sua 

aplicação em outros pontos que não este, a aplicação ao grupo de proteção integral.  

No entanto, à luz da visão sistêmica que se deve lançar sobre a gestão das UCs 

brasileiras, a decisão de colocar uma possibilidade de destinação para as UCs de Uso 

Sustentável faz muito sentido. Como as diversas categorias de Unidades foram pensadas 

para se completarem, cada uma com seus objetivos diferentes, não poderia ser preterida 

uma em relação à outra, se todas convergem para o mesmo fim – o da conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. Ademais, com uma boa gestão e os investimentos 

necessários, uma UC de Uso Sustentável pode ser igualmente capaz de conservar 

recursos e processos naturais mesmo incluindo o seu uso por populações residentes, de 

forma que a CA pode ser um meio para isto. 
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 Dois exemplos antagônicos que ilustram isso que foi dito: a RDS Mamirauá, no 

Amazonas, referência mundial em conservação, pesquisa e manejo da biodiversidade 

(UC de Uso Sustentável) e a REBIO Gurupi, no Maranhão, que, apesar de ser da 

categoria mais restritiva dentre aquelas do grupo de UCs de Proteção Integral, sofre, 

desde sua criação, com grilagem de terras, índices altíssimos de desmatamento e pressão 

política para desafetação (MIOTTO, 2013).  

Portanto como primeiro critério a ser seguido para a destinação da CA está a 

regra – aplicação em UCs de Proteção Integral e a exceção – aplicação em UCs de Uso 

Sustentável apenas quando “afetadas”.  

MELO (2006) traz uma interpretação interessante deste assunto em comento ao 

afirmar que este claro direcionamento dado pelo SNUC às UC-PIs pode ser extrapolado 

também para a criação de UCs: 

 
“A Lei é clara ao impor, mediante a compensação ambiental, o 
apoio à implementação e manutenção de unidades de conservação 
do grupo de proteção integral, sendo tal regra excepcionada 
somente no caso de o empreendimento afetar unidade de 
conservação específica ou sua zona de amortecimento. Assim, na 
hipótese de o órgão licenciador contemplar a criação de nova 
UC, esta deverá ser, obrigatoriamente, do grupo de UC-PI, e 
localizar-se preferencialmente, próxima à área do 
empreendimento, nos temos legais, UCs do grupo de Uso 
Sustentável, entre as quais as RPPNs, somente poderão ser 
beneficiadas com os recursos oriundos da CA se afetadas pelo 
empreendimento.”  

 

Felizmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Nº 3729/2012 

que estende a compensação ambiental de que trata o art. 36 do SNUC, às Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável. Porém, ponha-se a ressalva de que as justificativas 

apresentadas pelo deputado proponente devem ser elucidadas quanto a sua intenção, 

(conforme trecho abaixo com grifo nosso), de destinar recursos de CA para populações 

tradicionais como forma de melhoria de sua situação socioeconômica. A CA pode sim 

trazer melhora na vida dessas populações com os impactos positivos do seu investimento 

em projetos de melhoria do ambiente protegido, ou na melhoria do acesso a recursos 

naturais, como por exemplo: a indenização de um proprietário de terras, com recursos de 

CA destinados para regularização fundiária em uma RESEX, que permitirá o uso 

comunitário de um lago para o manejo de pirarucus (Arapaima gigas); a possibilidade 

de coleta sustentável de produtos florestais não madeireiros como cipós, o látex da 
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borracha, o babaçu e etc. Mas não há que se falar em destinar recursos de CA 

diretamente para o uso dessas comunidades, para isso existem as compensações sociais 

dos grandes empreendimentos, que são outra condicionantes diferente da CA. 

Logicamente, a CA pode e deve ser aplicada pelos órgãos gestores com ampla 

participação das comunidades tradicionais.  

 

“Os órgãos ambientais competentes, como é notório, carecem dos 
recursos necessários para a manutenção e gestão adequada das 
unidades de conservação. Essa carência atinge as unidades de 
conservação dos dois grupos acima mencionados, e não apenas as 
unidades do grupo de proteção integral. Além disso, é no grupo 
das unidades de conservação de uso sustentável que estão as 
unidades que abrigam populações tradicionais, como as Reservas 
Extrativistas, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 
mesmo, em alguns casos, as Florestas Nacionais.  
 
Estas populações contribuem, de forma vital, para a conservação 
da biodiversidade nos seus territórios e vivem, em geral, em 
situação de extrema pobreza, carentes de educação, saúde etc. 
Parece-nos justo, portanto, que os recursos advindos da 
compensação ambiental possam ser também destinados a essas 
populações, independentemente do fato de a unidade de 
conservação ter sido diretamente afetada por um empreendimento 
com significativo impacto ambiental.” (grifo nosso) 

 

Além do SNUC, outros critérios de destinação de CA são trazidos pela 

multicitada Resolução CONAMA nº 371 de 2006. Por tratar-se de resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, sua vinculação também na destinação do 

licenciamento estadual e municipal fica clara.  

O esquema  da Figura a seguir apresenta o afunilamento na elegibilidade de UCs 

para destinação, segundo critérios oriundos das legislações (SNUC e CONAMA 

371/2006) e dos adotados pelo próprio CCAF.  
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                 Figura 5. Afunilamento dos critérios de destinação da CA. Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

Os critérios da Resolução CONAMA 371/2006 resumidos acima são trazidos 

pelo Art. 9º da referida normativa (com grifos nossos): 

 

“Art. 9º O órgão ambiental licenciador, ao definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas pelos recursos oriundos da 
compensação ambiental, respeitados os critérios previstos no art. 
36 da Lei nº 9.985, de 2000 e a ordem de prioridades estabelecida 
no art. 33 do Decreto nº 4.340 de 2002, deverá observar:  
 
I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de 
amortecimento afetadas diretamente pelo empreendimento ou 
atividade a ser licenciada, independentemente do grupo a que 
pertençam, deverão estas ser beneficiárias com recursos da 
compensação ambiental, considerando, entre outros, os critérios 
de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura 
existente; e 
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II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento 
afetada, parte dos recursos oriundos da compensação ambiental 
deverá ser destinada à criação, implantação ou manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral 
localizada preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia 
hidrográfica do empreendimento ou atividade licenciada, 
considerando as Áreas Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 
Biodiversidade, identificadas conforme o disposto no Decreto nº 
5.092, de 21 de maio de 2004, bem como as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA.  
 
Parágrafo único. O montante de recursos que não for destinado 
na forma dos incisos I e II deste artigo deverá ser empregado na 
criação, implantação ou manutenção de outras unidades de 
conservação do Grupo de Proteção Integral em observância ao 
disposto no SNUC.” 

 

Os dois incisos trazem critérios que serviram de base para a elaboração de 

outros, tanto em âmbito federal quanto nos estados. Podemos observar que eles não são 

excludentes entre si, são complementares e podem ser aplicados concomitantemente, 

caso existam UCs “afetadas”, mas o recurso seja de tal monta que as demandas dessas 

diretamente impactadas não consigam absorver todo o recurso. E mesmo que consigam, 

ainda é discricionariamente viável, conforme oportunidade e conveniência, aplicar-se 

também em outras não afetadas, desde que, para as primeiras seja garantido algum 

investimento.  

Os critérios ainda elencados no inciso I, caso existam mais de uma UC afetada e 

seja necessário destinar entre elas, são: proximidade, dimensão, vulnerabilidade e 

infraestrutura existente. Os dois primeiros trazem estreita relação com aspectos 

ecológicos e com nexo causal entre atividades impactantes e dano. Normalmente, mas 

nem sempre, uma Unidade mais próxima ao empreendimento tenderá a perceber maiores 

impactos da atividade. No entanto, como todos os critérios trazidos pela Resolução em 

comento, é importante que os órgãos licenciadores aprofundem os critérios para que 

contemplem as especificidades de cada tipologia de empreendimento. O barramento de 

um rio para aproveitamento hidroelétrico, por exemplo, poderá gerar mais impactos 

negativos a uma UC a jusante da obra, mesmo que mais distante, do que se comparado à 

outra mais próxima, situada a montante, dada a própria natureza dos impactos.   

A dimensão também é outro critério importante oriundo da Biologia da 

Conservação, que nos fala sobre a correlação positiva entre o tamanho de determinada 
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reserva e a sua capacidade em manter populações viáveis (PRIMACK & RODRIGUES, 

2001). Segundo este critério, UCs maiores teriam peso maior para destinação de 

recursos de CA. Assim é feito pelo Comitê de Compensação Ambiental Federal. A 

planilha de ranqueamento, citada na (Figura 5) contém colunas onde são dadas notas e 

atribuídos pesos para cada critério. Entre eles está a dimensão da UC. No entanto, este 

critério deveria ser utilizado apenas na partilha do montante a ser destinado e não no 

momento de escolha de quais Unidades serão beneficiadas, como é feito. Afinal uma UC 

maior precisa de mais investimentos, mas o tamanho não é critério relevante para que 

outra seja preterida de receber.  Uma UC pode proteger amostra extremamente 

representativa de uma população ameaçada de extinção aumentando assim sua 

importância perante outra maior em área. Esse exercício de pensar os critérios 

isoladamente nos mostra a importância de ter vários, para que suas limitações sejam 

atenuadas em conjunto. 

A vulnerabilidade é outro critério extremamente relevante que ainda não é 

considerado na planilha de ranqueamento utilizada pela Equipe Técnica na análise 

prévia às deliberações do CCAF. Mas apesar de não estar claramente presente neste 

momento de análise técnica, está na hora do debate durante as deliberações quando o 

órgãos gestores, principalmente o ICMBio, podem apresentar questões relevantes de 

vulnerabilidade e grau de ameaça que justifique a escolha de determinada UC. Um 

exemplo disso é a força tarefa proposta para destinar recursos para a regularização 

fundiária da Reserva Extrativista Verde para Sempre, no Pará, que vinha sofrendo 

grandes ameaças de madeireiros e posseiros, apoiados por políticos da região, registrado 

na Ata da 2ª reunião ordinária do CCAF. Posteriormente essa necessidade foi apontada 

também para o Parque Nacional Serra da Canastra que sofre grande pressão de 

mineradoras e políticos para sua desafetação (NETO, 2011). A infraestrutura existente 

também não é considerada ainda na fase de escolha das Unidades a serem beneficiadas 

com CA pelo CCAF. Apenas é considerado de forma insipiente na fase de consulta aos 

órgãos gestores quando devem elaborar suas propostas de aplicação dos recursos de 

acordo com o Dec. Nº 4.340/2002 (para deliberação em 2ª instancia). No caso do 

ICMBio são utilizadas planilhas de levantamento de demanda de compensação 

preenchidas pelos gestores das UCs. Mas não é verificado através de um levantamento 

de bens o que já existe e o seu estado. Menos ainda existem diretrizes e prioridades 

institucionais para a aplicação de recursos de CA na compra de bens ou obras para 

melhoria da infraestrutura nas UCs.  
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Sobre o inciso II do Art. 9º da Resolução CONAMA 371 de 2006, é interessante 

notar a palavra grifada “preferencialmente” ao colocar que, em empreendimentos onde 

não existam UCs diretamente afetadas, serão escolhidas UC-PIs existentes ou a serem 

criadas – preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do 

empreendimento. Isto mostra que não é vinculante a escolha de UCs com base nestes 

critérios, ou seja, no caso de um empreendimento como a UHE Belo Monte, por 

exemplo, onde não há unidades na área de influência direta, recursos de CA poderiam 

ser empregados em uma Unidade marinha, em outro bioma. O inciso traz, portanto, uma 

recomendação aos órgãos destinadores que vem desde os primórdios do instituto da CA, 

como já vimos, na Resolução CONAMA nº 02 de 1996: 

 
“Art. 1º (...) 
 
§ 2º As áreas beneficiadas dever-se-ão se localizar, 
preferencialmente, na região do empreendimento e visar 
basicamente a preservação de amostras representativas dos 
ecossistemas afetados.” 
 

Por fim, o parágrafo único deste Art. 9º da Resolução CONAMA 371/ 2006 vem 

assegurar a discricionariedade da destinação ao não deixar dúvidas de que, atendido o 

disposto no inciso I, quanto à obrigatoriedade de se destinar algo às UCs afetadas, caso 

existam, não há impedimento de se destinar parte do montante à qualquer UC-PI do 

sistema.  

Analisando juridicamente o processo de destinação, FERRAZ (2010) assegura a 

discricionariedade técnica que detém o órgão ambiental responsável por esta tarefa: 

“[...] o órgão ambiental pode agir com discricionariedade, 
respeitando, por óbvio, o princípio constitucional da 
proporcionalidade/razoabilidade, bem como a destinação para a 
criação/implantação de unidades de conservação do grupo de 
proteção integral. 

A localidade onde serão aplicados os recursos, uma vez definidos 
com base em critério válido – que pode ser o bioma, bacia 
hidrográfica ou mesmo a premente necessidade da unidade –, é 
exemplo de atuação da discricionariedade técnica do ente 
ambiental, que, ciente das reais necessidades mesmo das mais 
longínquas unidades de conservação, destina os recursos de 
forma a melhor proteger o meio-ambiente. 
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Essa é a única compreensão do tema capaz de afastar uma 
proteção apenas local do meio ambiente, privilegiando em 
excesso regiões mais próximas ao empreendimento, raciocínio 
que finda por desconsiderar a compreensão do meio ambiente 
como direito difuso, que não conhece fronteiras.” 

Desta forma, como instruções iniciais para a limitação do rol de Unidades 
possíveis beneficiárias, os critérios da legislação, apesar de conterem certo nível de 
discricionariedade, buscaram empregar motivações ecológicas, ainda que muito 
genéricas. 

2.2.2 Critérios de escolha das UCs, criados pelo CCAF.  

 

Na 7ª reunião ordinária, entra na pauta a destinação da CA da Usina Nuclear de 

Angra III, com montante calculado acima dos 10 milhões de reais. Nesta ocasião, os 

membros do CCAF percebem a necessidade de se estabelecer critérios por classes de 

valores, como o de valores excepcionais (acima de 10 milhões), assim decidem não 

votar a destinação até que estes sejam criados. A tarefa de destinar valores altos como 

estes realmente carece de critérios claros, pois quanto maior o valor de CA de um dado 

empreendimento, maior será a expectativa gerada entre gestores e a própria comunidade 

da região afetada.  

Percebe-se aqui o surgimento de um esforço no sentido de criar critérios apenas 

para a primeira tarefa da destinação, qual seja: escolher quais UCs receberão recursos 

(de acordo com o montante vai ampliando-se o rol de UCs possíveis). No entanto, para a 

segunda e terceira tarefas da destinação: quanto para cada UC escolhida e para qual ação 

destinar, os critérios não foram criados. O CCAF, em muitas destinações, prefere 

repassar a responsabilidade destas duas últimas tarefas aos órgãos gestores das 

Unidades, quando destinam valores em bloco para que o órgão gestor proponha a divisão 

do recurso e quando solicita a proposta das ações, conforme Decreto Nº 4.340/2002, 

para deliberação em 2ª instância. Neste momento, porém, o CCAF tem que aprovar as 

propostas, o que assegura que os órgãos gestores não fiquem livres para utilizar o 

recurso para outros fins que não em investimentos naquelas UCs e ações indicadas.  

Desta forma, não há integração estratégica entre as tarefas. Essa análise 

particionada da destinação acaba gerando fluxo de recursos impensados, como por 

exemplo, UCs beneficiadas várias vezes em diversos empreendimentos, UCs que já 

possuem muito recurso recebendo ainda mais, ações que não estão sendo efetivas, sendo 
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ainda mais abarrotadas de recursos. Em outras palavras, não há planejamento, o 

processo não conversa, não se retroalimenta!  

Uma possível proposta para buscar essa integração entre as tarefas é a 

destinação através de projetos, com avaliação de resultados no final, possibilidade de 

aditivos de acordo com os resultados de cada etapa, ou ainda possibilidade de se retirar 

os recursos não executados quando finalizado o prazo do projeto, nos moldes de como é 

feito no Estado do Rio de Janeiro. Assim as três etapas do processo de destinação 

tornam-se uma só. 

Porém, é necessário discutir que essa destinação por projetos pode selecionar 

sempre as UCs mais efetivas, que têm mais pessoas, ou pessoas e meios mais eficientes 

em demandar e executar recursos, preterindo UCs problemáticas, cujos gestores, na 

maioria das vezes por estarem afogados na burocracia administrativa do dia-a-dia da 

Unidade, com equipe reduzida ou inexistente, não conseguem escrever um projeto para 

submeter à destinação de CA. Ainda, ações como regularização fundiária, além de 

dependerem muito da área meio dos órgãos gestores, e receberem somas elevadas de 

recursos, também poderiam não funcionar bem neste modelo por projetos. 

A planilha de ranqueamento utilizada no CCAF (Anexo I), de certa forma, tenta 

fazer essa conversa entre as informações da UC e a destinação, mas ainda falta o nível 

de detalhamento necessário. Levam-se em consideração os seguintes critérios: ter ou não 

Plano de Manejo, Conselho e algum reconhecimento internacional (patrimônio natural 

da humanidade – UNESCO, Sítio RAMSAR e etc), estar ou não integrada a mosaico, a 

proximidade do empreendimento, tamanho, quantas fitofisionomias possui que são 

também impactadas pelo empreendimento e, por fim, são atribuídos pesos de acordo 

com a categoria da UC, mas nesta tarefa não são consideradas informações de gestão, 

sobre as demandas da UC, vulnerabilidade, ameaças, oportunidades, lista de UCs 

prioritárias.  

O Instituto Estadual de Florestas em Minas Gerais - IEF/MG também adota 

planilhas de ranqueamento (Anexo II). Diferentemente do IBAMA, as disponibiliza para 

consulta em seu sítio na internet. Elas são bem mais detalhadas incluindo, além dos 

critérios trazidos pela CONAMA 371/2006, critérios como: potencial de uso público, 

nível de implementação, porcentagem de regularização, presença de patrimônio 

histórico-cultural, estágio de conservação, ocorrência de conflitos, integração a mosaico, 

nível de governança e dependência socioeconômica do entorno. Estes critérios ainda se 

subdividem em outros, e são aplicadas notas e pesos, como na planilha utilizada pelo 
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CCAF. Utilizam outra planilha para ranqueamento de UCs especificamente para 

aplicação na ação mais prioritária do Dec. Nº4.340/2002 – a regularização fundiária 

(Anexo III), com destaque para o acréscimo de outros critérios muito relevantes como: 

facilidade de regularização (existência de processos instruídos e terras devolutas), tempo 

de criação das UCs, potencial turístico, porcentagem já regularizada, presença de 

populações tradicionais e nível de expectativa gerada. Além de utilizar as planilhas de 

ranqueamento para suporte à destinação, Minas Gerais ainda elabora Planos Operativos 

Anuais – POAs, em que são estabelecidas prioridades de destinação para o período. Essa 

integração de um instrumento de destinação com critérios objetivos e quantificáveis 

(planilhas), com outro descritivo, em que a discricionariedade é aplicada a bem da 

oportunidade e conveniência, adequações temporais e sociopolíticas, torna a destinação 

mais completa, mais efetiva e mais transparente.  

Contemplando os critérios de escolha de UCs trazidos na legislação, o CCAF 

elaborou outros mais específicos, dando a devida publicidade através da Ata de sua 9º 

reunião ordinária, colacionada abaixo na integra:  

 
“Deliberação: A equipe técnica do CCAF deve seguir os seguintes 
critérios para definir o escopo espacial para a análise comparada 
de unidades de conservação passíveis de receber recursos de 
compensação ambiental. 
 
Critérios relacionados à base legal: 
- Todas as unidades de conservação afetadas ou que tenham sua 
zona de amortecimento afetada devem receber recursos da 
compensação ambiental. O CCAF aprovou como definição que 
unidade afetada é aquela localizada, ou que tenha sua zona de 
amortecimento na área de influência direta do empreendimento 
(AID); 
- Unidades de conservação de proteção integral, não afetadas 
poderão ser beneficiadas observados os demais critérios; 
 
Critérios associados ao volume de recursos: 
 
- Até R$ 1.000.000,00 – pequeno volume de recursos; 
- Acima de R$1.000.000,00 até R$ 4.000.000,00 – médio volume de 
recursos; 
- Acima de R$ 4.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 – grande volume 
de recursos; 
- Acima de R$ 10.000.000,00 – volume de recursos excepcional. 
 
Critérios de destinação para volume pequeno de recursos: 
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- Empreendimento pontual terrestre: para compor a planilha de 
ranqueamento, deve ser selecionado um número reduzido de 
unidades de conservação no entorno próximo do empreendimento 
(raio de 200 km); 
 
- Empreendimento linear: para compor a planilha de 
ranqueamento deve ser selecionado um número pequeno de 
unidades de conservação afetadas no entorno próximo e 
sobrepostas a um “buffer” de 200km, na(s) mesma(s) bacia(s) 
(Ottobacias de nível 3 utilizada pela Agência Nacional de Águas – 
ANA), que protejam os mesmos biomas (conforme mapa de biomas 
do IBGE), e que tenham preservados pelo menos uma 
fitofisionomia afetada pelo empreendimento; 
 
- Empreendimento costeiro/marinho: para compor a tabela de 
ranqueamento deve ser selecionado um número reduzido de 
unidades de conservação afetadas no entorno próximo do 
empreendimento (até 200km, limitada pela linha de costa definida 
na publicação (Prates, Gonçalves & Rosa, 2012 – Panorama da 
Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos no Brasil – 
MMA); 
 
Critérios de destinação para volume médio de recursos 
 
- Empreendimento pontual terrestre: para compor a tabela de 
ranqueamento devem ser selecionadas unidades de conservação 
afetadas na mesma região hidrográfica (CNRH), mesmo bioma e 
pelo menos uma fitofisionomia afetada. 
 
- Empreendimento linear: para compor a tabela de ranqueamento 
devem ser selecionadas unidades de conservação sobrepostas a um 
“buffer” de 200km que protejam as mesmo biomas e que tenham 
preservadas pelo menos uma fitofisionomia afetada pelo 
empreendimento.  
 
- Empreendimento costeiro/marinho: para compor a tabela de 
ranqueamento devem ser selecionadas unidades de conservação na 
mesma ecorregião marinha (Prates, Gonçalves & Rosa, 2012 – 
Panorama da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos 
no Brasil – MMA) afetada pelo empreendimento.  
 
Critérios de destinação para volume grande de recursos 
 
- Empreendimento pontual terrestre: para compor a tabela de 
ranqueamento devem ser selecionadas unidades de conservação 
afetadas na mesma região hidrográfica e bioma(s) afetados pelo 
empreendimento. 
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- Empreendimento linear: para compor a tabela de ranqueamento 
devem ser selecionadas unidades de conservação sobrepostas a um 
“buffer” de 200km que protejam as mesmos biomas. 
 
- Empreendimento costeiro/marinho: para compor a tabela de 
ranqueamento devem ser selecionadas unidades de conservação de 
proteção integral nas ecorregiões marinhas (Prates, Gonçalves & 
Rosa, 2012 – Panorama da Conservação dos Ecossistemas 
Costeiros e Marinhos no Brasil – MMA). 
 
Critérios de destinação para volume excepcional de recursos 
 
- Empreendimento pontual terrestre: para compor a tabela de 
ranqueamento devem ser selecionadas unidades de conservação 
afetadas na mesma região hidrográfica afetada pelo 
empreendimento. 
 
- Empreendimento linear: para compor a tabela de ranqueamento 
devem ser selecionadas unidades de conservação sobrepostas a um 
“buffer” de 200km que protejam as mesmo biomas acrescentando 
aquelas  localizadas além do “buffer” nas Ottobacias de nível 3 
(ANA).  
 
- Empreendimento costeiro/marinho: para compor a tabela de 
ranqueamento devem ser selecionadas unidades de conservação de 
proteção integral nas ecorregiões marinhas (Prates, Gonçalves & 
Rosa, 2012 – Panorama da Conservação dos Ecossistemas 
Costeiros e Marinhos no Brasil – MMA). 

 
- Podem ser alocados recursos para unidades de conservação de 
proteção integral não contempladas nos critérios de volume 
excepcional de recursos até um teto de 30% dos recursos totais de 
compensação ambiental do empreendimento em questão, mediante 
proposta justificada apresentada pelo ICMbio e aprovada pelo 
CCAF, preferencialmente para ações de regularização fundiária e 
demarcação de terras.” 
 

Diversas são as considerações à respeito destes critérios que são necessárias para 

que os leitores, principalmente os gestores de UCs, possam entender e ser capazes de 

reproduzir a mesma análise feita para dado empreendimento, pela equipe técnica de 

apoio ao CCAF. Essa possibilidade traz transparência, e pode ensejar um pedido de 

reconsideração caso entenda que determinada UC não foi considerada, embora estivesse 

elegível pelos critérios. Ressaltando, no entanto, que o CCAF poderá ou não atender a 

sugestão, já que, posterior a esta análise ainda é feito o ranqueamento em planilha 

específica e a deliberação discricionária em plenária do fórum. 
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Foram criadas classes que delimitam o escopo espacial onde estarão situadas as 

UCs possíveis beneficiárias dos recursos. Primeiro por volume de recursos, quanto 

maior a quantidade de recurso, mais abrangente será a análise espacial, incluído, 

portanto o rol de UCs. Depois, para cada uma dessas classes de valores, os 

empreendimentos são separados em três categorias: pontual terrestre, linear e 

costeiro/marinho. Essas categorias foram pensadas diante da complexidade técnica de 

se estabelecer critérios por tipologia de empreendimentos, tais como específicas para 

hidroelétricas, linhas de transmissão, blocos de exploração de petróleo e etc. Desta 

forma, buscou-se criar categorias que abrangessem várias tipologias de 

empreendimentos, além de trazerem estreita relação com os tipos de impactos gerados. 

Empreendimentos lineares, por exemplo, abarcam, entre outros, gasodutos, minerodutos, 

linhas de transmissão, rodovias, e devem ser analisados para fins de compensação com 

um recorte diferente dos empreendimentos pontuais, como uma usina nuclear ou 

termoelétrica. Portanto, os critérios pensados para cada categoria de empreendimento 

refletem a natureza e amplitude de seus impactos, ressalvadas as limitações da 

metodologia. 

 

Comentários sobre as três categorias: 

 

i) Classe - volume pequeno de recursos, categoria - Empreendimento pontual 

terrestre será feita uma análise espacial em um raio de 200km a partir do 

empreendimento. As UCs que estiverem sobrepostas ao raio serão, todas elas, 

consideradas para a próxima etapa da análise – o ranqueamento em planilha específica. 

O resultado disso será considerado na elaboração de uma nota técnica com sugestão de 

destinação para ser apreciada e deliberada em plenária pelo CCAF. Nesta Nota, a equipe 

técnica de apoio elabora uma proposta de destinação considerando: o ranking das UCs, 

de acordo com vários critérios que já citamos anteriormente, se necessário, informações 

específicas de determinadas UCs, que podem ser fornecidas pelos órgãos gestores já 

nesta etapa e a quantidade de recursos. Se a CA foi de R$50.000,00, por exemplo, não é 

efetivo destinar para dez UCs e cada uma receber R$5.000,00 apenas. Aqui se evidencia 

como a destinação é tarefa complexa e multifatorial, exigindo dos tomadores de decisão 

uma amplitude de análise que muitas vezes lhe falta informação para efetivar. Melhor 

destinar estes cinco mil para dez UCs ou viabilizar uma ação mais concreta e apenas 

uma? Quando ganha escala essas e outras discussões mostram como a destinação é 
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delicada – melhor destinar 5 milhões para dez UCs ou 50 milhões para fazer a 

regularização fundiária de uma Unidade inteira?  

As informações que são utilizadas para alimentar a planilha de ranqueamento 

são obtidas do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, que é pré-

requisito para que uma Unidade possa ser beneficiada por recursos de CA, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA nº 371/2006. Aí reside a importância dos gestores de 

UCs, das três esferas, cadastrarem e manterem atualizadas as informações da Unidade 

no CNUC. A análise das Atas de deliberações do CCAF mostrou que, em diversos casos, 

unidades deixaram de ser contempladas com recursos por não estarem cadastradas. 

Informações desatualizadas também podem ensejar diminuição nas pontuações da 

planilha de ranqueamento e a Unidade deixar de ser escolhida. Exemplo: a UC elaborou 

e publicou seu Plano de Manejo, criou conselho e não atualizou essas informações no 

CNUC - terá perdido pontos na planilha que utiliza tais critérios como positivos.  

 ii) Classe - volume pequeno de recursos, categoria - empreendimento linear: 

é selecionado um número pequeno de unidades de conservação afetadas no entorno 

próximo e sobrepostas a um “buffer¹” de 200km. Como trata-se de empreendimento 

linear temos um “buffer” formado ao longo de todo o trecho da obra. As UCs que 

estiverem sobrepostas a este, serão todas elas consideradas para a próxima etapa da 

análise – o ranqueamento em planilha específica. Essa análise proposta na categoria 

linear, até aqui, pode ainda ser extremamente ampla, uma vez que podem existir 

empreendimentos extremamente extensos, como, por exemplo, a Linha de Transmissão 

do Madeira que liga Porto Velho – RO à Araraquara – SP, com extensão de 2.375 km, o 

que faz dela a maior linha de transmissão do mundo (REVISTA ALUMÍNIO, 2011). 

Portanto a categoria soma ainda mais outros três critérios: a UC deve estar na mesma 

bacia do empreendimento, no mesmo bioma e possuir em seu interior, pelo menos uma 

fitofisionomia que também é afetada pelo empreendimento.  

O critério de bacia hidrográfica, como já vimos, vem desde a origem do 

instrumento da CA, nas primeiras resoluções CONAMA. E realmente trazem relação 

ecológica relevante relacionada à possível dispersão dos efeitos dos impactos gerados, 

amplitude e perpetuidade. Como referência o CCAF utiliza a classificação Ottobacias 

utilizada pela Agência Nacional de Águas – ANA. O mapa dessas bacias pode ser obtido 

no site da Agência. No caso desta categoria de empreendimentos lineares de pequeno 

volume de recurso, o CCAF utiliza as Ottobaicias de nível 3 (Figura 6). Quanto maior o 

nível maior o detalhamento e menor a escala, portanto, reduz-se o escopo espacial.  
Nota: 1 - buffer – área delimitada com raio de 200km ao longo de todo o traçado linear do empreendimento. 
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Figura 6. Ottobacias nível 3. Fonte: ANA/MMA. 

 

Nas classes de médio, grande e excepcional volume de recursos o CCAF utiliza 

também o recorte de Regiões Hidrográficas (Figura 7), estabelecidas pela RESOLUÇÃO 

Nº 32, de 15 de outubro de 2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH. Trata-se de uma definição mais ampla que também permite um rol maior de 

Unidades para destinação de CA.  
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Figura 7. Mapa de Regiões Hidrográficas Fonte: CNRH/MMA 
 

Pra o critério de localizarem-se no mesmo bioma do empreendimento, o CCAF 

utiliza como referência o mapa de biomas fornecido pelo IBGE.  

Para o critério de fitofisionomia afetada, utiliza-se, na maioria das vezes, as 

informações contidas no EIA do empreendimento.  

iii) Classe - volume pequeno de recursos, categoria - empreendimento 

costeiro/marinho: aqui da mesma forma que os anteriores, é utilizado o raio de 200 km, 

mas limitado pela linha de costa contida na publicação de PRATES, GONÇALVES & 

ROSA, (2012) – Panorama da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos no 

Brasil – MMA. Este trabalho serve ainda de referência nas demais classes de médio, 
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grande e excepcional volume de recursos, quanto à utilização das ecorregiões marinhas 

propostas por SPALDING et. al. (2008).  

 

Segundo os autores, essas divisões são utilizadas pelo MMA para orientar políticas de 

conservação, fazem parte do Sistema de Ecorregiões Marinhas do Mundo (Marine 

Ecoregions of the World, MEOW) a mais conceituada até o momento: 

 

“Proposto pela TNC e WWF (2006), a partir do esforço conjunto 

de diversos cientistas, esse sistema representa uma síntese de 

classificações biogeográficas anteriormente propostas. A 

classificação MEOW, publicada originalmente na revista 

BIOSCIENCE, em 2007, já foi empregada pelo Painel Científico e 

Técnico da Convenção de RAMSAR, tendo sido recomendada 

como padrão para a regionalização biogeográfica costeira 

(SPALDING, 2008).” 

 

A utilização do sistema de ecorregiões marinhas adotado pelo CCAF, além de 

extremamente relevante e alinhada com as políticas ministeriais, ampliaram bastante as 

possibilidades de destinação, uma vez que essas áreas são bem amplas. A costa 

brasileira esta dividida em apenas oito delas (Figura 8). Apesar da extensão, os autores 

consideram a utilização desta metodologia importante:  
 

“Embora as ecorregiões constituam zonas muito amplas, no caso 

do Brasil – que possui zona costeira e zona econômica exclusiva 

extensas – a adoção desse sistema parece adequado como 

ferramenta para uma primeira abordagem visando o 

estabelecimento de redes de áreas costeiras marinhas protegidas. 

Além disso, considerando a soberania dos países sobre suas 

respectivas zonas econômicas exclusivas, optou-se por “estender” 

as ecorregiões até o limite de 200 milhas náuticas.” 
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Figura 8. Mapa de áreas prioritárias para a biodiversidade, que mostram as ecorregiões marinhas. Fonte: 

PRATES, GONÇALVES & ROSA, (2012) pág. 133.  
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O critério que utiliza as ecorregiões vai sendo ampliado na análise técnica do 

CCAF da seguinte maneira: empreendimentos costeiro/marinhos – pequeno volume de 

recursos – raio de 200 km do empreendimento até a linha de costa; médio volume – 

UCs de proteção integral situadas na mesma ecorregião do empreendimento; grande 

volume – UCs de proteção integral situadas em qualquer ecorregião do país; 

excepcional volume – idem. Na prática, além de não haver diferenciação entre as 

classes de grande e excepcional volume, são elegíveis todas as UC-PIs costeiro/marinhas 

do país. Tamanha amplitude, apesar de positiva, gera uma análise complexa, com 

ranqueamento de muitas UCs. No entanto, como a distância do empreendimento é um 

dos critérios utilizados para ranquear as Unidades, pode ser interessante pensar no ajuste 

do peso deste critério no cálculo da planilha.  

A publicação de PRATES, GONÇALVES & ROSA, (2012) serve também como 

referência de quais UCs são consideradas costeiro/marinhas no país – (Tabela 25, pàg. 

136). 

A análise das Atas de destinação do CCAF mostrou que a grande maioria de 

empreendimentos marinhos/costeiros destinados, foi de grande ou excepcional volume, 

como a etapa II da Produção de petróleo e gás natural do Polo do Pré-sal, 

empreendimento da Petrobras, com mais de 36 milhões de reais em CA (Ata da 34ª 

reunião ordinária do CCAF). Com isso, apesar da possibilidade de escolha de qualquer 

UC-PI marinho/costeira do país, nota-se que, como a maioria dos empreendimentos 

deste tipo estão situados na região sudeste, há um viés de seguidas destinações ao 

mesmo grupo de Unidades. Novamente, isso poderia ser atenuado pela adequação do 

peso dos critérios da planilha de ranqueamento, que poderiam, considerando os recursos 

já investidos na região, contemplar outras UCs marinho/costeiras mais distantes dos 

eixos desenvolvimentistas. No entanto, vemos como positiva a adoção deste critério por 

parte do CCAF, uma vez que UCs como o Parque Nacional do Cabo Orange, no Amapá, 

puderam receber recursos de CA pela primeira vez.  

Abaixo apresentamos um Quadro com os critérios por categorias de forma 

resumida. É importante mostrar a diferença entre as categorias de empreendimento 

linear das classes de pequeno volume e excepcional. As duas possuem os critérios do 

“buffer” de 200 km e Ottobacia de nível 3. No entanto, a primeira soma esses dois 

critérios, tornando elegíveis as UCs situadas no “buffer” em intercessão com a Ottobacia 

de nível 3 afetada pelo empreendimento. Já a segunda transcende o buffer de 200 km 

acrescentando a área da Ottobacia de nível 3, conforme esquema da Figura 9. 
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Quadro 4. Critérios por categorias.  Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
Figura 9. Diferença no escopo espacial de análise das UCs passíveis de serem beneficiadas com recursos de CA 

entre a categoria de empreendimento linear de pequeno volume e excepcional volume. Apenas para os critérios – 

buffer de 200 km e Ottobacia. Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

2.3 Análise das Atas de reuniões do CCAF 

 

Foram analisadas 36 atas, desde a primeira reunião ordinária, em novembro de 

2011 até a 34ª reunião, realizada em dezembro de 2014, com outras duas reuniões 

extraordinárias. Para compor a análise qualitativa e discussão deste subitem, foram 

verificadas as aplicações práticas dos critérios de destinação durante este período, a 

destinação eminentemente discricionária com seu componente técnico e político, além 
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da apresentação de um resumo quantitativo dos valores gerados por entes federativos, 

por categoria de UC e por ação.  

Antes de iniciarmos a apresentação das análises, faz-se necessário colocar 

algumas limitações encontradas, quais sejam: i) como o CCAF delibera em 1ª e 2ª 

instância, para que os órgãos gestores possam ser ouvidos para a escolha das ações (Art. 

33 do Dec. 4.340/2002), as destinações feitas em 1ª instância em uma reunião, não são 

obrigatoriamente deliberadas já em 2ª na reunião subsequente. Portanto há valores 

destinados que não puderam ser computados na análise quantitativa de destinações por 

ação, já que não haviam sido definidas ainda. Nestes casos, foram computadas apenas 

por categoria de UC (quando não foi destinada em bloco a critério do órgão gestor) e por 

entes federativos; ii) para as análises das destinações por categoria de UC e ações, 

apenas foram consideradas as deliberações às UCs federais dado o escopo deste 

trabalho. iii) várias retificações à deliberações realizadas foram feitas em reuniões 

posteriores, o que dificultou o fechamento de valores; iv) como ressaltado em cada 

deliberação do CCAF, os valores são destinados conforme cálculo inicial do quantum da 

CA, fornecido pela Diretoria de Licenciamento do IBAMA, portanto, cada valor ainda 

deverá ser atualizado pela taxa SELIC, o que faz com que os valores hora apresentados 

estejam abaixo do que será efetivamente investido nas UCs beneficiadas;  

Até dezembro de 2012, PINTO (2013) verificou que havia disponíveis nas contas 

escriturais da CAIXA, utilizadas para execução em favor das UCs pelo ICMBio, o valor 

de R$ 193.967.629,08. Utilizando a mesma fonte de dados que o autor, qual seja: o 

banco de dados existente na Coordenação de Compensação Ambiental – COCAM do 

ICMBio e os extratos encaminhados mensalmente pela CAIXA, foi apurado que, até 

junho de 2014, haviam sido depositados nestas contas a soma de R$ 218.307.636,50. 

O somatório dos valores destinados às UCs Federais pelo CCAF desde sua 

criação em nov/2011 até a 34ª reunião ordinária em dez/2014 foi de impressionantes R$ 

R$ 742.622.375,94. A grande diferença entre o volume destinado e o depositado, deu-se 

pela parcial paralização de celebração de novos Termos de Compromisso com os 

empreendedores, após a publicação do Acórdão TCU nº 1853/2013, que determinou que 

o ICMBio se abstivesse de depositar mais recursos de CA em contas da CAIXA, e que a 

única forma de execução possível fosse a “direta”, ou seja, por parte do empreendedor.  

“9.1. determinar: 
9.1.1. ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade que: 
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9.1.1.1. se abstenha de autorizar os empreendedores a cumprirem 
a obrigação de apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação estabelecida no art. 36 da Lei 9.985/2000 mediante 
depósito do valor da compensação ambiental em contas 
escriturais abertas na Caixa Econômica Federal em nome do 
empreendimento, conforme previsto na parte final do caput e no § 
2º do art. 11 da Instrução Normativa ICMBio 20, de 22 de 
novembro de 2011, ante a inexistência de previsão de tal 
procedimento na referida lei e no decreto que a regulamenta; 
 
9.1.1.2. conclua, se ainda existirem pendências, os inventários 
dos bens móveis e imóveis adquiridos com recursos da 
compensação ambiental e os incorpore a seu patrimônio, 
conforme disposto nos artigos 83, 85, 87 e 89 da Lei 4.320/1964, 
no art. 6° da Resolução CFC 1.111/2007 e na Portaria STN/MF 
437/2012; 
 
9.1.2. ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade, com relação ao saldo 
existente nas contas escriturais de compensação ambiental 
na Caixa Econômica Federal, que adotem, no prazo de 120 (cento 
e vinte dias), as providências necessárias à incorporação desses 
valores à Conta Única e ao orçamento fiscal da União e 
à correspondente aplicação nas finalidades a que se vinculam, 
com estrita observância da legislação orçamentária e financeira 
pertinente; 
 

Tais determinações ainda não foram cumpridas, pois o ICMBio apresentou 

Pedido de Reexame quanto aos itens 9.1.1.1 e 9.1.2, com efeito suspensivo, nos termos 

do art. 286 do Regimento Interno do TCU. Para atendimento do item 9.1.1.2, o ICMBio 

está implantando sistema informatizado de controle de bens.  

O TCU concedeu efeito suspensivo às determinações do Acórdão, com isso o 

ICMBio revisou a Instrução Normativa Nº 20/2011 que regulava o cumprimento da 

condicionante de compensação por parte do empreendedor através da celebração de 

termo de compromisso. Editou então a Instrução Normativa ICMBio Nº 10/2014 que 

revogou a primeira, mas manteve ainda, em caráter provisório, a possibilidade de 

depósito em conta a ser executada pelo órgão gestor (execução indireta), como se pode 

verificar em seu Artigo 19: 

Art. 19. O cumprimento da compensação ambiental na 
modalidade de execução indireta ocorrerá, em caráter provisório, 
durante a vigência do efeito suspensivo do Acórdão nº 1.853/2013 
- TCU - Plenário, por meio de depósito dos recursos de 
compensação ambiental pelo empreendedor. 
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 Com isso, o ICMBio volta a celebrar novos Termos de Compromisso e aportar 

recursos para execução de forma indireta tomando pra si uma obrigação que sempre foi 

do empreendedor, onerando ainda mais a já deficiente máquina pública.  

Portanto, caso sejam celebrados todos os Termos de Compromisso que devem 

surgir das destinações deliberadas pelo CCAF e considerando: os altos valores que vem 

sendo destinados; que dificilmente um empreendedor opta por executar por meios 

próprios se ele tem a opção de depósito para execução do ICMBio; e, por fim, a baixa 

taxa de execução por parte desta autarquia (vide PINTO, 2013), podemos prever que, 

muito em breve, o órgão gestor das UCs federias poderá aportar seu primeiro bilhão de 

reais em contas abertas junto à CAIXA.  

Essa perspectiva não é positiva se observarmos a decisão do TCU no item 9.1.2 

quanto à necessidade de incorporação destes recursos de CA na Conta Única da União. 

Quanto mais é aportado agora em contas escriturais, mais terá que ser transferido 

quando estiver encerrado o efeito suspensivo do Acórdão. Resta apreensão diante da 

possibilidade de contingenciamento desses recursos quando for atrelado ao orçamento 

fiscal da União. Se as UCs federais já encontravam dificuldades de utilização desta 

importante fonte de investimentos, neste cenário de incertezas poderá ser ainda pior.  

 

2.3.1 As destinações para outros entes 

Os valores destinados pelo CCAF a outros entes federativos (estados e 
municípios) e às RPPNs estão apresentados nos gráficos abaixo: 

 
Gráfico 1. Valores destinados pelo CCAF para UCs de outros entes federativos,  por região. Fonte: Elaborado 
pelo Autor. 
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Gráfico 2. Valores destinados pelo CCAF para UCs de outros entes federativos e RPPNs. Fonte: Elaborado pelo 
Autor. 

 
Inicialmente chama a atenção os valores destinados aos estados do Rio de Janeiro 

e São Paulo que somam 53% do total destinado pelo CCAF às Unidades não federais. 

Quando verificada a porcentagem das destinações por região constata-se a forte 

predominância da região sudeste com 64,8% do total de recursos destinados. Isso se 

deve ao fato de situarem-se nesta região a maioria dos empreendimentos de grande 

porte, sob competência do licenciamento federal, e geradores de volumes grandes e 

excepcionais de recursos. Por exemplo, as atividades de exploração de hidrocarbonetos 

no mar, como plataformas, pesquisas sísmicas e a infraestrutura necessária para sua 

logística – gasodutos, portos e etc. O que anteriormente foi chamado de eixo 

desenvolvimentista gera enormes volumes de recursos de CA para um número limitado 

de Unidades de Conservação.  

Fazendo  um exercício simples de verificar a quantidade de recursos de CA 

destinados pelo CCAF para os estados, por hectare protegido em UCs estaduais, entre a 

região Norte e Sudeste, chegamos ao seguinte resultado: R$ 25,71/ha – Sudeste e R$ 

0,75/ha – Norte. Esse cálculo foi feito com o somatório de áreas de UCs estaduais por 
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região, disponíveis no CNUC. Com isso constata-se que as destinações são 

extremamente influenciadas pela localização dos grandes empreendimentos. Então, 

como fazer com que os recursos de CA sejam priorizados para as UCs que mais 

percebem os impactos, conforme a legislação determina, mas ao mesmo tempo criando 

mecanismos que permitam uma melhor distribuição da CA para todas as Unidades do 

sistema, atenuando esta acumulação em determinada região? Com a criação do critério 

de destinação de 30% dos recursos de empreendimentos de volume excepcional para 

regularização fundiária de qualquer UC federal, o CCAF demostra preocupação com 

esta questão.  

Uma consideração importante a se fazer diante dos valores calculados para cada 

região foi o encontrado para a região norte, abaixo apenas da região sudeste. A 

porcentagem de 23,9% dos valores totais destinados às UCs estaduais foi fortemente 

influenciada pelos grandes empreendimentos de energia que estão ocorrendo na 

Amazônia. Dos valores destinados, apenas a Usina Hidroelétrica de Belo Monte gerará 

mais de 13 milhões de reais às UCs estaduais do Pará, dos 126 milhões de CA calculada, 

ainda a ser atualizada pela SELIC, até a celebração dos Termos de Compromisso. A 

Usina Hidroelétrica de Santo Antônio, na bacia do Rio madeira, também gerará o 

montante expressivo às UCs estaduais de Rondônia de 14 milhões de reais.  

Outro fato interessante que se pode observar tanto na análise das atas quanto em 

observações pessoais, durante as reuniões presenciais do CCAF, foi o aumento 

significativo de destinações às UCs de outros entes federativos, desde o início do seu 

funcionamento, até hoje. Dois exemplos disso, que também afastam qualquer suposição 

de direcionamento político dos recursos às UCs federais em detrimento de outras são: 

destinação do valor total da CA do empreendimento – Terminal Portuário BTP (Ata da 

24ª Reunião Ordinária do CCAF) - de 2,5 milhões apenas para UCs do estado de São 

Paulo, mais próximos ao empreendimento pelos critérios técnicos, neste caso o Comitê 

ainda decidiu não acatar a proposta da equipe técnica de destinar 1 milhão deste recurso 

para UCs federais. O segundo caso, foi também a destinação total da CA do 

empreendimento – Duplicação da BR 116 (Ata da 25ª R.O) – para UCs estaduais de SP, 

mais próximas.  

Entre os vários Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional com 

propostas (positivas e negativas) de modificações do SNUC, está o PL-772/2015 que 

prevê a aplicação de um percentual mínimo de 50% dos recursos de CA 

obrigatoriamente nos municípios afetados. Além de sugerir a inclusão desta previsão, ele 
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ainda altera o critério limitante das destinações apenas às UC-PIs colocando que o 

empreendedor deverá apoiar a implantação destas “prioritariamente” ou de unidades de 

uso sustentável. A justificativa do proponente traz um exemplo de sua região e é 

extremamente relevante para a discussão da importância da destinação de recursos de 

CA também para a criação de UCs, quando não houver unidades próximas, ação que foi 

diminutamente aportada de recursos pelo CCAF.  

“A exemplo da situação acima referenciada, temos a Usina 
Hidrelétrica de Estreito(MA), onde de acordo com o termo de 
compromisso assinado com o empreendedor, havia previsão de 
repasse de recursos para benefícios de unidades de conservação 
do Estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia, que sequer 
estavam previstas no estudo de impacto ambiental e relatório de 
impacto ambiental (EIA-Rima), nos Programas Básicos 
Ambientais (PBAs), Termos de Referência e que ficam a 
quilômetros de distância da Usina. 
 
Tal situação, se demostra injusta, pois embora os cidadãos 
diretamente atingidos tenham seus prejuízos compensados com 
indenizações amigáveis ou judiciais, o Meio Ambiente local, da 
região Sul do Maranhão, não sofreu qualquer compensação na 
sua natureza atingida, restando para esta região somente a 
degradação causada pela usina. 
 
Ademais, ainda que se alegasse que não há na região nenhuma 
unidade de conservação a ser beneficiada, nada impede a criação 
de uma nova unidade, considerando-se que esta também é uma 
das funções dos recursos arrecadados com a compensação 
ambiental.” 

 
O valor destinado à UCs municipais foi de pouco mais de 6 milhões de reais, que 

representam 4% do total. A análise das atas mostra que, frequentemente, para viabilizar 

a destinação em 2ª instância, o CCAF deparou-se com a inadequação das demandas 

propostas pelos municípios com as ações elencadas no Dec. Nº 4.340/ 2002. Com isso, 

as deliberações foram atrasadas para o envio de ofício solicitando a correção da 

proposta. Desta forma, seria interessante que o Comitê, ao informar os municípios da 

destinação ocorrida em 1ª instância, enviasse também um roteiro de quais ações podem 

ser desenvolvidas conforme a legislação, evitando atrasos e o inchamento da pauta. 

O baixíssimo valor destinado às RPPNs – R$ 90.000,00 é efeito da incoerência da 

manutenção destas UCs no grupo de uso sustentável, o que vai de encontro aos objetivos 

propostos para elas no SNUC, e a impossibilidade do uso direto de recursos naturais. 

Com isso, o instrumento da CA, que poderia ser mais um grande incentivo à iniciativa 
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de criação de Reservas Particulares no país, perde essa oportunidade. Apoiar a criação e 

implementação de RPPNs com recursos de compensação ambiental é reaproximar o 

instrumento de sua essência, com a manutenção de áreas protegidas para efetivamente 

compensar danos irreversíveis, como foi pensada em 1987.   

Uma vez inseridas no grupo de proteção integral, considerando a grande 

quantidade de RPPNs existentes no país, atualmente 1.400 - segundo dados da 

Confederação Nacional de RPPNs-CNRPPNs –, haverá alta probabilidade de estarem 

próximas a grandes empreendimentos e serem, portanto, contempladas com recursos de 

CA. Outra possibilidade que se conquistaria, e que acabaria com questionamentos 

jurídicos, é a criação de uma RPPN pelo próprio empreendedor para cumprimento da 

CA, similar ao que já vem ocorrendo em Minas Gerais. No entanto, lá, a criação de 

RPPN é imposta ao empreendedor em outra condicionante da licença ambiental, 

independente da CA. Isso tem ocorrido principalmente no setor minerário. Outra 

vertente é a obrigação do empreendedor em criar RPPN oriunda de Termo de 

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.  

A partir desta análise das destinações a outros entes, muitas vezes ocorre 

destinação de valores sem critério algum, divide-se por igual. A exemplo do ocorrido no 

empreendimento - Gasoduto Brasil Central, com destinação registrada na Ata da 25ª 

Reunião Ordinária do CCAF, item 6.3. Havia três milhões de reais para serem 

destinados a quatro estados: MG, DF GO e SP, que receberam cada um sua quarta parte 

sem justificativas dos valores. Essa questão será tratada com detalhes no Capítulo 3, mas 

nota-se a necessidade de criar critérios claros para a divisão dos valores entre as UCs 

estaduais e municipais, pois, diferentemente do ICMBio, elas não possuem 

representantes presentes no fórum de discussões do Comitê Federal. O ICMBio, por 

possuir duas cadeiras no CCAF, pode opinar na divisão dos recursos entre as Unidades 

escolhidas e não apenas serem ouvidos na escolha das ações em que serão aplicados os 

recursos, como ocorrem com os órgãos gestores estaduais e municipais.  

 

2.3.2 Destinação de CA por ações 

 

Passando aos comentários sobre os resultados da análise das destinações de CA  

por ação, apresenta-se a baixo os gráficos a que se referem: 
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 Gráfico 3. Porcentagem das destinações de recursos de CA pelo CCAF para as ações elencadas no Art. 33 do 
Decreto nº 4.340/2002, às UCs federais. Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
Gráfico 4. Valores de CA destinados pelo CCAF para as ações elencadas no Art. 33 do Decreto nº 4.340/2002, 
para às UCs federais. Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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2.3.2.1 Regularização Fundiária 

 

A preocupação com o enorme passivo de regularização fundiária das UCs do país 

foi levada à regulamentação legal pelo Decreto Federal nº 4.340/ 2002, que em seu art. 

33 elencou a ordem de ações prioritárias que devem ser seguidas na destinação de 

recursos de CA, com esta ação em primeiro lugar.  

Verificou-se na análise das Atas que o CCAF tem buscado veementemente 

respeitar a ordem de prioridades do Decreto. Em vários casos, quando o ICMBio 

apresentou para deliberação em 2ª instância, sua proposta de aplicação nas ações de 

recursos destinados em 1ª instância, e esta não contemplava a regularização fundiária, o 

Comitê solicitou a apresentação de justificativa formal para o não atendimento. Sendo 

aceita em casos, em que, comprovadamente, não havia demanda. 

Segundo estimativa de MACIEL (2012), o passivo de terras privadas pendentes 

de indenização em UCs federais é da ordem de 16,8 milhões de hectares que, 

correspondem a 25% da área de UCs federais que devem ser de domínio público. O 

presidente do órgão estimou em entrevista ao site Observatório do Código Florestal que 

os recursos necessários para a indenização de proprietários em UCs federais é da ordem 

de sete bilhões de reais (OBSERVATÓRIO DO CÓDIGO FLORESTAL, 2013). 

A compensação ambiental figura hoje como a principal fonte de recursos para 

regularização fundiária no ICMBio, dada a falta de recurso orçamentário para este fim e 

os constantes cortes e contingenciamentos que a autarquia tem sofrido. No entanto, 

outros mecanismos podem ser utilizados para viabilizar a regularização fundiária das 

UCs federais sem a necessidade de desembolso de recurso, dentre eles: a compensação 

de reserva legal, regulamentada pelo Novo Código Florestal (Lei nº 12.651 de 2012), a 

promoção de arrecadação de terras devolutas, a conversão de multas ambientais para 

regularização de terras em unidades, transferência pelos estados de terras arrecadas por 

eles em UCs federais, ampliação de acordos que propiciaram a concessão de direito real 

de uso das terras matriculadas em nome do INCRA para o ICMBio e etc.  

A porcentagem de recursos destinados à regularização fundiária na análise das 

atas foi de 77,43% do total, com o expressivo valor de R$ 434.952.487,46. Até junho de 

2014, o ICMBio possuía em contas escriturais junto à CAIXA, algo em torno de 60 

milhões para serem executados para esta ação. Portanto, como houve uma lacuna de 

aporte financeiro, dada a problemática da já citada decisão do Acórdão 1853/2013 do 

TCU, a Autarquia deve alcançar em breve cerca de meio bilhão de reais para 
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regularização das UCs. Este recurso ainda é pouco frente à demanda estimada de 7 

bilhões já citada. No entanto é previsto que o mecanismo de compensação de reserva 

legal possa alcançar 5,6 milhões de hectares na regularização de terras em UCs federais, 

o que, proporcionalmente ao valor citado de 7 bilhões de reais de passivo total, 

corresponderia à possibilidade de abatimento de quase 4 bilhões (OBSERVATÓRIO DO 

CÓDIGO FLORESTAL, 2013). 

Diante do exposto, é necessário manter e ampliar critérios que possibilitem o 

aumento dos investimentos de CA em regularização fundiária, afinal, em termos de 

efetividade e ganho em conservação, esta ação só perde para a criação de novas 

unidades, já que a desapropriação de uma fazenda, por exemplo, permite: a recuperação 

da área, a recolonização por espécies animais e vegetais, cessa danos como o uso de 

agrotóxicos e incêndios, atenua a dispersão de espécies invasoras, a invasão por espécies 

exóticas como o gado, permite o uso sustentável coletivo de populações tradicionais 

(UCs de uso sustentável), possibilita o fluxo gênico de áreas antes isoladas, entre muitos 

outros benefícios e ganhos de conservação. 

Registro aqui uma sábia colocação do saudoso Coordenador de compensação 

ambiental do ICMBio – Sr. Villi Tomich, responsável por grande parte da estruturação e 

melhora desta agenda na autarquia, que disse: “não regularizar as Unidades é brincar de 

fazer conservação no quintal dos outros”. Não há dúvida de que gerir uma Unidade não 

regularizada é extremamente difícil, é impor limitações e, muitas vezes sanções, àqueles 

que, na maioria das vezes, ali estão de boa fé, cerceados de alguns direitos à espera da 

justa indenização do poder público.   

 

2.3.2.2 Implementação 

 

As destinações para a ação de implementação somaram R$110.796.321,72 

representando 19,72% do total. Nesta ação são permitidas a contratação de serviços 

como consultorias, obras, e a aquisição de bens necessários à gestão da UC. No ICMBio 

o rito de demanda das Unidades para esta ação está fortemente centralizado na sede da 

autarquia em Brasília, cabendo à Coordenação de Compensação Ambiental receber as 

solicitações dos gestores das UCs, enviá-las, se for o caso, para aprovação dos setores 

responsáveis, que caso aprovem, deverão retornar à primeira para que autorize a 

execução. Com isso, duas Unidades Avançadas de Administração Financeira – UAAF de 

Goiânia-GO e Teresópolis-RJ – iniciam o processo de elaboração de edital, termo de 
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referência e licitação da demanda. Será  discutido no Capítulo 3, em maior detalhe, a 

morosidade deste processo de execução de recursos de CA, mas a taxa de execução 

trimestral encontrada por PINTO (2013) de menos de 2% do recurso depositado, mostra 

a necessidade urgente de se adotar mecanismos mais céleres e de se retornar a 

responsabilidade da aplicação e administração destes recursos ao empreendedor.  

 

2.3.2.3 Pesquisa  

 

As destinações para a ação de pesquisa somaram R$ 3.978.000,00 apenas 0,71% 

do total. Essa ação essencial à gestão das unidades, além de estar sendo pouco 

contemplada pelas deliberações do Comitê, enfrenta também gargalos de execução. 

Quando disponibilizado a uma UC federal, o recurso fica disponível nas contas da 

CAIXA (execução por parte do ICMBio) e é demando pelo gestor da UC que poderá 

firmar parcerias com Universidades e outras instituições do ramo. No entanto, tem-se 

novamente a dificuldade burocrática do processo de aquisição via licitação. Uma 

iniciativa pioneira no ICMBio e extremamente positiva foi o convênio firmado com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq para a 

realização de chamada de projetos de pesquisa em UCs federais do bioma caatinga. 

Foram empregados 3,4 milhões de reais de compensação do empreendimento – Projeto 

de Integração do Rio São Francisco. Como o CNPq possui todo o know how e estrutura 

para a execução e acompanhamento de pesquisas, a experiência foi extremamente 

positiva e nunca mais foi repetida. Portanto, registra-se aqui um relato dos resultados 

deste convênio (abaixo), que ainda vai gerar a publicação de um livro, para que a 

comunidade científica possa cobrar a melhoria na aplicação destes recursos à pesquisa, 

que já são tão escassos no país.  

“Como resultados gerais constata-se que ainda existe uma grande 
diversidade escondida na Caatinga. Foram encontradas 90 novas 
espécies de invertebrados, três novos peixes, seis novos anfíbios e 
répteis, quatro novas plantas e grande diversidade críptica, 
detectada por técnicas moleculares. Houve incremento na riqueza 
conhecida para as UC com destaque para 20% de aumento da 
diversidade de peixes das bacias, grupo este ainda mal 
representado nas áreas protegidas. Aumentou-se o conhecimento 
sobre espécies ameaçadas de extinção, subsidiando avaliações do 
estado de conservação e elaboração de planos de ação. E 
evidenciou-se a importância das UC como hábitats para 
reprodução e alimentação de espécies migrantes e como área de 
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refúgio e área fonte, em regiões muitas vezes degradadas, tendo 
sido as capoeiras de caatinga associadas à agricultura itinerante 
identificadas como hábitats muito importantes para diversos 
grupos de plantas e animais. 

As ameaças diagnosticadas no entorno e no interior das UC 
abrangem queimadas, a presença de ovinos e caprinos, processos 
de eutrofização, desertificação, contaminação com fertilizantes, 
espécies invasoras, extração de lenha, caça, problemas 
fundiários, invasão, esgotamento do solo, em um cenário de 
aridização que tende a pressionar cada vez mais as unidades de 
conservação, exigindo crescente articulação entre pesquisa e 
efetivo manejo. 

A situação crítica das UC da Caatinga e do próprio bioma levou 
os pesquisadores e participantes do seminário à elaboração da 
"Carta pelas Unidades de Conservação da Caatinga", 
evidenciando a urgência no número de técnicos e melhor 
estrutura e mais conhecimento de modo a dar conta de imensos 
desafios de gestão e conservação. 

Foi consenso entre os pesquisadores que o edital foi um estímulo 
enorme e em muitos casos fundamental para a atuação 
consistente dos grupos de pesquisa no bioma, em projetos tão 
focados em conservação. A interação com os gestores teve um 
salto, e programam-se seminários e outros fóruns regionais para 
ampliação e permanência dos resultados alcançados. Centenas de 
alunos de graduação e pós-graduação foram envolvidos. Houve 
sucesso na captação de novos recursos a partir deste edital, 
fortalecendo a atuação dos grupos nessas UC. Foram 
estabelecidas grades permanentes de pesquisa em duas UC – 
Estação Ecológica de Aiuaba e Parque Nacional do Catimbau –, 
com articulação de diversos grupos de pesquisa. Dezenas de 
produtos de divulgação foram elaborados.” (ICMBio, 2013) 

Ressalta-se ainda que fora os quase 4 milhões destinados pelo CCAF, ainda 

estavam disponíveis em contas escriturais de compensação, em junho de 2014, mais de 1 

milhão de reais para pesquisa.  

2.3.2.4 Plano de Manejo 

A ação de elaboração e revisão de Plano de Manejo alcançou R$ 9.680.000,00 

(1,72% do total). Embora o ICMBio tenha avançado sobremaneira na qualidade e no 

número de planos publicados, em comparação com o IBAMA, ainda há muito a se fazer. 

PINTO (2013) registra um dos fatores que ainda limitam a execução mais eficiente deste 

recurso destinado às UCs federais: 
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“Outra questão que dificulta a elaboração e revisão de planos de 
manejo é que, desde 2012, há a recomendação da Procuradoria 
Federal Especializada junto ao ICMBio de que este documento 
seja elaborado pelos servidores do Instituto, pois esta seria 
atribuição inerente ao cargo, entretanto, na maioria das unidades 
de conservação não há servidores suficientes para atender a mais 
esta demanda,” 

Apesar de essa recomendação ser limitada pelo insuficiente número de 

servidores, essa estratégia que estava sendo adotada pelo ICMBio até 2013, foi 

extremamente positiva se considerarmos que ninguém sabe melhor da realidade da UC 

de que seus próprios gestores. De forma que buscou-se elaborar Planos mais sucintos, 

práticos e objetivos. Diferente dos produtos entregues por consultorias contratadas em 

licitações caras que apresentam um plano de manejo extenso, fora da realidade da 

unidade e pouco exequível, oriundo de coleta de dados secundários e baseados em 

termos de referencia que solicitam um grande número de diagnósticos. Infelizmente, 

mudanças na gestão têm retroagido nestas estratégias, priorizando novamente os Planos 

elaborados por consultoria. A considerar esta última estratégia, os valores destinados 

pelo CCAF podem ser considerados baixos, mas na elaboração pelos próprios 

servidores, pode ser razoável se buscarmos meios mais céleres de execução.  

“O plano de manejo precisa ser uma ferramenta de trabalho 
exequível, cabendo nos recursos humanos, financeiros e materiais 
da unidade de conservação. Precisa ser flexível e dinâmico, num 
modelo que permita adaptação de acordo com a realidade da 
unidade.” (ICMBIo, 2012) 

“O problema das administrações dos parques e do Instituto Chico 
Mendes (ICMBio),  responsável pela gestão das unidades, é a 
burocracia e o modelo defasado que orienta a elaboração desses 
documentos. 

“Às vezes demora tanto para concluir um plano desse que, 
quando aprovado, já está desatualizado. Isso é um empecilho à 
conservação [de espécies]”, disse o analista ambiental Alexandre 
Lantelme Kirovsky, coordenador substituto de Elaboração e 
Revisão de Plano de Manejo (COMAN/ICMBio). 

Ele acrescentou que o volume de diagnósticos feitos e de 
pesquisas “é absurdo” e, em alguns casos, influencia, na prática, 
em pouca coisa. Técnicos do órgão ambiental, criado há seis 
anos, tentam concluir uma proposta de mudança desse roteiro que 
poderá valer a partir deste ano. “Estamos formulando uma 
metodologia nova, mais enxuta, objetiva e estratégica”, explicou 
Kirovsky.” (EBC, 2013)  



P á g i n a  | 95 
 

Apesar desta discussão, a coordenação de plano de manejo do ICMBio tem 

avançado muito, cursos estão sendo ministrados aos gestores para capacitá-los para esta 

tarefa e os planos continuam sendo elaborados. Mas para que esta ação seja mais 

eficiente e consiga executar os recursos destinados, é necessário o aumento do quadro 

técnico da autarquia mediante concurso público.  

2.3.2.5 Proteção, Educação Ambiental e Criação de UCs 

 

Estas três ações serão comentadas em conjunto, dado o baixo volume de recursos 

que somaram juntas, apenas 0,42% do total destinado. A ação de educação ambiental foi 

predominantemente destinada à APAs, dado o tratamento diferenciado trazido pelo 

Parágrafo Único do Art. 33 do Decreto nº4.340/ 2002 para as categorias de UCs que 

permitem propriedades privadas quando a posse e o domínio não sejam do Poder 

Público. Nestes casos, recursos de CA somente podem ser destinados para: 

        I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

        II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 

vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

       III - implantação de programas de educação ambiental; e 

      IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 

dos recursos naturais da unidade afetada. 

Depreende-se da leitura do citado Artigo que, caso existam unidades entre estas - 

APA, RPPN, Monumento Natural, RVS e ARIE – que, apesar de permitirem propriedade 

privada, são de posse e domínio públicos, não há que se respeitar estas ações. Valendo 

então as mesmas para as outras UCs cujo domínio é apenas público, como um Parque 

Nacional.  

A educação ambiental é uma ação extremamente estruturante para a gestão de 

qualquer Unidade, deve ser transversal com a proteção, com a articulação com o entorno 

e a mobilização comunitária, deve permear as reuniões de conselho, e tem a capacidade 

essencial de aumentar a governança e o envolvimento do território pela sociedade. A 

destinação de apenas um milhão para este fim é muito aquém do seu potencial.   

A ação de Proteção foi predominantemente aportada para a compra de 

equipamentos de combate a incêndios florestais. Aplicação muito importante que deve 

ser também ampliada.  
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Já a ação de criação de novas UCs merece especial destaque, já que, como foi 

discutido anteriormente, reside aí a essência do instrumento da CA. Foi a criação de uma 

estação ecológica a primeira estratégia para compensar danos irreversíveis ao meio 

ambiente. E o baixíssimo volume de destinação para este fim tem um viés fortemente 

político. Mesmo quando apontado pelo EIA/RIMA do empreendimento e mesmo quando 

sugerido na Nota Técnica da equipe de apoio do CCAF (vide item 4º da Ata da 6ª RO), o 

comitê reluta em destinar para este fim.  

Além da parca destinação, a execução destes recursos por parte do ICMBio esta 

praticamente parada. PINTO (2013) verificou que, durante o período estudado, entre o 

terceiro trimestre de 2009 e o quarto trimestre de 2012, nenhum recurso de CA foi 

executado para esta ação. Acrescenta ainda: 

 
“Observa-se que não houve execução para a prioridade de 
estudos para criação de unidades de conservação, mesmo 
havendo recursos destinados. Os estudos técnicos são de 
primordial importância para determinar a escolha da categoria e 
dos limites adequados à UC a ser proposta. Geralmente são 
realizados levantamentos e elaborados relatórios com foco no 
meio natural, socioeconômico, cultural e fundiário, cuja 
profundidade da análise pode diferir em função das 
particularidades de cada proposta. 
 
A falta de execução para recursos de estudos para criação 
ocorre, principalmente, devido a destinações realizadas de forma 
equivocada para esta prioridade. Por exemplo, destinou-se 
compensação ambiental para realização de estudos para criação 
em certa área que não era considerada prioritária para 
conservação, ficando o recurso subutilizado. A solução viável 
seria redestinar estes recursos para criação de unidades em 
outras áreas prioritárias ou para outras prioridades elencadas no 
Decreto nº 4.340/2002.” 
 

Como justo registro, ressalta-se, porém, a destinação ao estado do Pará, ocorrida 

na 29ª Reunião Ordinária do CCAF, de 4,5 milhões de reais para a criação de UC-PIs 

estaduais na região da Terra do Meio e da volta grande do Rio Xingu, como forma de 

compensar os danos gerados pela Usina Hidroelétrica de Belo Monte. 

Destinações como essas devem ser replicadas, principalmente considerando os 

grandes volumes de recursos de CA gerados por empreendimentos como as usinas da 

bacia amazônica, as atividades de exploração de hidrocarbonetos no mar, que poderiam 

estar sendo utilizados para a criação de novas UCs, principalmente costeiro/marinhas. O 
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Brasil, como signatário de diversos acordos internacionais tem metas acordadas a 

cumprir, e a criação de UCs marinhas é uma delas.  

“Meta 11: Até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e de 
águas continentais e 10% das zonas costeiras e marinhas, 
principalmente as áreas de particular importância para a 
biodiversidade e para a manutenção dos serviços ambientais, 
devem estar conservadas por meio de sistemas ecologicamente 
representativos e integrados dentro de paisagens terrestres e 
marinhas mais amplas, compostos por áreas protegidas ou outras 
medidas de conservação efetivas in situ, bem conectadas e geridas 
com eficácia e equidade.”(Nagoya, 2010 apud Prates et al 2012). 

 

Na 10ª Conferência das Partes, realizada em Nagoya em 2010 o Brasil pactuou a 

meta de conservar pelo menos 10% de suas zonas costeiras e marinhas em UCs ou outras 

estratégias in situ. No entanto, nossa porcentagem de áreas marinhas protegidas é de 

menos de 2% (MEDEIROS & YOUNG, 2011). 

 

2.3.3 Destinações de CA por categoria de UC 

 

 
Gráfico 5. Porcentagem das destinações do CCAF por categoria de UC federal. Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A forte predominância das destinações para UC-PIs, com 95,6% do total, é 

claramente um efeito da limitação do SNUC, destinando para unidades de uso 

sustentável somente quando “afetadas”. Mas compondo este percentual, chama a atenção 

os 72,1% destinados para Parques Nacionais. Uma das causas deste elevado volume em 

detrimento de outras UC-PIs pode estar nos critérios adotados pelo CCAF, já 

comentados anteriormente. Como a planilha de ranqueamento utiliza critérios de 

distância do empreendimento e dimensão da UC, entre outros, geralmente os Parques 

pontuam melhor, principalmente na região sudeste, onde está o maior número de grandes 

empreendimentos. Nesta região, os parques costumam ter áreas significativamente 

maiores do que de outras categorias. O que não ocorre na Amazônia, por exemplo, onde 

não raramente Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas atingem mais de 1 milhão de 

hectares.  

Além de serem maiores na região sudeste, os Parques Nacionais também existem 

em maior número, 40% do total de UCs de proteção integral. Desta forma torna-se maior 

a probabilidade de um Parque estar próximo ao empreendimento gerador de CA. Além 

disso, os parques, por serem locais de grande visibilidade pela vocação do uso público, 

tendem a ser mais estruturados, possuir instrumentos de gestão como conselho e plano 

de manejo, e terem algum tipo de reconhecimento internacional. Todos estes pontos 

citados são critérios considerados na planilha de ranqueamento. Fica a discussão quanto 

à necessidade da revisão dos critérios da planilha para que tornem mais abrangentes as 

destinações.  

Os números mostram o que já foi discutido bastante, quanto a necessidade 

premente de se alterar o SNUC para permitir a destinação também as UCs de uso 

sustentável, sem distinção. A sociedade e, principalmente os órgãos gestores de UCs de 

todo o sistema, devem buscar articular a aprovação dos projetos de lei que já tramitam 

neste sentido desde que não desvirtuem a vocação ambiental da CA e não sociais ou de 

custeio dos órgãos como já se aventou e muitos almejam.  

 

2.4 Conclusões do Capítulo 

 

Os altos valores destinados pelo CCAF asseguram ainda mais a importância e o 

potencial da CA como fonte de investimentos às UCs do Brasil. No entanto, a 

ineficiência da execução destes recursos por parte do órgão gestor federal tem gerado o 

acúmulo de recursos em caixa, o que, frequentemente, depõe contra ele quando tenta 
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articular politicamente o aumento de orçamento próprio. Soma-se a isso a visão 

deturpada de que a CA pode suprir demandas de custeio que competem, tão somente, ao 

orçamento fiscal. Tal subversão de objetivos pode mascarar a real necessidade de 

investimentos às UCs pelo Governo Federal. A escassez de recursos orçamentários para 

regularização fundiária das unidades federais é um exemplo disso. É muito comum 

encontrar UCs federais que possuem grandes somas de recursos de CA, que não 

conseguem executar pela burocracia criada, cujos gestores são cobrados a cumprirem 

metas e em que os recursos orçamentários apenas existem para cobrir despesas básicas 

de água, luz e vigilância patrimonial.  

Espera-se que tão logo acabe o efeito suspensivo do Acórdão do TCU 

nº1853/2013, que impede a continuidade do cumprimento da CA pelo depósito em 

conta, o empreendedor possa assumir a obrigação que sempre foi dele, desonerando a 

máquina pública e dando maior celeridade a execução em favor das UCs.  

Seria interessante calcular o quanto a execução financeira da CA custa para o 

ICMBio, somando-se os salários dos servidores envolvidos, os custos de administração 

da CAIXA, de operacionalização do processo licitatório, publicações no Diário Oficial e 

etc. Provavelmente seria alarmante notar o valor assumido pela sociedade brasileira para 

a execução de uma obrigação do empreendedor. 

O Ministério do Meio Ambiente estimou a demanda anual de recursos financeiros 

para a manutenção e implementação das UCs federais em R$543 milhões de reais 

(MMA, 2009), frente a um orçamento de cerca de R$ 300 milhões/ano, portanto 

insuficientes. Se considerarmos que o CCAF destinou cerca de R$ 743 milhões de reais 

às UCs federais em três anos, teríamos R$ 278 milhões/ano que, somados ao orçamento 

citado de R$ 300 milhões, cobririam a estimativa da demanda necessária. Apesar do 

cálculo simplista, isso mostra mais uma vez o potencial da CA tanto em volume quanto 

em facilidade de execução, afinal, o orçamento está à mercê de contingenciamentos e 

deve ser gasto com toda a burocracia inerente de recursos orçamentários, já a 

compensação, por ser extra orçamentária, pode ser executada com mecanismos diversos 

como é feito no Rio de Janeiro com o FUNBIO. Isso mostra como é imperioso buscar 

destravar o gargalo da execução já que o fluxo que o precede já está gerando elevada 

soma. 

“A maior parte dos problemas enfrentados pelo SNUC tem a 
mesma causa em comum: recursos insuficientes para sua 
implementação e manutenção, incluindo a criação de novas áreas 
que deveriam entrar no sistema nos próximos anos. Os recursos 
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alocados, infelizmente, são insuficientes e não vêm 
acompanhando a expansão do sistema. Segundo o MMA (2009), o 
orçamento federal para as unidades de conservação é 
praticamente o mesmo desde o ano 2000 (cerca de R$300 
milhões/ano), observando um aumento apenas 6,83% entre os 
anos de 2000 e 2008, enquanto no mesmo período a área somada 
das UCs federais teve uma expansão de 78,46%.  
 
Somadas todas as fontes de recursos disponíveis, o orçamento 
federal para as unidades de conservação atingiu R$331 milhões 
em 2008, um valor muito abaixo das necessidades mínimas. De 
acordo com estimativas, para que o SNUC funcione plenamente, 
seriam necessários gastos correntes anuais da ordem de R$543 
milhões para o sistema federal e de R$ 361 milhões para os 
sistemas estaduais, além de R$ 611 milhões em investimentos em 
infraestrutura e planejamento no sistema federal e de outros R$ 
1,18 bilhão nos sistemas estaduais (MMA, 2009).” 
 

Este trabalho apontou ainda que em 2008 a CA representou apenas 2,41% do total 

de receitas do SNUC.  

A compensação ambiental poderia ser ainda objeto de uma grande campanha de 

marketing destinada aos empreendedores. Hoje está em voga a “responsabilidade 

ambiental” das empresas, a “sustentabilidade” de seus processos. E a CA tem grande 

potencial de suprir essa demanda cada vez mais frequente. Os órgãos gestores deveriam 

vender a ideia da execução por parte do empreendedor, como possibilidade interessante 

de divulgação de ações de responsabilidade socioambiental, ou mesmo como critério de 

certificação ambiental do empreendimento.  

A International Hidropower Association – IHA, (Associação Internacional de 

Hidroeletricidade) recentemente procurou o ICMBio para verificar o andamento do 

cumprimento da condicionante de CA por parte do empreendedor da Usina de Santo 

Antônio, no Rio madeira. O objetivo era verificar o cumprimento da condicionante de 

compensação uma vez que o empreendedor, voluntariamente, adotou o protocolo de 

sustentabilidade proposto pela IHA. Em outro exemplo, a Usina hidroelétrica de Salto 

Caxias no sul do país, já foi um dos empreendimentos premiados no premio do IHA Blue 

Planet Prize, prêmio de reconhecimento pela sustentabilidade alcançada na implantação 

do empreendimento, com reassentamento da totalidade da população atingida. (Fonte: 

http://www.hydropower.org) 

A obtenção de certificação pelas normas ISO em sistemas de gestão ambiental de 

empreendimentos também é uma possibilidade em que a CA poderia ser considerada. Os 
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órgãos gestores deveriam articular com essas organizações certificadoras colocando as 

melhores práticas no cumprimento da CA em evidência.  

Infelizmente não é incomum constatar o uso menos nobre de recursos de CA, 

quando deveriam, por sua origem no dano ambiental, gerar ganho em conservação. Um 

exemplo disso é a utilização de recursos de CA, destinados na ação de implementação, 

para o pagamento do contrato de manutenção de veículos do ICMBio. O próprio CCAF, 

embora tenha combatido essa prática, assegurando a adequação das demandas 

apresentadas pelos órgãos gestores às elencadas pelo Decreto nº 4.340/2002, também 

corroborou com esta prática, como se verifica na Ata da 26ª Reunião Ordinária, item 

4.5. O CCAF aprova a destinação a uma UC do Rio de Janeiro com a demanda declarada 

do órgão gestor estadual de aplicação em serviço de manutenção veículos/embarcações e 

na compra de combustível.  

Em que pese a opinião de alguns de que a CA deve ser utilizada nas UCs 

independente da natureza dos gastos, reside aí o risco cada vez mais eminente da 

consolidação da ausência de investimento público em todo o Sistema Nacional. Os 

órgãos gestores não deveriam aplicar recursos de compensação em custeio, porque com 

isso, o que assistimos é a troca de responsabilidades: os órgãos gestores assumem a 

execução da CA que é obrigação do empreendedor, enquanto estes, com o simples 

depósito dos recursos extra orçamentários, passam a ocupar o lugar do orçamento 

público arcando com custeio.  

Maiores que os ajustes que podem e devem ser feitos no processo de destinação 

da CA federal, são os avanços que se verificam desde a criação do CCAF. A análise das 

Atas permitiu verificar que, embora não se tenha superado ainda as incertezas jurídicas 

que cercam o instrumento, até que sejam julgados os embargos declaratórios pelo STF, 

duas das três engrenagens da CA estão a pleno vapor – a valoração e a destinação, 

restando ainda o desafio maior de dar celeridade à execução. Para exemplificar esta 

consolidação dos processos que envolvem IBAMA, MMA e ICMBio, na 34ª Reunião 

Ordinária chegaram a ser deliberadas as destinações de dez empreendimentos. 

Recentemente, com a entrada de novos servidores tanto no IBAMA como no ICMBio, 

esses processos podem melhorar ainda mais.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA A MELHORIA DOS CRITÉRIOS DE DESTINAÇÃO, 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ATORES-CHAVE E 

REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS POR ÓRGÃOS 

LICENCIADORES ESTADUAIS E POR OUTROS PAÍSES. 

 

3.1 Análises dos questionários. 

 

Para subsidiar as contribuições deste trabalho para a melhoria dos critérios de 

destinação da CA federal, foi aplicado questionário online, em formato Google Docs 

composto de 16 perguntas mistas (abertas e fechadas), conforme orientações de Gunther 

(2003), Goode (1979). As perguntas eram de múltipla escolha com possibilidade de 

comentário à alternativa selecionada pelo respondente. Foram enviados 36 questionários 

obtidos 22 respondidos.  

Os atores foram divididos em sete classes segundo seu grau de envolvimento 

atual ou anterior com o processo de destinação de compensação ambiental. A 

porcentagem de participantes de cada classe foi a seguinte: 

 
Quadro 5. Classes de envolvimento com a destinação, dos participantes da pesquisa.  

Classe de envolvimento com a destinação Nº de 
participantes % 

a) Tomador de decisão - Ex.: membro de Comitê ou Câmaras de destinação. 3 14% 
b) Área meio - Ex.: Membro de área técnica de órgãos gestores de UC que 
subsidiam o processo de destinação. 

9 41% 

c) Gestor de UC Federal beneficiada com Compensação. 3 14% 
d) Gestor de UC que, em sua opinião, deveria receber recursos de 
compensação, mas nunca foi contemplada. 

1 5% 

e) Membro de OEMAS ou gestor de UC Estaduais ou municipais.  2 9% 
f) Executores de recursos - Ex. técnicos de unidades financeiras de órgãos 
gestores de UCs responsáveis pela execução da compensação. 

2 9% 

Outros 2 9% 
TOTAL 22 

Fonte: Dados do Trabalho. 
Conforme foi previsto nos riscos do projeto deste trabalho, o número reduzido de 

participantes se deu pela especificidade do tema. Além disso, a própria limitação do 

método de envio via email faz com que nem todos os atores sejam suficientemente 

sensibilizados para responder o questionário. Soma-se a isso a grande carga de 
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obrigações a que estão sujeitos, uma vez que, via de regra, possuem cargos de chefia e 

coordenação em seus respectivos órgãos.  

Dentre as classes de divisão dos participantes, aqueles da “área meio” foi onde 

obteve-se maior numero de participantes – 9 de 22. Entre os pertencentes à classe de 

“tomadores de decisão” foi interessante verificar que, embora trabalhem diretamente 

com o CCAF e Câmaras Estaduais de Destinação da CA, suas respostas mostraram boa 

abertura para as propostas de melhorias que foram comentadas nas questões. Isso pode 

ser entendido como uma oportunidade de aceitação das ideias em divulgações futuras 

deste trabalho junto aos órgãos operadores da CA.  

No início do questionário foi disponibilizado ao respondente um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do INPA – Parecer nº 965.707 de 2015.  

Por se tratar de assunto amplo e complexo, na elaboração das perguntas, 

entendeu-se necessário elaborar alternativas com justificativas para nortear as ideias e, 

principalmente, instigar os participantes a opinarem através dos comentários na parte 

aberta das questões. Estes sim foram o material mais relevante para o trabalho.  

Pelo número reduzido de perguntas, optou-se por apresentá-las com o resultado 

quantitativo para as de múltipla escolha e um arrazoado sobre os 

comentários/justificativas deixados pelos participantes. Na conclusão do capítulo, após a 

apresentação de algumas experiências de destinação de outros estados e países, 

apresentar-se-á o apanhado destas com as contribuições dos questionários para dispor a 

deste trabalho à melhoria dos critérios de destinação.  

Questão 1. Quais informações o órgão gestor deveria fornecer sobre as unidades 

de conservação, que você considera essenciais para iniciar a destinação? Marque sua 

escolha e justifique no campo abaixo das opções. 
           1-a) quanto ao plano de manejo 

 

a) Possui ou não Plano de Manejo.  

b) Possui ou não Plano de Manejo e, em caso 

positivo, qual seu nível de implementação.  

c) Possuir ou não o Plano de Manejo, não é 

uma informação essencial para a destinação.  
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Esta pergunta que se subdivide em subitens relacionados às informações que 

geralmente são utilizadas tanto em nível federal quanto estadual na destinação de 

compensação, como a existência de plano de manejo, conselho e outras. Algumas 

alternativas são excludentes entre si, como é o caso desta primeira, em que o nível de 

especificidade da informação sobre o plano de manejo da UC vai se detalhando.  

A maioria dos entrevistados (72%) escolheram a alternativa B, pois consideraram 

importante a utilização das informações contidas no plano para subsidiar a destinação, 

de duas formas: utilizando os diagnósticos e planejamento de ações importantes para  

que a UC cumpra seus objetivos, contidas no documento; bem como as informações (que 

não estarão no documento) sobre o nível de implementação, ou seja, o quanto das 

demandas previstas no plano já foram cumpridas. Conhecendo as ações pendentes, o 

CCAF poderia aportar recursos à sua execução, tornando a destinação mais efetiva. No 

entanto, um dos participantes fez uma ressalva importante quanto à falta de 

sistematização dessas informações sobre o nível de implementação dos planos de 

manejos de UCs. Realmente, hoje não estão compiladas no ICMBio. Outro lembrou que 

o CNUC poderia ser a plataforma para que o Comitê acessasse essas informações em 

tempo real. Mas para isso seria necessário melhorar as articulações com os órgãos 

gestores para que mantivessem sempre atualizadas as informações no Cadastro 

Nacional. O MMA, a quem compete a gestão deste instrumento, poderia ampliar os 

campos para que o gestor inserisse os objetivos, metas e ações apontadas no 

planejamento, e que o gestor pudesse seguir atualizando seus resultados. 

O ICMBio já iniciou o acompanhamento do planejamento estratégico 

institucional, voltado para gestão de resultados e do cumprimento de metas por seus 

servidores, para fins de avaliação funcional; isso é feito através de dois sistemas online: 

respectivamente: o SIGE – Sistema Integrado de Gestão Estratégica e o SAD – Sistema 

de Avaliação e Desempenho (ICMBio, 2013). O SIGE poderia estar integrado ao CNUC 

alimentando informações sobre o cumprimento de metas contidas no plano de manejo. 

Ou rotinas poderiam ser incrementadas para garantir a ampliação das informações no 

CNUC. Tais como um sistema de envio de mensagens aos gestores, lembrando dos 

prazos para registrar o acompanhamento do planejamento.  

O ICMBio está atualmente trabalhando na criação de um sistema de gestão 

patrimonial, no qual, inclusive, foram utilizados recursos de compensação ambiental. 

Este sistema também poderia permitir integração com o CNUC, disponibilizando aos 

tomadores de decisão do CCAF relatórios de bens adquiridos com compensação. Há 
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ainda a previsão de um sistema de acompanhamento da Compensação Ambiental no 

órgão gestor federal. Com a integração de informações de todos estes sistemas com o 

CNUC (Figura 10), além de mais efetivo, o processo se tornaria mais célere, uma vez 

que, o próprio comitê, com assessoria de sua equipe técnica, poderia propor a divisão 

dos valores entre as UCs e indicar as ações de aplicação, o que, atualmente, é feito pelos 

órgãos gestores ensejando uma deliberação de segunda instância pelo Comitê, tornando 

menos célere o processo. Outros dois sistemas do ICMBio poderiam, de alguma forma, 

ter interface e alimentar o CNUC: o SIGTERRA - Sistema de Informações sobre 

Consolidação Territorial de Unidades de Conservação (UCs) Federais e o SISBio – 

Sistema de autorização e informação científica em biodiversidade, ambos serão 

comentados nas questões subsequentes.  

 

 
Figura 10. Proposta de integração de sistemas previstos no ICMBio com o CNUC. Fonte: 

Elaborado pelo Autor. 

 

Uma das principais críticas dos gestores de UCs federais ao sistema SIGE é que 

são pactuadas metas sem, no entanto, fornecer meios para alcançá-las, dada as 

limitações orçamentárias. Os recursos da CA poderiam preencher esta lacuna, tornando 

o planejamento uma ferramenta acreditada e prática.   

Doze por cento dos entrevistados escolheram a alternativa A, e justificaram 

através de seus comentários que, consideram a informação de ter ou não o plano de 

manejo – PM já suficiente para a destinação. Na opinião deles, as UCs que não possuem 

o PM deveriam receber recursos para sua elaboração antes de qualquer outra medida. 
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Acham que esta deveria ser a ação mais prioritária de destinação da compensação, 

mesmo acima da regularização fundiária, pois, consideram que o plano é essencial para 

aplicação norteada de recursos. 

 Outro, porém, opina que, frente ao atual quadro de carência de recursos humanos 

e financeiros para a gestão de UCs federais, o baixo nível de implementação dos PMs 

pode ser reflexo disso, portanto, tais informações não deveriam subsidiar a destinação a 

fim de evitar injustiças. Sobre este ponto de vista é interessante considerar que o CCAF 

deve, sim, criar meios de lançar o olhar sobre o nível de implementação, mas que essa 

rotina possa conter critérios que ponderem até que ponto um dado de baixo nível tem 

sua origem em questões estruturais, como a falta de servidores na UC. Essa tarefa, mais 

uma vez, mostra a complexidade da destinação com tantas variáveis a ponderar. 

Ademais, assim como no planejamento, um resultado negativo acende um alerta sobre as 

fragilidades do processo, mostrar que a CA deixa de ser efetiva por falta de pessoal 

fermenta uma discussão, muito necessária, sobre a importância que a sociedade 

brasileira, representada por seu governo, está dando à conservação do meio ambiente.  

Por fim, 4% dos entrevistados escolheram a alternativa C, pois embora 

reconheçam a importância dos instrumentos de gestão, o que deve nortear a destinação, 

antes de tudo, é o viés ecológico, através da análise da intensidade de degradação que 

um determinado problema está causando aos ambientes protegidos. Extrapolando nesta 

linha, quanto mais degradante um problema enfrentado, maiores seriam os recursos 

destinados e, as UCs contempladas seriam aquelas com mais alto grau de ameaça. Essa 

sugestão, apesar de interessante, pode gerar mais uma vez questionamentos de 

competência e finalidade: a primeira diz respeito à obrigação do poder público de 

combater e atenuar ameaças aos ambientes protegidos, e a segunda, nos lembra do 

objetivo do instrumento da CA – o de compensar danos irreversíveis com incremento de 

conservação (substituição do bem difuso lesado por outro) que restaria desvirtuado se 

utilizado desta forma com foco na resolução de problemas, ao invés de estar empregadas 

em ações estruturantes e mais planejadas. Para ilustrar: mais vale destinar compensação 

para combate a incêndios em UCs onde essa demanda é crítica, ou investir na 

regularização fundiária de propriedades em seu interior que utilizam o fogo e dão causa 

a tais sinistros? 
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1b) Quanto ao Conselho da UC 

 

 
 

Esta questão foi uma das que obteve respostas mais distribuídas, isso, pelos 

comentários deixados pelos participantes, pode significar que poucos têm a dimensão do 

grande potencial que o Conselho, seja ele deliberativo ou consultivo, tem de 

suplementar e respaldar a gestão. Quando falamos da relação Conselho – Compensação, 

menos ainda são aqueles que têm a noção de como o primeiro pode tornar a última mais 

efetiva, transparente e participativa.  

A exemplo dos Orçamentos Participativos, os conselhos de UCs podem ser fóruns 

de discussão da aplicação dos recursos de CA que tiram do gestor da Unidade ou dos 

seis membros do Comitê Federal, a responsabilidade complexa da destinação. Para 

MAHFUS (2000), com o Orçamento Participativo retira-se poder de uma elite 

burocrática repassando-o diretamente para a sociedade. Com isso a sociedade civil passa 

a ocupar espaços que antes lhe eram "furtados". 

Para ilustrar cita-se os grandes empreendimentos amazônicos, como é o caso da 

Usina de Belo Monte, cujo processo de licenciamento foi ruidoso e polêmico. A 

destinação da CA deste empreendimento, ocorrida na 29ª Reunião Ordinária do CCAF, 

gerou 126 milhões de reais, dos quais, 92 milhões foram destinados a apenas uma UC – 

o Parque Nacional do Juruena. Portanto, teria sido extremamente salutar, a exemplo do 

orçamento participativo, a realização de assembleias dos conselhos de cada UC passível 

de receber recursos de CA deste empreendimento, que priorizariam e apresentariam suas 

demandas, elegendo um delegado para compor uma reunião específica com o CCAF 

para deliberar a destinação. Ressalvadas ás ações de aplicação elencadas no Art. 33 do 

Decreto nº4.340/2002.  

a) Conselho Consultivo/Deliberativo (A UC possuí 

ou não este conselho);  

b) Conselho Consultivo/Deliberativo (nível de 

atuação do conselho na gestão da UC, medido pela 

participação em reuniões, número de resoluções, 

grupos de trabalho formados e etc);  

c) Informações sobre o Conselho da Unidade não são 

essenciais para a destinação.  

d) Saber da existência de demandas oriundas do 

conselho da UC para nortear a destinação. 
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Certo é que demandas robustas poderiam sair desse procedimento, das quais só 

quem conhece a dinâmica da região poderia propor. Como ex., a criação de Unidades em 

ambientes realmente representativos, interligando outras áreas protegidas, a construção 

de estruturas em pontos estratégicos da UC e etc. Tal tarefa, compartilhada com os 

conselhos, certamente aumentaria a participação popular e o envolvimento da sociedade 

local na gestão da Unidade, pois geraria “empoderamento”, consolidaria ainda mais a 

importância dada a estes fóruns pelo próprio SNUC.  

A previsão para implantar esse procedimento já está contida na Resolução 

CONAMA nº 371/2006, além dos princípios consagrados em todo nosso ordenamento da 

publicidade e garantia de participação popular.  

 

“Art. 8º Os órgãos ambientais licenciadores deverão instituir 
câmara de compensação ambiental, prevista no art. 32 do 
Decreto nº4.340, de 2002, com finalidade de analisar e propor a 
aplicação da compensação ambiental em unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais, visando ao 
fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza-SNUC envolvendo os sistemas estaduais e municipais 
de unidades de conservação, se existentes.  
Parágrafo único. As câmaras de compensação ambiental deverão 
ouvir os representantes dos demais entes federados, os sistemas 
de unidades de conservação referidos no caput deste artigo, os 
Conselhos de Mosaico das Unidades de Conservação e os 
Conselhos das Unidades de Conservação afetadas pelo 
empreendimento, se existentes (grifo nosso).” 
 

Ainda que não fosse de pronto implantado este procedimento de consulta aos 

conselhos, o CCAF poderia pensar em implantar consultas públicas online, como já é 

amplamente utilizada na administração pública. 

Os oito por cento dos entrevistados que escolheram a alternativa “C” comentaram 

sobre o distanciamento existente entre as ações elencadas pelo Decreto nº4.340/2002 

para aplicação de CA e a abrangência das decisões que geralmente são tomadas pelos 

conselhos. A esse respeito, observa-se que as ações mais prioritárias – regularização 

fundiária e plano de manejo - trazem realmente um arcabouço técnico importante, 

possuem muitas limitações jurídicas e procedimentos burocráticos. Contudo, mesmo 

nestas, percebe-se que os conselhos podem ser de grande valia. Pois em um fórum 

atuante, são articuladas importantes parcerias que, muitas vezes, fazem com que o órgão 

gestor deixe de desembolsar recursos para determinadas ações. Muitos são os casos de 
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Unidades que contornam brilhantemente a falta de recursos firmando parcerias: realizam 

estudos diagnósticos para elaboração do plano de manejo em parceria com instituições 

de pesquisa, conseguem apoio logístico de prefeituras e organizações não 

governamentais e tudo isso, com origem no calor das discussões de um conselho 

participativo e atuante, que aponta demandas e cobra de quem pode ajudar. Nestes casos, 

o gestor ganha uma série de aliados que passam a tanto cobrar resultados, quanto 

auxiliar para que eles apareçam.  

Já nas outras ações elencadas pelo Decreto, é indiscutível a possibilidade de 

contribuição do conselho. A pesquisa científica pode tanto ser demandada pelo conselho 

em investimentos de CA, quanto utilizadas por pesquisadores que compõe os fóruns para 

embasar outras decisões de investimentos. A proteção a educação ambiental e a criação 

de novas Unidades também podem ter ganho de efetividade quando levadas ao debate.  

Quanto à alternativa “B” que sugere a importância não só da informação sobre a 

existência ou não de conselho, mas também de seu nível de participação e 

representatividade na gestão, para subsidiar o início da destinação, um participante 

anotou:  

“Muitas unidades de conservação, embora já possuam em grande 
parte conselhos instituídos, ainda precisam implementar de fato 
esses conselhos, cujas decisões poderiam melhor embasar o 
processo de destinação dos recursos de CA, de modo a aumentar 
a efetividade de sua aplicação, assim como reduzir conflitos. 
Algumas unidades discutem os planos de trabalho no âmbito de 
seus conselhos, porém em etapa posterior à destinação e anterior 
à celebração do termo de compromisso (grifo nosso).” 

 

O comentário além de sintetizar a importância da relação conselho – CA, traz a 

informação de ordem prática (grifada) que vale ser comentada, acerca do momento de 

consulta ao conselho. Essa consulta feita previamente à destinação pelo CCAF poderia 

atrasar  o processo? O que se tem visto é que o tempo que decorre entre a informação do 

valor da CA ao Comitê, pela Diretoria de Licenciamento do IBAMA, até sua efetiva 

destinação, seria sim suficiente para que os órgãos gestores consultassem os conselhos. 

Como citado no comentário acima, aquela Unidade que tenta se respaldar na consulta ao 

conselho hoje, o faz para elaboração do Plano de Trabalho.  Neste momento as Unidades 

já foram escolhidas e os valores distribuídos entre elas, cabendo apenas a análise das 

ações e aporte de recursos a cada uma. Ou ainda, mesmo isso já pode ter sido decidido 

pelo gestor e o conselho é consultado apenas para ajustes. 
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Caso fossem normatizados os procedimentos de consulta aos conselhos para 

embasar a destinação em primeira instância, deveria realmente se pensar em um 

fluxograma factível e célere, para que não fossem gerados atrasos no processo, dada a 

complexidade logística, em algumas regiões, de viabilizar reuniões de conselho.   

Outros participantes além de citarem a importância da consideração das 

demandas do conselho para embasar a destinação de CA, citaram ainda que esses 

recursos deveriam ser utilizados tanto para sua formação quanto para sua manutenção e 

capacitação. Atualmente, o decreto não traz a previsão específica de aplicação da CA 

para este fim, mas ela pode ser justificada na ação de implementação, dada sua 

abrangência. No entanto, não tem sido rotina no ICMBio esta possibilidade.  

 

1-c) Quanto à regularização fundiária da UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Além do levantamento fundiário completo (conforme acima) saber quais UCs 

possuem propriedades prioritárias para serem regularizadas, de acordo com o grau de 

ameaça de sua permanência, pressão política ou por oportunidade e conveniência.  

e) Informações sobre a demanda de regularização fundiária da UC não é essencial para a 

destinação. 

Sobre esta que é a ação mais prioritária para aplicação dos recursos de CA, nota-

se que, as opiniões ficaram divididas, principalmente entre as alternativas “B” e “D”. 

Conforme a análise dos comentários, pode-se perceber que a maioria reconhece que 

quanto mais informações estiverem disponíveis para a tomada de decisão da destinação, 

mais efetiva ela será, e que a possibilidade de priorizar Unidades que já possuem 

a)Levantamento de ocupações em 

campo (saber pelo menos se há 

ocupantes na UC);  

b) Levantamento preliminar de terras 

privadas e públicas na UC (saber o 

quantitativo de terras da União, do 

Estado, privadas e devolutas);  

c) Levantamento fundiário completo 

(saber quais UCs possuem processos 

de indenização prontos para 

pagamento de proprietários); 
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processos prontos para pagamento poderia aumentar a execução destes recursos. Porém, 

há um receio de alguns de que o aumento das exigências de estudos, instrução 

processual e priorização, poderiam atrasar e até emperrar as destinações, uma vez que 

pouquíssimas unidades possuem tal nível de informações. Em outras palavras, o receio 

se baseia na impossibilidade prática atual de aplicação deste critério. 

Entende-se que a instituição desses tipos de critérios trazidos pelas alternativas 

da questão, realmente careceriam de um investimento robusto na elaboração de estudos 

da situação fundiária das UCs federais. Mas não se pode mais buscar manter o fluxo de 

destinações apenas por manter, ou seja, não é possível pensar nas etapas separadamente. 

Enquanto a falta de informações justificar destinações impensadas, a efetividade e a 

execução desses recursos estarão comprometidas. É essencial pensar em ações 

estruturantes para melhorar tanto a destinação quanto a execução. Como foi bem 

lembrado em um comentário de um dos participantes do questionário aplicado no curso 

do presente estudo, as destinações feitas sem informações prévias sobre a situação 

fundiária da UC são meras estimativas, o recurso pode ser tanto maior quanto menor que 

a demanda real. Se o critério fosse: destinar recursos de CA para UCs que possuem 

diagnóstico fundiário e, para as que não possuem, destinar primeiramente para sua 

elaboração; poder-se-ia realmente tornar ainda mais moroso o processo. Mas isso porque 

se está trabalhando com a execução internalizada no ICMBio. Caso se busque o retorno 

da competência originária de execução por parte do empreendedor, as contratações de 

consultorias para elaboração de estudos fundiários em UCs podem aumentar 

sobremaneira, pois estarão desburocratizadas do processo licitatório. 

Existe a impressão infundada de que a execução da ação de regularização 

fundiária por parte do empreendedor pode gerar avaliações de terras tendenciosas, 

especulação com aumento dos preços pagos, ou estudos fundiários rasos. No entanto, se 

o órgão gestor de UCs acompanhar de perto o processo, validando produtos e regulando 

procedimentos, este risco seria diminuto. Um exemplo das etapas acompanhadas se daria 

primeiramente com a elaboração conjunta dos Termos de Referências, seguindo modelos 

e critérios aprovados. Depois as avaliações de terra seguiriam metodologias 

estabelecidas pelo INCRA (em âmbito federal). Por fim, todos os produtos seriam 

analisados e validados por servidores da área técnica sem o que, as terras não seriam 

pagas. Tal situação da falta de informações para a destinação, também se mantém, em 

parte, pela fragmentação do processo da CA entre o IBAMA e o ICMBio. Portanto deve 

ser interesse e papel do MMA incentivar a adoção de critérios mais robustos de 
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destinação, definir as tão aguardadas diretrizes, conforme competência da Câmara 

Federal de Compensação Ambiental – CFCA, secretariada por este Ministério, para 

tornar as ações mais efetivas. Na prática, o IBAMA não tomará a iniciativa de tentar 

tornar a regularização fundiária em UCs (com recursos de CA) mais efetiva, uma vez 

que essa competência se encerra no ICMBio. Seu papel de aumentar e agilizar o fluxo de 

destinações já está sendo cumprido, como vimos nas análises das Atas do CCAF. 

Portanto é necessário que o MMA cumpra seu papel de integração dos processos entre 

suas autarquias vinculadas. 

Uma melhora neste cenário está prevista também com o recente lançamento do 

SIGTERRA - Sistema de Informações sobre Consolidação Territorial de Unidades de 

Conservação (UCs) Federais. Elaborado em uma parceria do ICMBio com a TNC – The 

Nature Conservancy, esse sistema traz informações sobre a situação fundiária das UCs 

federais e permite gerar relatórios, visualizar processos, documentos, pareceres 

jurídicos, mapas, fotos e imagens de satélite, além de mostrar os imóveis que têm 

sobreposição com UCs federais, o que facilitará o processo de desapropriação (ICMBio, 

2015). Com a alimentação de informações de estudos fundiários, esse sistema poderá 

servir ao corpo técnico que apoia às destinações do CCAF. 

Há ainda os 8% dos participantes que selecionaram a alternativa “E”. Suas 

justificativas decorrem da opinião de que não deveria haver uma ordem a ser seguida nas 

ações elencadas no Art. 33 do Decreto nº4.340 de 2002, mas sim que a destinação se 

baseasse no planejamento da Unidade, alinhado com as diretrizes institucionais. Tal 

opinião é relevante no sentido de apontar uma fragilidade no ICMBio quanto a ausência 

de diretrizes institucionais relacionadas à compensação. Não é exigido dos gestores de 

UCs federais que a elaboração dos Planos de Trabalho para cumprimento da CA, esteja 

alinhada ao seu planejamento ou mesmo às metas institucionais.  

 

1-d) Quanto ao nível de estruturação física e patrimonial da UC 

a) Dados básicos sobre a existência, 

quantidade e estado de estruturas físicas e 

equipamentos na UC;  

b) Nível de implementação + grau de 

efetividade (saber, mediante estudos de 

satisfação de usuários e entrevistas com os 

gestores, em que grau, a estrutura e  
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equipamentos disponíveis atendem a 

demanda da UC no cumprimento de seus 

objetivos);  

c) Conhecer as demandas de bens relacionadas ao cumprimento das metas e objetivos do 

planejamento estratégico da UC;  

d) Conhecer as demandas de aplicação de recursos feitas pelo gestor da UC; 

e) Informações sobre bens e estrutura física da UC não são essenciais para a destinação. 

 

Inicialmente já chama bastante atenção o fato de que nenhum dos participantes 

selecionou a opção “D”, uma vez que esta é forma com que são levantadas as demandas 

de destinações para aquisição de bens e serviços com recursos de CA. Está personificada 

na pessoa do gestor da UC, a elaboração do plano de trabalho para aplicação. Por não 

haver um controle de patrimônio, ou diretrizes e padronizações do que pode ser 

adquirido, a sede do ICMBio, na maioria das vezes, não verifica se a demanda que o 

gestor está fazendo é realmente necessária e menos ainda se gerará ganho de 

conservação. Conforme foi comentado no questionário, muitas vezes o gestor demanda 

um equipamento que rapidamente se torna obsoleto, ou que acaba onerando o órgão com 

mais despesas de manutenção. Uma exceção a esta regra são as eventuais demandas 

originadas da própria sede, que visam adquirir bens e serviços em prol de todas as UCs. 

Um exemplo foi a compra de imagens de satélite para várias Unidades, com recursos 

rateados das contas de todas as beneficiadas com compensação para a ação de 

implementação. 

          A importância das demandas para a estruturação física e patrimonial da UC 

estarem relacionadas ao planejamento no cumprimento de metas e objetivos, foi a opção 

escolhida por 36% dos participantes. Uns lembraram ainda da possibilidade quase que 

imediata de se colocar isso em prática, já que o SIGE – Sistema de Gestão Estratégica já 

é uma realidade no ICMBio e deveria prever a possibilidade do gestor pactuar as metas 

da UC, colocando também quais os recursos serão necessários para que sejam atingidas. 

Assim, essas informações serviriam ao CCAF em novas destinações.  
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1-e) Quanto ao quadro de pessoal 

 

a) Quantos servidores e/ou quadro de funcionários terceirizados a UC possui?  

 

b) Informação sobre a quantidade de 

servidores não é essencial para a destinação, 

uma vez que a capacidade de execução de 

recursos de compensação ambiental não 

depende do número de servidores e pode 

ainda ser executada pelo próprio 

empreendedor. 

Esta questão resumiu-se em verificar se, na opinião dos atores, o quadro de 

pessoal da UC é ou não um fator a ser levado em consideração para a destinação. Mais 

uma vez divididas as opiniões, citam-se dois comentários feitos pelos participantes que 

justificam de forma sintética a escolha de cada opção: 

“Participante 1: a morosidade na quitação da compensação e a 
alta mobilidade do quadro de pessoal das UC em geral justificam 
o fato deste fator não ser relevante, pois os cenários mudam 
constantemente.” 
 
“Participante 2:Mesmo que a Compensação Ambiental possa ser 
executada diretamente pelo empreendedor, a existência de 
servidores para acompanhar e subsidiar a destinação, 
principalmente nos casos de implementação da UC é de grande 
importância. De que adiantará equipar a UC com os melhores 
recursos, se não houver uma equipe para utilizá-los? Muitas 
vezes, a UC possui um único gestor, que acaba tendo dificuldades 
para demandar a execução, frente ao acumulo de trabalho das 
diversas áreas a que é demandado.” 

 

Mais uma vez nota-se aqui a ausência de ações estruturantes de competência da 

administração, no sentido de dar as mínimas condições para que a Compensação 

funcione de fato. A falta de pessoal é um grande gargalo para a o aumento da execução e 

da efetividade da CA. Além da realização de mais concursos públicos, é importante 

pensar nas alternativas de execução via empreendedor, via instituições como o FUNBIO 

ou através de parcerias específicas para cada ação, como foi com o CNPq para pesquisa 

e como poderia ter sido com a Universidade Federal de Viçosa e UNESCO para 

regularização fundiária, acordos promissores que não se efetivaram. Tais parcerias têm o 
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condão de atenuar a falta de pessoal, mas não podem, no entanto, suprir toda demanda 

de recursos humanos que a CA envolve, porque há etapas nos processos que só poderão 

ser realizadas por servidores, tais como o recebimento e atesto de equipamentos, 

produtos de consultorias, a elaboração dos planos de trabalho, o provisionamento de 

recursos, análise técnica de processos de regularização, recebimento de terras 

desapropriadas. Mas são tarefas pequenas e rápidas diante de todo o processo. 

Desonerar a máquina pública da execução da CA, que é obrigação do 

empreendedor, poderia ainda liberar servidores e cargos investidos neste fim para que 

passassem a atuar na melhoria das destinações. Com isso, diversos analistas ambientais, 

seja na área meio ou nas UCs, passariam a atuar de acordo com suas competências 

legais, analisando indicadores de efetividade das destinações para subsidiar a tomada de 

decisão no CCAF.  

 

1-f) Execução de Compensações anteriores 

 

a) Nível de execução de Compensação 

(saber se a UC já recebeu recursos de 

compensação, o quanto e como já foi 

gasto);  

b) Saber apenas quanto há de 

compensação disponível para UC.  

c) Saber o quantitativo de valores 

disponíveis versus o tamanho da demanda 

para determinada ação.  

A maioria dos participantes (48%) escolheu a alternativa “A” que, dentre as três, 

seria a mais completa. Em seus comentários opinaram que a simples verificação do 

montante de recursos de CA disponível para determinada UC não é suficiente para que 

os tomadores de decisão do Comitê possam deliberar novas destinações de forma mais 

efetiva, ou seja, com maior segurança de que cada real destinado, não só será executado, 

mas gerará ganho em conservação.  

Existem Unidades que por se situarem em áreas onde frequentemente são 

iniciados grandes empreendimentos, como é o caso do Parque Nacional Restinga de 

Jurubatiba ou Parque Nacional Serra da Bocaina, ambos no Rio de Janeiro, tem recebido 

grandes somas de CA em seguidas destinações. Outros ainda têm recebido muitos 
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recursos oriundos das destinações pelo critério dos 30% em empreendimentos de volume 

excepcional, para regularização fundiária como é o caso do Parque Nacional da Serra da 

Canastra.  

Através da análise das Atas do CCAF apuramos que a este último, haviam sido 

depositados até junho de 2014, o montante de R$ 5.869.769,10 dos quais foram 

executados R$ 1.394.237,89; Portanto com 23,75% de execução do depositado. A 

simples informação do quanto havia do restante disponível em junho de 2014 – R$ 

4.475.531,21 não trariam muitos subsídios para apoiar novas destinações, uma vez que a 

demanda de regularização fundiária deste parque é grande e está sob intensas pressões 

políticas. Poderia, portanto, absorver grandes somas de recursos. É o que está sendo 

feito em um esforço contínuo que destinou R$ 33.901.369,64 para regularização 

fundiária da Unidade no período analisado das destinações do CCAF. Agora, se fosse 

analisado mais a fundo, como a alternativa “A” sugere, e verificássemos como o recurso 

foi executado, veríamos que só houve investimentos na ação de implementação. O 

CCAF neste caso, poderia solicitar que o ICMBio qualificasse a proposta de destinação 

para regularização fundiária, justificando porque, embora haja grande demanda para esta 

ação, nada do depositado foi executado.  

Várias são as justificativas diante da complexidade multifatorial que circunda a 

gestão de UCs para explicar porque um recurso pode não ter sido executado a contento. 

Mas essa análise tornaria a destinação mais efetiva, pois poderia considerar a real 

capacidade de execução, e poderia ainda ensejar ajustes na gestão para que o problema 

fosse corrigido. Poderiam ainda ser pensados critérios específicos de destinação 

baseados na eficiência de execução. Tal como realizar novas destinações apenas se a UC 

tiver cumprido determinada porcentagem de execução do recurso já disponibilizado. Ou 

ainda se determinado número mínimo de metas tiverem sido cumpridas com o 

investimento de CA, conforme planejamento estratégico da UC.  

Outro benefício da adoção destes critérios pode ser o aumento da disponibilidade 

de recursos para outras UCs, que normalmente são preteridas no processo em detrimento 

destas que estão situadas mais próximas de eixos desenvolvimentistas. Uma sugestão 

importante a esse respeito foi feita por um dos participantes do questionário, qual seja: a 

de inserir no ranqueamento das Unidades passíveis de receber CA, feito pelo CCAF, o 

critério que pontue negativamente quando uma UC tiver recursos depositados e não 

executados, dando a chance outras também receberem.  



P á g i n a  | 117 
 

A adoção desses critérios poderia gerar críticas entre os gestores de UCs, que 

poderiam, com razão, justificar a falta de execução por fatores alheios a sua gestão, 

como a burocratização do processo dentro do ICMBio, de modo que não seria justo 

preterir a UC por isso. Mas para aumentar a efetividade do instituto da CA, deve-se 

buscar a visão sistêmica que deve privilegiar medidas que tornem mais equitativa a 

distribuição de recursos. Além disso, em alguns casos, a baixa execução de recursos de 

CA decorre mesmo de má gestão na Unidade. Pois além de demandar e acompanhar 

investimentos, existem procedimentos de regularização fundiária que devem ser 

realizados pela UC para viabilizar o processo até o efetivo pagamento da 

desapropriação. 

Mesmo os participantes que marcaram a alternativa “C” (28%) e “B” (12%) 

reconheceram através de seus comentários que, as informações não só dos recursos 

disponíveis mais do status da execução, são importantes e qualificam a destinação. 

 

1-g)  Quanto ao uso público 

 

a) Saber se já existe ou não a visitação 

(mesmo que de forma desordenada - sem 

Plano de Manejo e/ou estrutura física mínima);  

b) Saber se existe, mediante estudos de 

viabilidade econômica, potencial para 

implementação de estruturas de apoio ao uso 

público mesmo que ele seja, posteriormente, 

destinado à concessão;  

c) Além do estudo de viabilidade econômica, devem estar disponíveis estudos de capacidade 

de suporte, redução de impactos de trilhas, destinação de resíduos e outros;  

d) Recursos de CA não devem ser empregados em Uso Público;  

e) Mesmo que não haja qualquer informação sobre o uso público de dada UC, recursos de CA 

poderiam ser empregados justamente para a realização destes - estudos de viabilidade, planos 

de negócio, estudos de impacto e capacidade de suporte, perfil do visitante e etc.  

Esta questão gerou clara tendência entre os participantes que, conforme comentários, 

escolheram a opção “E” (60%) pela importância que o uso público tem de trazer perenidade 

econômica e envolvimento da sociedade com a UC, algo que não pode esperar até que todos 

os estudos estejam disponíveis. 
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“Participante: A visitação em UC, é fundamental para assegurar sua 
continuidade de existência frente à pressão econômica, só defendemos 
aquilo que conhecemos. a implementação do uso público é 
fundamental para assegurar que a UC tenha uma fonte de recurso 
para se manter a longo prazo, em especial para os parques nacionais. 
Na compensação ambiental quando destinada para plano de manejo 
ou para aquisição de bens e serviços, deveria sempre ser priorizada a 
questão do uso público nas categorias que permitem o mesmo.” 
 

Essa questão da priorização de investimentos de recursos de CA em uso público de 

UCs onde ele é permitido é extremamente relevante e deveria ser uma diretriz dos órgãos 

gestores, visando a geração de receita para sustentabilidade financeira. É o mesmo que possuir 

dinheiro guardado e ter que decidir-se entre a compra de um carro ou de um apartamento. 

Embora o carro lhe proporcione benefícios, não deixará de ser um passivo, que deprecia e 

exige mais gastos. Enquanto que o apartamento, além de também lhe gerar benefícios 

variados, também poderá gerar o retorno de capital, sendo um ativo. De modo que o 

investimento de CA em uso público é uma forma de perpetuidade do recurso.  

Outros comentários asseveram a importância econômica do uso público nas UCs. 

Segundo MEDEIROS & YOUNG (2011), são estimados em R$ 2,2 bilhões de reais a soma 

dos valores gerados pelo uso público em UCs federais e estaduais para a economia brasileira 

em 2016,  

“O impacto econômico potencial da visitação nas unidades de 
conservação federais e estaduais depende do processo de 
consolidação destas áreas. Desta forma, é importante considerar a 
perspectiva de implementação das unidades de conservação, a partir 
de uma composição de iniciativas e investimentos. Este estudo, 
direcionou especial atenção aos investimentos e projetos previstos no 
âmbito dos mega eventos esportivos (Copa 2014 e Olimpíadas 2016). 
Assim, o potencial impacto da visitação do conjunto de unidades de 
conservação federais e estaduais é bastante expressivo, podendo 
atingir cerca de R$2,2 bilhões naquele ano.(grifo nosso).” 
 

Um dos participantes lembrou ainda: 

“A melhoria do uso público nas UC´s seria diretamente proporcional 
à melhoria da receita do ICMBio.” 
 

Esse comentário contrapõe outro deixado pelo participante que escolheu a alternativa 

“D” por entender que os investimentos em uso público poderiam não trazer efeito direto na 

conservação de habitats, com possibilidade de ser identificado no processo de licenciamento. 

Mas a aplicação de CA em uso público representa um dos melhores investimentos, pois gera 
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retorno econômico através de receita própria para os órgãos gestores, e gera melhoria na 

conservação, uma vez que o aumento de receitas destinadas às UCs contribuem para seu bom 

manejo, proteção e cumprimento dos objetivos de criação. Outrossim, em muitas unidades, o 

ordenamento desta atividade reduz impactos, quando comparada sua ocorrência sem a 

infraestrutura adequada. 

Foi muito bem lembrado que a destinação mais robusta para o uso público nas UCs, 

onde ele é permitido, deveria iniciar-se com a inserção, nas ações elencadas pelo Decreto nº 

4.340/2002, de uma alternativa específica para este fim. Isso daria maior segurança jurídica 

aos gestores e para o próprio Comitê. Afinal os investimentos em uso público hoje podem ser 

encaixados na ação de elaboração e revisão de plano de manejo, ao prever estudos de 

viabilidade econômica e ambiental; na ação de implementação, ao adquirir equipamentos e 

serviços para dar infraestrutura à visitação; e na pesquisa, ao também prever estudos de 

capacidade de suporte, perfil do usuário e etc.  

Investir recursos de CA em uso público é dar sustentabilidade financeira com o 

aumento de arrecadação para o órgão gestor. No entanto, é necessário criar mecanismos 

orçamentários para que os recursos recebidos na visitação e concessão de estruturas de apoio 

a visitação em determinada UC, sejam efetivamente empregados nela. Caso contrário, se 

estaria movimentando recurso de CA destinado a compensar danos em uma Unidade, para 

uma conta onde seria utilizado em outras ou mesmo em ações não correlatas.  

 

1-h) Que outras informações acha essencial? 

 

Nesta última questão deste bloco, sobre que outras informações os participantes 

consideram essenciais para iniciar e embasar a destinação, foi disponibilizado um espaço de 

questão (somente aberta) para colher sugestões adicionais. As contribuições nesta pergunta 

foram tão importantes que achamos por bem colacionar algumas na integra e, posteriormente, 

comentá-las. 

“A atual legislação referente à distribuição dos recursos de 
compensação ambiental não é boa e nem facilita sua execução, 
deixando em alguns momentos dúvidas de interpretação. Sou 
favorável à criação de um fundo financeiro de compensação 
ambiental de forma que sua execução seja realizada através de 
apresentação de projetos pelas unidades afetadas pelo 
empreendimento e sua execução seja autorizada por um grupo 
específico para este fim. Sou ainda contrário à discriminação da 
destinação de recursos de compensação ambiental por classificação 
de UC, sendo as de uso sustentável apenas beneficiadas quando 
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diretamente afetadas. O atual sistema de distribuição de CA federal, 
está desconectado da realidade e trabalhando em cima de 
informações desorganizadas das UCs e com isso realizando uma 
distribuição equivocada e impactando diretamente na execução dos 
atuais recursos destinados.” 
 

Além das mudanças necessárias na legislação, conforme foi comentado nos capítulos 

anteriores, a sugestão da execução por projetos é muito interessante e já é empregada na CA 

do Rio de Janeiro, com a operacionalização através do FUNBIO. Essa instituição já trabalha 

com o ICMBio também operacionalizando o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia – 

ARPA, disponibilizando inclusive um sistema online conhecido como “cérebro” que permite 

celeridade e desburocratização na execução, prestação de contas e geração de indicadores para 

alimentar o planejamento. De modo que a adoção desta sugestão que poderia “destravar” a 

execução da CA federal, depende apenas de decisões superiores. 

Comentou-se também a necessidade latente de organização de informações sobre as 

UCs para subsidiar as destinações. 

 
“As informações relativas ao desenvolvimento de pesquisas na UC, 
assim como da existência de estrutura para esta ação, também é 
importante, pois muitas vezes há relação entre pesquisa e a ação de 
aquisição de bens e serviços.” 
 

Como não foi inserida no questionário uma questão específica sobre as informações de 

pesquisas que devem também estar disponíveis para a destinação, o participante supriu esta 

falha, ainda lembrando da relação que geralmente existe entre as demandas de pesquisa e 

aquisição de bens e serviços. Acontece, por exemplo, que uma UC possui recursos para 

pesquisa, mas que ficaram subutilizados, pois não houve o investimento prévio necessário em 

estruturas de apoio à pesquisa, como alojamento para pesquisadores, certos equipamentos 

como estações meteorológicas, laboratórios e etc; que apesar de não serem imprescindíveis 

pra que as pesquisas ocorram, na maioria das vezes é o mínimo para que a gestão consiga 

atrair pesquisadores para que executem projetos voltados a responder perguntas de gestão, ou 

que auxiliarão no manejo da UC, em outras palavras, pesquisas que gerem informação 

norteadora dessas ações. 

O CCAF poderia receber dos órgãos gestores, informações compiladas sobre lacunas 

de conhecimento científico nas UCs e o grau de ameaça que essa ausência pode causar para a 

conservação e manejo da Unidade. De posse dessas informações o Comitê poderia destinar 

recursos para a celebração de convênios com o CNPq, que abriria chamada de projetos com 

temas específicos discutidos como prioritários.  
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O SISBio, sistema de acompanhamento e autorização de pesquisas científicas em UCs, 

já dispõe da possiblidade de geração de relatórios quantitativos, mas a análise de lacunas de 

conhecimento devem requerer verificações mais técnica e até mesmo a realização de 

seminários de pesquisadores que atuam na UC. 

 
“O nível de investimento necessário para operacionalização de ações 
de vigilância e fiscalização ambiental. No Amazonas o planejamento e 
execução de ações deste porte são altos, tendo em muitos casos o 
isolamento geográfico de algumas regiões, sem acesso rodoviário ou 
mesmo linhas diárias de transporte aéreo, o que demanda tempo e 
recursos. Além disso, está o preparo profissional da equipe técnica e 
de apoio da policia militar.” 
 

Embora seja da opinião de que recursos para a proteção das Unidades deveriam ser 

custeados integralmente com recursos orçamentários, uma vez que, geralmente essas ações 

são pouco estruturantes e decorrem de “falhas” que poderiam ser corrigidas com 

investimentos de forma estratégica; esta é uma ação que deve ser constante e é uma 

possibilidade para a destinação de recursos de CA.  

Para exemplificar o ponto de vista supracitado, traz-se à baila o caso do tráfico de 

alevinos do peixe ornamental - aruanã (Osteoglossum spp.), que infelizmente ocorre 

amplamente no Amazonas. Os filhotes são pescados na Amazônia brasileira para serem 

vendidos na Colômbia e Peru para países asiáticos e norte americanos, utiliza-se a cooptação 

de comunidades ribeirinhas inteiras, por ser uma atividade bastante lucrativa. Com isso esses 

habitantes das UCs passam a enxergar a relação com a equipe de gestão como uma ameaça à 

atividade, ocasionando grande prejuízo no envolvimento comunitário, afetando projetos em 

andamento e outras ações. Seria efetivo destinar recursos de compensação para ações de 

proteção para coibir e combater este ilícito de forma pontual nas Unidades se faltam 

investimentos governamentais na fiscalização de fronteira e na geração de alternativa de 

renda? Além de ações mais estratégicas como as tratativas diplomáticas para a proibição das 

exportações, que são feitas de aquários regulares nos países vizinhos, ou para a divulgação 

internacional buscando sensibilizar os compradores? A CA poderia ser utilizada mais 

estrategicamente em ações mais duradouras. 

Entendemos que ela deve ser utilizada em ações que realmente possam gerar 

incremento em conservação. Um ambiente mais fiscalizado pode sim ter esse incremento já 

que se diminuem as pressões, mas essa obrigação é do Estado e não deve ser mascarada com 

recursos de CA. Outrossim, a proteção é uma demanda constante, e a CA, um recurso finito 

que decorre de um dano. 
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No entanto, acredita-se ser extremamente relevante que se pese nas destinações para 

proteção, as diferenças regionais de logística, como citado no comentário. 

“Se a UC faz parte de um núcleo de gestão integrada ou unificada. É 
conveniente na destinação saber se a UC beneficiada compartilha a 
sede que será reformada (ou construída) com outra UC, pois, a 
demanda da outra UC (não beneficiada) pode ajudar a justificar um 
investimento maior, seja no tamanho da construção (no caso de 
obras), aquisição de bens (pois serão usados por duas ou mais UC), 
etc.. Trabalhos como demarcação e sinalização e UC limítrofes, 
justapostas ou sobrepostas deve ser feito em conjunto entre UC 
beneficiadas e não beneficiadas, pois, é mais barato e eficiente.” 
 

Essa é uma sugestão bem interessante, uma vez que a formação de Núcleos de Gestão 

Integrada – NGIs foi uma estratégia adotada pelo ICMBio que, conforme registrado por 

FERREIRA (2012),  trouxe ganho de eficiência na utilização compartilhada de bens e 

recursos humanos entre várias Unidades de uma região. Considerar a formação de NGIs como 

ponto positivo na destinação com certeza refletirá em ganho de efetividade, afinal, um 

investimento poderá beneficiar mais de uma Unidade, sem que, no entanto, se fuja da 

limitação legal de que a CA deve ser utilizada na UC para qual foi destinada. 

 
“Saber se a UC faz parte de algum "projeto" especial, que a distinga 
das outras UC's, tornando-a prioritária para receber esses recursos, 
como por exemplo fazer parte de algum PAN, ter ocorrência de 
alguma espécie ameaçada de extinção, ser definida como prioritária 
para alguma ação ambiental, como áreas úmidas, sítios 
arqueológicos, bosque modelo, compor algum mosaico, etc.” 
 

Esse critério já é utilizado pelo Comitê ao pontuar melhor na planilha de 

ranqueamento, as Unidades que possuem algum reconhecimento internacional, como sítios 

RAMSAR, Sítio do Patrimônio Cultura e/ou Natural da Humanidade – UNESCO. Porém esse 

critério deveria ser ampliado com as sugestões dadas pelo respondente, que são muito 

pertinentes: a ideia dos PANs – Planos de Ação Nacional para conservação de espécies 

ameaçadas é muito relevante, uma vez que esses documentos muitas vezes citam que recursos 

de CA deveriam ser investidos em determinadas ações, principalmente em regularização 

fundiária de Unidades com ocorrência dessas espécies. Nestes casos, a indenização de 

proprietários traz benefícios diretos com a redução da pressão pela perda de habitats, caça e 

apanha.  Recursos de compensação deveriam ainda ser empregados na contratação de 

consultorias para ampliar a conquista de títulos de reconhecimentos internacionais para as 

Unidades. Pois esse investimento pode aumentar a capacidade de captação de recursos para 

projetos e doações, diante da visibilidade que proporcionam. 
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O critério pelo qual as Unidades pontuam melhor no ranqueamento por estarem 

integradas a mosaicos, já é utilizado pelo CCAF, e o Art. 8º da Resolução CONAMA nº 

371/2006 e o Art. 10 do Decreto nº 4.340/2002 traz a possibilidade de consulta ao conselho 

do mosaico regularmente instituído quando da destinação de recursos de CA. Vejamos (com 

grifos nossos): 

“Art. 8º  
 
(...) 
 
Parágrafo único. As câmaras de compensação ambiental deverão 
ouvir os representantes dos demais entes federados, os sistemas de 
unidades de conservação referidos no caput deste artigo, os 
Conselhos de Mosaico das Unidades de Conservação e os Conselhos 
das Unidades de Conservação afetadas pelo empreendimento, se 
existentes.” 
 
  “Art. 10.  Compete ao conselho de cada mosaico: 
        I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, 
contados da sua instituição; 
        II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e 
otimizar: 
        a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, 
tendo em vista, especialmente: 
        1. os usos na fronteira entre unidades; 
        2. o acesso às unidades; 
        3. a fiscalização; 
        4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; 
        5. a pesquisa científica; e 
       6. a alocação de recursos advindos da compensação referente ao 
licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo 
impacto ambiental;” 
 

A criação de critérios específicos para a destinação de CA às RPPNs é outro assunto 

essencial, urgente e estruturante. O respondente aqui sugere algo que parece trivial, mas que 

não é rotina no ICMBio: 

“No caso das RPPNs criadas pelo ICMBio, deve-se criar mecanismos 
para: - Conhecimento in loco das RPPNs por parte do ICMBio - 
Facilitar a comunicação entre os mesmos” 
 

 O conhecimento da área e de suas demandas, ou, pelo menos, o estabelecimento de 

um fluxo de informações entre a gestão dessas áreas e a autarquia federal responsável por sua 

criação é crucial para a compensação. Mais uma vez a ampliação e consolidação do CNUC 

poderia suprir em parte essa demanda. No entanto, a carência de recursos humanos e 
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orçamentários dificulta mesmo a sistematização de informações sobre as UCs públicas, que 

dirá da ampliação necessária do apoio e do conhecimento sobre as RPPNs. 

Não só faltam critérios de destinação específicos como, ainda mais grave, faltam 

critérios de execução. Em junho de 2014, haviam quase 500 mil reais, fora atualização, 

depositados em contas escriturais sob responsabilidade do ICMBio, em favor de RPPNs. 

Estes recursos não foram executados por falta de definição de procedimentos. Antes não 

tivessem sido aportados em conta pela autarquia federal, mas sim executados pelos 

empreendedores diretamente com os proprietários das Reservas Particulares. Conforme já 

discutimos, com essa inação, a CA federal perde grande oportunidade de ser mais um 

incentivo a criação de novas RPPNs. 

 
“Na minha experiência com a compensação ambiental, o que falta 
para esta ser uma ferramenta de maior efetividade para o ICMBio é 
justamente um conhecimento sistemático e público das realidades de 
suas UC's, além de uma visão estratégica de onde o instituto quer 
estar em um curto, médio e longo prazo, para assim os representantes 
do ICMBio em câmaras técnicas de destinação possam apresentar 
uma demanda institucional e não pessoal para utilizar dos recurso da 
compensação ambiental.” 

 

O comentário sintetiza muito bem os principais gargalos da melhoria da destinação da 

CA federal, que em resumo seriam: Diretrizes institucionais > planejamento estratégico da 

UC alinhado ao institucional > informações sistematizadas sobre as UCs> deliberação pelo 

CCAF.  

Ele salienta ainda que quanto mais robustas forem as informações disponíveis para a 

destinação, menos subjetiva, política e personificada será a tomada de decisão. Acrescenta-se 

ainda a utilização de critérios cada vez mais técnicos, para contribuir para o mesmo efeito. 

O próximo bloco traz questões que buscaram testar a relevância de certos critérios 

para a tarefa central da destinação, qual seja: a escolha das Unidades que serão beneficiadas. 

Os participantes puderam selecionar uma ou mais alternativas que julgaram relevantes, por 

isso o número de vezes em que a alternativa foi selecionada ultrapassa o de participantes. 

Novamente as questões foram mistas – fechadas com as escolhas das alternativas e abertas, 

com a possibilidade de inclusão de outros critérios que os participantes julgaram relevantes 

para a destinação em determinado aspecto, como por exemplo, quanto à proximidade da UC 

ao empreendimento.  
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QUESTÃO 2 - Quais os critérios que você utilizaria para limitar o rol de 

Unidades possíveis beneficiárias quanto à: 

 

2-a) PROXIMIDADE DO EMPREENDIMENTO? (porcentagens das respostas ao 

final de cada alternativa) 

 
Gráfico 6 - Número de escolhas por alternativa (proximidade do empreendimento). Fonte: Dados do Trabalho. 

 

a) Proximidade do empreendimento - quanto mais próxima (em Km) do empreendimento 

estiver a UC, maior o peso de escolha -40%; 

b) Proximidade do empreendimento - delimitar raios de proximidade (buffer) - quanto 

maior o montante de recursos, maior o raio a partir do empreendimento - Assim as UCs 

que estiverem no raio comporão o rol de possíveis beneficiárias -28%; 

c) Proximidade do empreendimento - delimitar raios de proximidade (buffer) - quanto 

maior o grau de impacto do empreendimento, maior o raio - 44%; 

d) Proximidade do empreendimento - delimitar raios de proximidade (buffer) em relação 

às diversas tipologias de empreendimentos - Ex. Usina Hidrelétrica com raio maior que 

uma linha de transmissão e etc.- 24%; 

e) Qualquer Unidade de Conservação no Estado do empreendimento - 8%; 

f) Apenas Unidades de Conservação nos municípios afetados (conforme EIA/RIMA) - 

4%; 

g) Qualquer Unidade de Conservação do país baseado em outros critérios que foram 

especificados por12% dos participantes. 
 



P á g i n a  | 126 
 

.As alternativas de “a” até “d” foram as mais combinadas entre os participantes. 

As combinações de duas alternativas predominantemente envolveram a “a” e outra. Com 

isso pode-se inferir, baseados também nos comentários, que a proximidade é 

inegavelmente um critério importante, que se justifica na lógica de quanto mais próxima 

a UC estiver do empreendimento, maior a probabilidade de sofrer impactos negativos ou 

até danos diretos. As duas alternativas mais votadas “a” e “c” guardam relação com 

aspectos ecológicos – proximidade e grau de impacto. Entre os que escolheram a 

alternativa “c”, relacionada ao grau de impacto, foi comentado que ela poderia, de certa 

forma, abarcar a alternativa “d”, mas para isso a análise do grau de impacto não poderia 

ser feita como é hoje, conforme o Decreto nº 6.848/2009. Ela deveria ser baseada na 

efetiva valoração de danos, desta maneira, um critério específico por tipologias de 

empreendimentos seria irrelevante já que a metodologia aplicada na obtenção do grau de 

impacto teria sido capaz de mensurar a natureza específica do dano. Esse critério que 

envolve tipologias é relevante no cenário atual, em que a metodologia de cálculo do GI 

não consegue contemplar de maneira específica a natureza dos danos de um 

empreendimento. Neste caso, a previsão de critérios relacionados a cada tipologia agiria 

como uma padronização. Um exemplo seria delimitar o escopo espacial de escolha das 

Unidades na bacia onde é implantada uma Usina Hidroelétrica.  

Foi comentado que, só após garantir-se que as Unidades mais proximais e, 

principalmente, as diretamente afetadas recebam recursos, é que se devem adotar 

critérios para ampliar o rol. Nesta opinião, se as demandas dessas UCs não forem 

suficientes para o investimento de todo o recurso, é que se abriria o raio para permitir 

que outras pudessem ser beneficiadas. Com isso percebe-se a importância de combinar 

critérios, pois seguindo o raciocínio acima, se manteriam as destinações acumuladas em 

Unidades localizadas em regiões do eixo desenvolvimentista. Estas possuem demandas 

elevadas de regularização fundiária, dado o alto preço da terra nestes locais, que 

poderiam abarcar dezenas de milhões, embora a capacidade de execução não desse vasão 

na mesma proporção. Combinando critérios de proximidade com vários outros como: 

recursos disponíveis e capacidade de execução, por exemplo, busca-se distribuir os 

pesos para a tomada de decisão mais acertada.  

Conforme foi possível observar no Capitulo 2, os critérios trazidos nas 

alternativas “a” e “b” já são adotados pelo CCAF. 

Os critérios que limitam as destinações aos  estados e nos munícipios onde os 

empreendimentos se situam – alternativas “e” e “f” foram pouco populares, o que pode 
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significar que os participantes estão alinhados com os objetivos e a natureza da CA que 

deve ter como critérios principais os relacionados aos danos e aos impactos ambientais.  

 

2-b) Quanto aos ASPECTOS ECOLÓGICOS? 

 
Gráfico 7 - Número de escolhas por alternativa (aspectos ecológicos). Fonte: Dados do Trabalho 

 

a) Qualquer Unidade de Conservação localizada na mesma micro bacia hidrográfica do 

empreendimento, independente da proximidade -20%; 

b) Qualquer Unidade de Conservação localizada na mesma bacia hidrográfica, 

independente da proximidade - 24%; 

c) Qualquer Unidade de Conservação localizada no mesmo bioma, independente da 

proximidade - 40%; 

d) Qualquer Unidade de Conservação localizada na mesma Ecoregião (WWF), 

independente da proximidade - 16%; 

e) Unidades de Conservação que possuam exemplares das mesmas fitofisionomias e/ou 

espécies de qualquer organismo diretamente afetados pelo empreendimento - 32%; e 

f) Outros critérios – especificados por 16% dos participantes: 

 

A esta questão é necessário que se faça uma autocrítica por sua vaga formulação. 

Afinal, foram elencados critérios que já são utilizados de forma combinada pelo CCAF 

para escolha do rol das Unidades. No entanto, um comentário feito por um dos 

participantes, mostrou que a consideração de aspectos ecológicos poderia ser ampliada a 

partir de como é feita hoje, se fosse adotada a tão aguardada metodologia de cálculo da 
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CA pele real valoração dos danos. Neste caso, além de tornar a escolha das UCs mais 

específica e relacionada aos danos, poderia também já subsidiar a repartição dos valores. 

O exemplo dado pelo respondente: 

 “Se o empreendimento vai aterrar 10 ha de mangue, é plausível 
que a compensação seja destinada a uma UC que proteja 
manguezal, localizada na mesma ecoregião ou microbacia.” 
 

O CCAF já utiliza, na planilha de ranqueamento, a atribuição de peso quanto 

mais fitofisionomias afetadas pelo empreendimento forem protegidos pela UC. Mas 

como no exemplo dado acima, se fossem consideradas informações técnicas de quantos 

hectares de mangue foram irreversivelmente danificados, e qual foi o valor atribuído na 

valoração por hectare de mangue a ser pago pelo empreendedor a título de compensação, 

a destinação poderia buscar uma Unidade que protege mangue, quanto mais próxima do 

empreendimento melhor. Mas como fazer com que a destinação a esta unidade gere 

incremento de conservação relacionada à vegetação de mangue? Pois como se viu, a 

compensação prevê a substituição por bem jurídico equivalente ao lesado. Então propõe-

se que o recurso destinado fosse utilizado na recuperação de pelo menos 10 hectares de 

mangues degradados. Esse já seria um critério cuja aplicação faria buscar 

especificamente uma UC que tem essa área de mangue a ser recuperada. Outra 

possibilidade seria a regularização e indenização de propriedade onde o mangue havia 

sido desmatado, podendo regenerar-se naturalmente cessada a ocupação. Ou ainda na 

destinação para projeto que integre proteção, educação ambiental e geração alternativa 

de renda para buscar a redução da atividade de carcinicultura na UC e/ou no seu entorno, 

tão danosa a esses ambientes estuarinos. Inclusive, este mecanismo está previsto no 

código florestal, em seu Artigo 41, inciso III, parágrafo 6º, a saber: 

 
“§ 6o  Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento 
de Unidades de Conservação de Proteção Integral são elegíveis 
para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista 
no art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, com a 
finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias 
para a gestão da unidade.” 

 

Assim, percebe-se quão mais qualificada pode ser a destinação se partir de 

aspectos ecológicos considerados na valoração dos danos. Com isso garante-se a 

efetividade das ações que busquem a identidade: dano irreversível = dano compensado. 
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2-c) Quanto ao GRAU DE AMEAÇA das Unidades de Conservação? 

  
Gráfico 8. Número de escolhas de cada alternativa. (Grau de ameaça a UC). Fonte: Dados do Trabalho 

 

a) Unidades de Conservação que sofrem maior pressão sobre os recursos naturais que 

conserva, independente do empreendimento, devem receber mais recursos - 20%; 

b) Unidades de Conservação que sofrerão maior pressão sobre os recursos naturais que 

conserva, especificamente por impactos gerados pelo empreendimento, devem receber 

mais recursos - 72%; 

c) O grau de ameaça é um critério amplo e subjetivo que não deve ser considerado para a 

escolha de Unidades a serem beneficiadas com compensação - 8%; 

d) O grau de ameaça deve ser considerado de outras maneiras – especificados por 4% 

dos participantes: 

Essa questão obteve a escolha predominante da alternativa “b” (72%), entre os 

participantes. No entanto, quando se pensa novamente na natureza da CA que é 

compensar danos irreversíveis, considera-se a diferença entre dano e impacto, e analisa-

se essa alternativa isoladamente de outros critérios, ela pode ser pouco aplicável, se não 

veja-se: uma Unidade situada na chamada Terra do Meio, no estado do Pará, que, 

embora esteja situada muito próxima à UHE Belo Monte, não tenha sido considerada 

diretamente afetada no licenciamento, sofre com o aumento do desmatamento verificado 

após o início da obra. Se ficar comprovado no processo de licenciamento o nexo causal 

entre o aumento da taxa deste ilícito com a implantação do empreendimento, o que não é 

tarefa fácil, a ação necessária será o aumento das medidas previstas em programas de 
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mitigação de danos indiretos, caso já estejam previstas. Se não, a inclusão desta 

condicionante na licença. Pois neste momento da constatação, a CA já poderá ter sido 

destinada, afinal o impacto foi posterior ao início das obras. E não haveria aí relação 

com a condicionante de compensação ambiental. Portanto, aplicar o critério que priorize 

as UCs em que o grau de ameaça decorra dos impactos gerados pelo empreendimento, 

pode ser desconexo temporalmente com a destinação. Mais adequado seria a alternativa 

“a”, pois ampliaria as possibilidades de destinação, uma vez que parte-se do princípio de 

que o processo de licenciamento deve ser capaz de verificar os impactos em amplitude, 

duração e intensidade. 

O raciocínio acima corrobora então com a opinião deixada por alguns dos 

participantes que selecionaram conjuntamente as alternativas “a” e “b”, com a ressalva 

de que a “b” deveria ser observada antes. Concorda-se com este ponto de vista que 

combina as duas, pois em muitos casos, ameaças graves às Unidades requerem 

investimentos urgentes que a CA pode tentar suprir.  

Entre os que selecionaram a alternativa “c” foi comentada a dificuldade de 

mensuração deste grau de ameaça, por ser subjetivo e depender de muitos fatores. 

Portanto, acredita-se que, caso fosse utilizado de imediato na destinação da CA federal, 

deveria ser tomado de forma genérica referindo-se a pressões constatadas, urgentes e 

que requeiram intervenção para que a ameaça não se concretize.  

 

2-d) Quanto ao GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURA da Unidade? 

 
Gráfico 9. Número de escolhas de cada alternativa (grau de implementação). Fonte: Dados do Trabalho 
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a) A Unidade que possui Plano de Manejo deve ter peso maior sobre outra que não 

possui, uma vez que este instrumento de gestão permite uma execução dos recursos de 

compensação de forma mais planejada e efetiva - 24%; 

b) A Unidade que não possui Plano de Manejo deve ter maior peso sobre outra que 

possui, uma vez que este é um instrumento essencial para a gestão e os recursos de 

compensação devem ser destinados para sua elaboração -20%; 

c) Independentemente de possuir ou não Plano de Manejo, a Unidade que tiver maior 

estrutura para executar os recursos (número de servidores, estrutura física e 

equipamentos) deve receber mais - 4%; 

d) Independente de possuir ou não Plano de Manejo, a Unidade que já tiver dinheiro de 

compensação disponível, não deve receber mais até que execute certa porcentagem do 

que já possui - 28%; 

e) A Unidade de conservação deve receber recursos independentemente do grau de 

implementação e estrutura, considerar-se-á sempre aspectos ecológicos relacionados aos 

impactos do empreendimento - 44%. 

Mais uma vez foi mais abundante o entendimento de que a destinação deve estar 

mais atrelada a critérios que guardem relação com o bem jurídico a ser compensado – o 

meio ambiente. Essas opiniões consolidam a necessidade de adoção de metodologia de 

valoração, pois isso refletirá nas etapas subsequentes muito positivamente. 

Quanto à importância de se ter o plano de manejo, foi lembrado que isso deve ser 

tomado como um critério para unidades que possuem demandas de implementação – 

com aquisição de bens e serviços. Essa sugestão é interessante e poderia ensejar uma 

mudança no modo como o CCAF trabalha com essa informação. Atualmente pontua 

melhor na planilha de ranqueamento utilizada pelo Comitê, a UC que possui plano de 

manejo, de modo que este critério ajuda a selecionar as unidades de modo geral e não 

serve especificamente para a escolha de uma UC que tenha demanda de implementação.  

Seguindo nesta linha poderia-se pensar no seguinte cenário: e se ao invés do 

CCAF utilizar critérios baseados nas informações das UCs para a seleção daquelas que 

serão beneficiadas pela CA, fossem utilizados percentuais de destinação (fixos ou 

variáveis de acordo com outros critérios) para cada ação elencada no Decreto 

nº4.340/2002 Por exemplo: cinquenta por cento para regularização fundiária, vinte para 

aquisição de bem e serviço, dez para a elaboração de Planos de Manejo, dez para 

proteção, dez10% para pesquisa e etc. E a partir desse percentual, o órgão gestor 

apresentasse candidatas que possuem demandas naquela ação especificamente. 
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Logicamente um limite espacial deveria ser traçado, como o limite do bioma por 

exemplo. Então o CCAF informaria o valor a ser destinado para implementação e seriam 

apresentadas e escolhidas as UCs que tem esse tipo de demanda, dessa vez, utilizando-se 

de critérios específicos como a existência do plano de manejo. No caso da regularização 

fundiária, o critério que mais poderia pesar seria – ter processos prontos para 

pagamento.  

Outro participante lembrou que tais critérios elencados pelas alternativas não 

seriam relevantes se fosse adotada a destinação por projetos: 

“o recurso de compensação ambiental não precisa ser executado 
de pronto, deve, entretanto, estar atrelado a um projeto com 
início, meio e fim, com prazos para entrega dos produtos. Tendo 
este entendimento é possível que uma unidade receba recursos 
para as diversas ações previstas no decreto nº4340/2002 e ir 
utilizando o mesmo conforme um projeto institucional para esta 
unidade.” 

 

2-e)Quanto à regularização fundiária? 

 
Gráfico 10.  Número de escolhas de cada alternativa (Regularização Fundiária).  Fonte: Dados do Trabalho 

 

a) As Unidades com maior passivo de regularização fundiária, assim priorizada pelo 

órgão gestor, independente de sua localização em relação ao empreendimento, devem 

ser escolhidas para a destinação de recursos - 24%; 

b) A Unidade de conservação que não possui regularizado completamente seu território, 

somente poderá receber recursos para este fim - 4%; 
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c) O órgão gestor deve manter lista de unidades prioritárias para receber recursos de 

compensação para regularização fundiária, independente de sua localização em relação 

ao empreendimento, mas cujo impacto pela falta desta ação gere grande prejuízo à 

conservação - 56%; 

d) As unidades que possuem demandas de regularização fundiária devem receber 

recursos de compensação ambiental independentes de serem de proteção integral ou uso 

sustentável - 36%; 

e) As unidades de proteção integral devem ser priorizadas para a destinação de recursos 

para regularização fundiária, dado o maior potencial de manutenção das condições 

ecológicas e serviços ambientais em detrimento das de uso sustentável - 24%; 

f) Todos os recursos de compensação ambiental federal, ou grande parte dele, deveriam 

ser utilizados para a criação de um fundo de perpetuidade cujos rendimentos pudessem 

ser utilizados para a regularização fundiária de todas as unidades federais, a critério do 

órgão gestor - 28%; 

g)Parte dos recursos de Regularização Fundiária deveriam ser aplicados em convênio 

com INCRA para viabilizar levantamentos fundiários e avaliação de terras - 16%. 

Exceto pela alternativa “b” todas as outras foram muito combinadas pelos 

participantes. Sendo a alternativa “c” a mais selecionada e comentada. Todos que a 

escolheram concordam que deve haver uma lista de priorização de UCs para subsidiar a 

destinação e que esta, também a mais prioritária entre as ações, deveria transcender as 

limitações espaciais de outros critérios, como a proximidade do empreendimento. No 

entanto, alguns comentaram que essa lista deveria ser empregada em conjunto com os 

demais critérios. Foi inclusive o que buscou fazer o CCAF para dar mais agilidade às 

destinações para regularização.  

Quanto à alternativa “f”, embora tenha sido selecionada entendida por vários 

participantes como positiva, alguns comentaram do receio de que se estaria desvirtuando 

a CA com essa medida de criação de um fundo para regularização. Entendeu-se que a 

criação de fundos de perpetuidade, pode ser assunto polêmico em âmbito federal, até 

pelas decisões dos Acórdãos do TCU, mas tal medida objetivaria criar uma fonte 

contínua de recursos para regularização. Se fosse formado tal fundo fiduciário, apenas 

com o valor destinado pelo CCAF para regularização fundiária no período analisado no 

capitulo 2, que foi de R$ 435 milhões de reais, de imediato, os rendimentos 

conseguiriam suprir a execução nas taxas atuais em que se encontram. PINTO (2013) 

calculou a execução média anual dessa ação no ICMBio em cerca de 2,6% a.a do valor 
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depositado. Ou seja, mesmo uma aplicação de rendimento ruim supriria o valor gasto 

pelo menos duas vezes. A utilização de fundo de perpetuidade com recursos de CA já 

ocorre no Rio de Janeiro e deveria, sem dúvida, ser discutida em âmbito federal.  

Quanto às alternativas “d” e “e” foi consenso de que tais diferenciações entre 

UCs de uso sustentável e proteção integral não deveriam existir.  

O critério único adotado para a destinação de regularização fundiária pelo CCAF 

era a aplicação prioritária ditada pelo Decreto nº4.340/2002, com o qual se cobrava dos 

órgãos gestores que justificassem devidamente demandas outras que não fossem para 

esta ação. Se a UC possui demanda de regularização, é deliberada em plenário a 

possibilidade de aplicações em outras ações. Mas com a criação do critério da destinação 

de 30% dos recursos de empreendimentos e volume excepcional, o Comitê inova e adota 

um critério a altura da importância que tem esta ação.  

Muito já se comentou, neste estudo, a respeito da essência e da origem da CA que 

era a de compensar um dano irreparável com a criação e manutenção de uma UC por 

parte do empreendedor. Mas como estamos em outro ciclo da agenda ambiental 

brasileira, com um ritmo cada vez menor de criação de novas UCs para direcionamento 

dos esforços para a implementação das já existentes, devemos buscar na regularização 

fundiária a ação mais efetiva depois da criação, para compensar danos, portanto para 

conectar a CA ao seu conceito. Dai a importância de pensar critérios para esta ação que 

transcendem os outros, que destinem recursos para UCs distantes do empreendimento, 

que se perpetuem, que contratem geração de informações para melhorar os processos e 

etc. Com isso, poderíamos propor a ampliação do critério dos 30% para 50% (como no 

estado de MG (POA 2014),mas de todas as destinações, não só as de volume 

excepcional. Lembrando que qualquer adoção de critérios que aumentem ainda mais o 

fluxo de recursos destinados para esta ação, devem estar acompanhados de mudanças 

urgentes na execução, pois a manutenção das atuais taxas tornam as medidas de melhora 

da destinação, medidas de inchaço de contas.  

 

2-f) Quanto a critérios sócio-políticos, tais como a presença de populações humanas, 

sobreposição com assentamentos, territórios quilombola ou terras indígenas. 

 

a) As UCs de Proteção Integral com presença de populações humanas devem ser 

priorizadas para a destinação de recursos - 48%; 
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b) As Unidades, sejam elas de proteção integral ou uso sustentável, que possuem 

populações tradicionais deveriam ser priorizadas - 22%; 

c) As Unidades com sobreposições com assentamentos, territórios quilombolas e terras 

indígenas deveriam ser priorizadas para a destinação - 13%; 

d) Nenhuma das anteriores – 17%; 

 
Gráfico 11. Número de escolhas de cada alternativa (Critérios Sócio-político). Fonte: Dados do Trabalho  

 

Com esta questão, buscou-se testar a opinião baseada na experiência dos gestores, 

quanto a três relevantes situações, geralmente conflitantes e recorrentes em unidades de 

conservação, e se estes poderiam ensejar critérios de destinação de CA.  

Embora o primeiro deles, que obteve o maior número de respostas (48%), tenha 

sua resolução contemplada pela ação de regularização fundiária, a presença de 

populações humanas em UC-PIs onde esta não é permitida, poderia ser utilizada como 

critério de priorização de outros investimentos? Como exemplo, utilizamos o do Parque 

Nacional do Jaú:  

“Após a criação do parque, em 1980, o Ibama retirou as famílias 

que habitavam o local, mas as instalou em local inadequado, 

causando transtorno para os moradores. Algumas famílias ainda 

permanecem morando no Parna Jaú. (MPF, 2014).  

 

O trecho citado acima é do clipping de notícias do Ministério Público Federal, 

que informa da decisão judicial de primeira instância que determinou que a União pague 

indenização por danos morais de R$5.000,00 por família e danos materiais, ainda a ser 

calculado, às famílias realocadas e as que ainda permanecem na Unidade após sua 

criação. 
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Analisando este contexto em comparação com o de outras unidades que também 

carecem de regularização fundiária, não seria estratégico destinar recursos de CA para 

pesquisas voltadas ao manejo da UC diante da presença dessas populações, estudos que 

podem ser utilizados para estabelecer regras em Termo de Compromisso? Estes 

documentos celebrados entre ICMBio e as comunidades disciplinam áreas de uso, e 

outros regramentos como forma de atenuar impactos até que a regularização fundiária 

esteja completa. Serve ainda à fiscalização para evitar o retorno à UC, de ocupantes já 

indenizados.  

A sobreposição com terras indígenas é outra questão que merece destaque na 

comparação das situações das Unidades no momento das destinações de recursos de CA. 

Afinal, existem 55 casos de sobreposição entre TIs com UCs hoje existentes no país, que 

somam quase 13 milhões de hectares (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004). Estas 

situações trazem maior complexidade de gestão, vide o caso emblemático da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, sobreposta em 116.332 ha com o Parque Nacional do 

Monte Roraima. Sobre o caso, o STF proferiu decisão acerca da gestão compartilhada 

orientada pelo ICMBio:  

“O usufruto indígena em Unidade de Conservação sobreposta à 
Terra Indígena é de responsabilidade do ICMBio, com a 
participação das comunidades indígenas, que deverão ser 
ouvidas, levando-se em conta os usos, as tradições e os costumes 
indígenas, podendo para tanto contar com a consultoria da 
Funai. O ICMBio deve considerar a participação indígena e a 
forma que os índios usam a área de sobreposição, partindo da 
discussão sobre gestão compartilhada iniciada para criar a 
gestão participativa (VERÍSSIMO et al, 2011). 
 

Muitas vezes, territórios quilombolas e terras indígenas são demarcados 

posteriormente à criação de UCs. Nestes casos, mais uma vez, os recursos da CA 

poderiam proporcionar estudos para delimitar estratégias de gestão da questão.  

A seguir alguns comentários deixados pelos participantes nesta questão: 

 
“Deve-se levar em consideração, juntamente com o critério da 
presença de populações tradicionais, se esta presença está 
acarretando conflitos, tanto de ordem ambiental quanto outros, 
priorizando as que tiverem estes conflitos.” 
 

Corrobora com o que foi proposto acima, pois como constatar se a presença 

dessas populações na UC-PI está afetando negativamente o cumprimento dos objetivos 

da Unidade, sem a realização de estudos para tal que, inclusive, aponte as medidas a 
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serem tomadas. Vencida esta etapa, será possível, ainda com mais propriedade, realizar 

destinações para ações específicas. Por exemplo, o estudo pode apontar áreas mais 

adequadas para a realocação, o que não ocorreu no caso do PARNA Jaú.  

 
“Em minha opinião, se houver sobreposição com populações (não 
indivíduos isolados), a unidade deveria ser desafetada nesse 
local, ou mudar para uma categoria compatível com o uso.” 
 

Concordando com a opinião do respondente, verifica-se que, mais uma vez, a 

efetividade da ação proposta no comentário deve estar embasada por estudos 

específicos. Neste caso, recursos poderiam ser destinados à ação de criação sendo 

empregada no ajuste de limites com a desafetação da área sobreposta, compensada com 

a ampliação equivalente. Ações urgentes são requeridas nestes casos, pois a pressão 

política que se instala pode gerar desafetações e redução de área, como ocorreu com o 

Parque Nacional do Araguaia na Ilha do Bananal e a FLONA de Roraima, que teve seus 

limites reduzidos em outubro de 2009, pela Lei Federal nº 12.058, quando deixou de se 

sobrepor à TI Yanomami (VERÍSSIMO et al, 2011). 

Observa-se, no entanto, que estas ações, por sua especificidade, poderiam 

funcionar melhor com destinações no formato de projetos. Uma UC como o PARNA 

Jaú, poderia apresentar um projeto abrangente para a consolidação de seu território, 

prevendo cronograma de desapropriações, realocações, componente de geração de 

informações prévias para escolha das áreas, diagnósticos de impactos, áreas de uso 

provisórias e etc. Este projeto seria apresentado ao CCAF que destinaria recursos de CA 

de um empreendimento amazônico, sem deixar de atender a Resolução CONAMA nº 

371/2006. Sem olvidar que destinar recursos para um projeto com começo, meio e fim, 

carece de ferramentas hábeis de execução e prestação de contas.  

Dezessete por cento dos participantes não concordaram que as situações 

apresentadas nas questões anteriores deveriam ser utilizadas para priorizar as 

destinações. No entanto, apenas um participante justificou sua escolha, dando uma 

alternativa muito interessante (com grifo nosso):  

 

“Acredito que a presença de populações humanas (tradicionais 
ou não) não deve ser critério para destinação. O critério deveria 
ser "número de pessoas a serem beneficiadas com determinada 
ação", independente da categoria de manejo, seja a pessoa 
extrativista, turista, pesquisador, etc. Por exemplo, para uma 
FLONA com concessão florestal, revisar o plano de manejo com 
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recursos da compensação irá beneficiar não apenas os 
moradores, mas também os trabalhadores da empresa 
concessionária. O mesmo vale, por exemplo, para uma ação de 
sinalização: o beneficiário será todo aquele que passará pelo 
local onde está instalado o sinal. Outro critério poderia ser: 
número de usuários lícitos da UC. Nesta conta poderia entrar 
morador, turista, pesquisador, etc. No entanto, achar este número 
é que poderia ser difícil, de forma que teríamos muitos chutes.  
 
Sobreposição: não deveria ser destinado recursos para 
regularização fundiária, por conta de indefinição futura da áreas, 
mas as demais demandas deveriam ser tratadas normalmente.” 
 

Com esta sugestão o participante amplia a necessidade de avaliação das ações 

realizadas com recursos de CA não só na dimensão de sua efetividade, mas quanto ao 

seu impacto. Grandes instituições financiadoras como o Banco Mundial, utilizam essa 

análise de impacto de um projeto para sua avaliação. Com isso, é possível ajustar novos 

critérios para futuros investimentos. STEPHANOU (2005) define a avaliação de projetos 

por impactos: 

“Finalmente, tem-se por avaliação de Impacto aquela que revela 
o desempenho de uma ação pública. Da mesma forma como foi 
dito anteriormente, a análise de Impacto é também o exame da 
relação entre o esforço empregado  na implementação e os 
resultados obtidos, mas se diferencia da  efetividade por ser mais 
ampla e complexa. Ela capta os efeitos do programa e a sua  
relação com a intenção da política, e as alterações efetivas nos 
beneficiários. A avaliação, dessa forma, está voltada a políticas 
com propósitos de mudança.” 
 

Algumas metodologias de avaliação de impacto das ações poderiam ser utilizadas 

pelos pelo CCAF para orientar suas destinações. Entre elas a avaliação inicial: 

diagnosticar a situação dos indivíduos e do ambiente protegido antes da ação, 

comparando-a com o resultado final. Assim determinar – houve incremento em 

conservação? (dimensão de efetividade da compensação) quantos indivíduos ou 

comunidades foram impactados positivamente pela ação (dimensão de impactos)?   Com 

esse tipo de análise as destinações poderiam ser mais bem orientadas. Diante de uma 

avaliação de impacto, poderia-se até especular que investimentos na estruturação do uso 

público das UCs trariam grandes resultados pela abrangência da ação. Pois atingem 

diretamente a natureza e os usuários, e indiretamente movimentam a economia dos 

municípios porta de entrada da Unidade.  
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Questão 3 - Como os critérios de escolha das Unidades de Conservação não são 

excludentes entre si e diversas são as possibilidades de combiná-los e relacioná-los, 

como você realizaria tal tarefa durante o processo de destinação? 

 
Gráfico 12. Número de escolhas de cada alternativa (combinação de critérios). Fonte: Dados do Trabalho 

 

a) Faria um ranking atribuindo-se diferentes pesos aos critérios selecionados para cada 

Unidade, escolhendo as melhores classificadas - 40%; 

b) Proporia a realização de um Workshop entre profissionais da área e membros da 

academia para a elaboração de uma metodologia mais robusta de avaliação de critérios 

para a escolha das Unidades, diminuindo-se a subjetividade do processo - 56%; 

c) Criaria um fórum de discussão, deliberativo, que, baseado em dados técnicos das 

Unidades, proporia e aplicaria critérios, escolhendo através de votação as UCs 

beneficiárias - 8%; 

d) Abriria editais de convocação de projetos, a serem submetidos pelos gestores de 

Unidades de Conservação, cuja análise técnica se daria no mérito do projeto, 

independente de outros critérios específicos como a proximidade do empreendimento, 

por exemplo - 8%; 

e) Uma vez que a execução da compensação ambiental é obrigação do empreendedor, 

seguiria a proposta elaborada por ele no EIA, das Unidades a serem beneficiada - 4%; 

 
Interessante notar que dentre os participantes que selecionaram a alternativa “A” 

(40%), apenas um escolheu também a alternativa “C” que fala da destinação feita por 

fórum deliberativo. Ora, se a destinação da CA federal ocorre hoje através da união 

dessas duas alternativas: é feito o ranqueamento e posteriormente é deliberado em 

reunião pelos membros do Comitê; por que os outros escolheram apenas a “A” ou 
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combinaram-na com a “B”? Os comentários deixados não foram suficientes para se 

entender isso, mas é possível especular, baseado na combinação das respostas, que o 

modelo de deliberação deve ser o mais técnico possível, diminuindo a importância, 

subjetividade e o peso da etapa de reunião do Comitê. O resumo das contribuições dos 

participantes ao questionário nesta questão nos permite concluir que é sim importante a 

manutenção do processo de ranqueamento ou outro Sistema de Apoio a Decisão – SAD, 

mas que toda a metodologia seja melhorada, torne-se mais robusta ao ser concebida por 

várias cabeças, diante de sua complexidade. Portanto, a combinação entre as alternativas 

A e B seria a estratégia mais acertada, tendo sido estas as mais votadas: 40% e 56% 

respectivamente. 

A alternativa “B” parte da seguinte reflexão: i) a responsabilidade dos gestores de 

valorar-destinar-executar recursos que objetivam compensar um dano irreversível ao 

meio ambiente é tão grande, que seu sucesso ou insucesso pode afetar diretamente a 

sadia qualidade de vida, a perpetuidade de espécies, disponibilidade de recursos naturais 

e etc; ii) grande também é a quantidade de informações a serem consideradas para a 

tomada de decisão da destinação mais adequada; iii) toda essa informação geralmente 

está espalhada e fragmentada; iv) além da assunção de informações técnicas, os 

tomadores de decisão têm que lidar com expectativas e pressões sociais e políticas; v) 

considerar-se-á também o caráter de urgência de certas demandas, que pela falta de 

planejamento são muito frequentes.  

Uma tarefa tão complexa, tão multifatorial (Figura 11), não pode ser cumprida 

através de critérios criados por poucos, deve estar embasada cientificamente, deve 

colher contribuições de estados e outros países. Por isso a sugestão de um workshop ou 

algum outro processo como consulta pública, formação de grupos de trabalho 

multidisciplinares e etc; poderiam ser estratégias importantes para a elaboração de 

critérios de destinação mais efetivos.  
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Figura 11. Complexidade da tomada de decisão para destinação de CA diante da quantidade de 

fatores a serem considerados. Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Em seu trabalho intitulado: “O amadorismo como traço distintivo da burocracia 

federal brasileira”, OLIVEIRA (2009) comenta fatores que levam o serviço público a 

realizar trabalhos importantes de forma exploratória, algo a ser evitado na elaboração de 

critérios de destinação de compensação. 

 

“Chamo, aqui, de amadorismo à incipiência dos projetos que se 
iniciam a cada dia, ignorando o passado, sobrepondo-se a outros 
que são esquecidos e abandonados sem cerimônias; à pressa que 
leva as repartições a travar todas as batalhas de uma só vez, 
exaurindo suas forças e ignorando, também, que haverá um futuro 
para o qual se poderia reservar parte dos projetos; e à 
obscuridade dos procedimentos, inscritos em inúmeras normas, 
desconhecidas de quase todos, que se revogam parcialmente a 
cada dia, resultando em trabalhos sempre exploratórios (grifo 
nosso).” 

 

A utilização de oficinas de planejamento participativo, workshops com 

especialistas e outras metodologias já são largamente utilizadas na construção de 
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políticas públicas para a conservação da natureza, tais como o Programa de Áreas 

Protegidas da Amazônia, os Planos Nacionais de Ação para conservação de espécies 

ameaçadas – PANs a definição de áreas prioritárias para a conservação e etc. Portanto, a 

realização de um evento como esse para a construção de uma metodologia mais robusta 

de destinação da CA seria uma estratégia provavelmente bem sucedida. 

O Amazonas já realizou experiências desse tipo, cujas contribuições serviram 

para aperfeiçoar a proposta inicial do Decreto regulamentador da CA no estado: 

 

“Atendendo a deliberação da 7ª Reunião da CECA [Câmara de 
CA do Amazonas], foi realizado nos dias 04 e 05 de agosto de 
2011, em parceria com a Agência Internacional de Cooperação 
Alemã (GIZ), o seminário “Experiências Institucionais na 
Implementação das Câmaras Estaduais de Compensação 
Ambiental no Brasil”, no Hotel Mercure em Manaus-AM, que 
reuniu 80 participantes, dentre representantes de Organizações 
Governamentais e Não Governamentais, assim como, 
representantes de instituições de ensino e pesquisa. O evento 
contou com palestrantes da Organização Estadual de Meio 
Ambiente dos Estados do Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro  e Espírito Santo.”(FERREIRA et al. 2012-b) 
 

Segue-se alguns comentários deixados pelos participantes que trazem ótimas 
sugestões e que corroboram com a escolha conjunta das alternativas “A” e “B”: 

 
“Participante 1: a metodologia atualmente utilizada poderia e 
deveria ser aprimorada, pois ao final da avaliação é obtido um 
"ranking", com um rol de unidades de conservação que podem ser 
eleitas para receber recursos de CA. A escolha dentre esse 
ranking é muito subjetiva ainda. A ideia de abertura de editais 
de projetos poderia ser implementada, mas respeitando-se os 
critérios legais existentes e talvez em momento posterior à 
elaboração do ranking (grifo nosso).” 
 
“Participante 2: esse ranqueamento deve ser feito com base em 
critérios técnicos, sempre tendo uma base de informação dos 
gestores para a aplicação e urgência do recurso.” 
 
“Participante 3: faria o workshop para ter uma metodologia mais 
robusta e depois criaria o fórum deliberativo para avaliar e 
decidir, com base no resultado da metodologia, para evitar 
parcialidades.” 
 
“Participante 4: os critérios de destinação devem ser feitos pelo 
órgão gestor de UC. A destinação por projetos não seria justa, 
pois tem áreas de extrema relevância ambiental sem analistas, 
sem gestores. mas acho que o impacto deve ser sempre 
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relacionado à destinação, é necessário metodologia mais 
aprofundada neste aspecto (grifo nosso)” 
 
“Participante 5: a ideia do worshop (ou fórum) é ótima, mas 
quando se trata de um assunto muito complexo, com muitas 
incertezas, além do interesse financeiro por trás, há o risco de 
muita briga e não haver consenso. Pois, por mais que uma UC 
não precise, seu gestor, conselho e pesquisadores que atuam na 
área, dificilmente abririam mão do recurso. Há o risco de uma 
discussão bem intencionada provocar uma guerra. Na verdade o 
fórum para discutir este assunto quando se trata de um conjunto 
de possíveis UC beneficiárias é o Conselho de Mosaico.” 
 

A necessidade premente de tornar mais robusta a metodologia de apoio à tomada 

de decisão da destinação é consenso, embora haja divergências entre os participantes de 

como fazer isso. Fato é que os Sistemas de Apoio à Decisão – SAD já são utilizados 

largamente para permitir que gestores possam trabalhar com tomadas de decisões que 

envolvam muitos fatores e grande quantidade de informações. Sua utilização foi 

concebida no setor privado e hoje já existem experiências de sua aplicação também na 

gestão pública. O trabalho de JUNIOR & PEREIRA (2012) traz uma proposta de 

aplicação desse tipo de ferramenta no setor público e sobre sua definição explicam: 

 
“De acordo com Pereira & Moritz (2006), atualmente, a forma de 
pensar relacionada com a tomada de decisão sofreu mudanças, 
baseando-se em reações e valores surgidos recentemente na 
sociedade mundial em face da globalização. Os decisores atuais 
necessitam pensar globalmente e usar, em larga escala, 
instrumentos de comunicação e informação que venham a 
colaborar no processo decisório. Segundo os autores, na evolução 
do estudo relacionado com tomada de decisão, duas variáveis 
estão sempre presentes no ambiente organizacional: a informação 
e a comunicação. Ambas são extremamente importantes no 
contexto decisório do gestor, seja ele público ou privado. A 
invenção do computador, na última metade do século XX, e o 
desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação tornaram 
possível, aos gestores, adquirir, manipular e avaliar mais 
informações do que jamais se pôde imaginar.” 
 
“Moritz & Pereira (2006, p. 147), citando Stair (1998) afirmam 
que os Sistemas de Informações, especificamente os de apoio à 
decisão, podem ser compreendidos como uma série de elementos 
ou componentes inter-relacionados que coletam informações nas 
entradas, realizam seu processamento por meio da manipulação e 
armazenamento, e disseminam na saída do sistema os dados e as 
informações, além de fornecerem mecanismo de retroalimentação. 
LAUDON & LAUDON (1999) afirmam que um Sistema de 
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Informação é um conjunto de componentes que se relacionam na 
coleta, processamento, armazenagem e distribuição da 
informação para apoiarem a tomada de decisão nas 
organizações.” 

 
“Com o avanço da tecnologia nas áreas de software e hardware, 
os Sistemas de Apoio à Decisão sofreram grandes avanços, 
especialmente durante a década de 1990, que foi marcada por 
grandes avanços na área da Tecnologia da Informação.” 

 
Atualmente existem diversos softwares de apoio à tomada de decisão que são 

alimentados em tempo real por informações geradas na ponta das organizações, sobre as 

quais são aplicadas ferramentas de análises, composição de cenários, descoberta de 

padrões, rotinas, critérios pré-padronizados e um enorme conjunto de outras 

funcionalidades que ajudam o tomador de decisão a cumprir sua missão. Há ainda 

programas que, após darem esse suporte, aportam à decisão tomada por diversos atores 

tornando o processo além de mais participativo, menos eivado de opiniões pessoais, 

sentimentos e outras características inerentes de qualquer gestor.  

A construção de sistemas informatizados de apoio à gestão tem sido uma 

estratégia, inclusive premiada, muito utilizada no ICMBio desde sua criação. Tem 

proporcionado maior agilidade, transparência, economia de recursos e condições de unir, 

sistematizar e trabalhar com uma enorme quantidade de informações. Como exemplo, 

citamos alguns que já estão em funcionamento e outros em construção: sistema de 

acompanhamento da execução da CA, sistema de gestão documental, patrimonial, de 

autorização de pesquisas, de consolidação territorial, de gestão estratégica, de 

gerenciamento de meios, entre outros. O último foi premiado no 17º Concurso Inovação 

na Gestão Pública Federal. 

“Almoxarifado Virtual: uma proposta de sustentabilidade por 
contratação de Gerenciamento de Meios. A iniciativa opera a 
partir da prestação de um serviço continuado de gerenciamento 
de meios, em síntese, o ICMBio parou de adquirir materiais de 
escritório e de combate a incêndio e passou a operar com um 
almoxarifado terceirizado que fornece insumos de expediente, 
processamento de dados e combate a incêndios de seu próprio 
almoxarifado, num sistema similar a um stop shop, além de 
controlar os estoques de pronto uso de cada unidade e fazer o seu 
ressuprimento. 

Cada unidade da autarquia possui uma cota autônoma de 
pedidos, num baixo valor (R$ 500) em periodicidade mensal. Com 
tal iniciativa, as unidades se mantêm supridas o ano todo, sem 
desperdícios e sem estoques, fazendo os seus pedidos no 
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almoxarifado virtual e customizando suas cestas de necessidades 
de produtos para a produção processual e o atendimento sazonal 
das emergências ambientais (ICMBio,  2013)” 

Portanto, poder-se-ia propor a elaboração de um sistema específico de apoio à 

decisão da destinação de compensação ambiental federal. Baseado nos diversos 

“softwares” que já existem, ele poderia ser alimentado pelo CNUC, de acordo com a 

proposta que foi apresentada anteriormente de que este último contenha informações dos 

diversos sistemas de apoio a gestão que o ICMBio possui e das informações ali inseridas 

por gestores de outros entes. Assim, seria possível unir informações sobre os diversos 

aspectos da gestão das Unidades (proteção, consolidação territorial, patrimônio, 

planejamento estratégico e etc),proporcionando suporte robusto à decisão mais técnica 

por parte do CCAF. Neste modelo a subjetividade estaria restrita à discricionariedade 

administrativa de analisar oportunidade e conveniência apenas para as questões 

urgentes. Mesmo assim,  através da incorporação das informações do planejamento 

estratégico das UCs alinhado ao institucional, o caráter de urgência pode ser reduzido 

aos imprevistos de causas naturais e fortuitas, como incêndios florestais, por exemplo.  

Uma metodologia de sistema de apoio à decisão foi proposta por SILVA et al 

(2005)  para melhorar o processo de agendamento de consultas no SUS. Além de buscar 

melhor adequação da demanda pelos pacientes à oferta possível nas unidades de saúde, o 

trabalho inclui critérios específicos de efetividade que buscam fazer com que o 

agendamento não só cumpra seu papel básico de levar o paciente ao atendimento da 

maneira mais célere e cômoda (proximidade de sua casa), como também que ele seja 

atendido pelo especialista mais indicado ao seu quadro de saúde. 

Também JUNIOR & PEREIRA (2012) analisam o melhor sistema de apoio à 

tomada de decisão para aplicação no judiciário de Santa Catarina. O objetivo neste caso 

foi trabalhar com grande quantidade de informações e critérios variados para tomar 

decisões mais acertadas sobre as serventias cartoriais vagas no estado. 

Ainda SILVA & JANNUZZI (2009) propõem a aplicação de Análise 

Multicritério, ou Análise Multicritério de Decisão – AMD na construção de um 

indicador de Condições de Vida de populações da Baixada Fluminense, como forma de 

melhor orientar os investimentos em políticas públicas.  

Além dos trabalhos citados e as revisões bibliográficas que trazem sobre o 

assunto, JANNUZZI et al (2009) resumem a importância da aplicação destas 
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metodologias de apoio à decisão em políticas públicas e traz um apanhado quanto a sua 

aplicação prática: 

“A gestão pública no Brasil vem passando por um processo 
intenso de “complexificação” técnica nos últimos anos, com a 
incorporação de novos métodos e ferramentas para elaboração de 
diagnósticos, na identificação espacial das áreas de intervenção, 
no monitoramento dos programas e na tomada de decisão de 
modo geral. Além do uso de informação mais específica, confiável 
e atualizada nas atividades de planejamento e gestão, começa-se 
a constatar também o emprego de técnicas mais estruturadas para 
tratamento, análise e uso no processo decisório em empresas 
públicas, concessionárias de serviços e em Políticas Públicas. 
Uma dessas técnicas é o Apoio Multicritério à Decisão (AMD) ou 
Análise Multicritério, objeto de apresentação neste texto. Trata-se 
de uma ferramenta que pode ter grande utilidade nos processos 
decisórios em Políticas Públicas, em situação em que as decisões 
precisam se pautar por critérios técnicos objetivos e 
transparentes e também por incorporar os juízos de natureza 
política e subjetiva dos gestores públicos envolvidos.” 
 

Portanto, observada a vasta aplicabilidade de sistemas de apoio à decisão, hoje 

tão amplamente difundidos que já utilizam até mesmo a inteligência artificial para 

indicar decisões baseadas na análise de diversos critérios e indicadores, a exemplo dos 

Sistemas de Apoio à Decisão Médica – SADM; foi sugerido o planejamento de um 

painel de especialistas, workshop ou grupo de trabalho para pensar o emprego destas 

tecnologias para apoiar a complexa tarefa de destinar CA. Afinal, ficou evidenciada na 

opinião dos participantes, a necessidade de tornar cada vez mais técnica e isenta a 

tomada de decisão neste processo. 

 
Questão 4 - Que critérios poderiam ser adotados para a destinação de compensação 
ambiental do órgão licenciador federal às UCs estaduais, municipais e RPPNs?  
 
a) A adoção de uma porcentagem fixa sobre 
o valor da compensação de um 
empreendimento, a ser destinada às UCs 
estaduais, municipais e RPPNs 8%; 
b) A utilização dos mesmos critérios 
adotados para a destinação às UCs federais, 
sem qualquer distinção 48%; 
c) A compensação ambiental federal deve 
ser destinada às UCs estaduais e municipais 
sob condições de reciprocidade 22%; 
d) As RPPNs devem possuir critérios 
específicos que busquem aumentar o aporte 
de recursos de CA, como incentivo à criação 
de novas Unidades 22%.  
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Para esta questão, durante a análise das respostas, percebe-se que houve um erro 

na elaboração do questionário. Todas as questões deste segundo bloco foram concebidas 

para aceitar mais de uma resposta, no entanto, essa questão apenas permitiu aos 

participantes a marcação única. Fato que foi atenuado pelos comentários, onde, 

gentilmente, os participantes indicaram que marcariam outras alternativas e justificaram. 

Desta forma, considera-se que a análise da questão não foi comprometida. 

A alternativa “B” obteve a maior porcentagem de escolha entre os participantes 

(40%), o que mostra que, neste quesito, o CCAF está indo no rumo certo. Pela análise 

das Atas das deliberações deste colegiado, apresentada no Capítulo 2 deste trabalho, 

verificamos que os critérios utilizados no ranqueamento inicial das UCs são utilizados 

sem distinção entre as federais, estaduais e municipais. E a parte subjetiva da tomada de 

decisão tenta se embasar em informações técnicas sobre as UCs e também não fazem 

distinção. No entanto, há que se considerar que, no caso de Unidades de proteção 

integral municipais, e RPPNs, que geralmente têm áreas reduzidas se comparadas às 

UC-PIs Federais e estaduais, a destinação de valores logicamente é proporcional ao 

tamanho dessas áreas, que acabam por refletir no tamanho de suas demandas e 

capacidade de execução. 

Isso nem sempre é verdade caso sejam comparadas unidades em diferentes 

estados, por exemplo: uma unidade na Amazônia é geralmente muito maior que UCs da 

Mata Atlântica, no Sudeste. Mas a demanda de regularização pode ser maior nestas 

últimas, pelo valor de mercado do hectare. Contrabalanceando, a logística, a manutenção 

de equipamentos e a contratação de serviços em uma UC isolada da Amazônia é 

infinitamente maior que uma do sudeste, onde há facilidade de acesso e variedade de 

fornecedores. Portanto, o ranqueamento deve conseguir trabalhar e balancear esses 

aspectos. Uma solução poderia partir do teste de diversos pesos para cada critério 

escolhido, verificando quais funcionam melhor para as realidades de cada região. Esses 

testes são propostos nos trabalhos citados na questão anterior que analisaram as 

metodologias de Análise Multicritério de Decisão – AMD, como forma de calibrar o 

ranqueamento. Por exemplo: se vamos inserir na planilha unidades possíveis 

beneficiadas em um empreendimento linear que vai da Amazônia até São Paulo, não 

podemos colocar peso alto para o critério tamanho da UC, pois isso enviesaria o 

ranqueamento para as UCs amazônicas.  
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Seguem os comentários deixados pelos participantes: 

“A "distinção" seria feita conforme atendimento das UC´s aos 
critérios preestabelecidos, e sua relevância para a conservação 
da biodiversidade e compensação dos impactos não mitigáveis 
gerados pelos empreendimentos. A esfera não deveria ser fator 
limitante, exceto nos casos em que se mostre incapaz de executar 
os recursos.” 
 

Quanto à capacidade de execução citada no comentário, foram verificados alguns 

casos em que os órgãos gestores de UCs municipais apresentaram dificuldades para 

adequar-se às ações previstas no Decreto nº4.340/2002, o que ensejou expedientes por 

parte do CCAF para correção das propostas de plano de trabalho. Nestes casos, e 

conforme sugere bem o respondente, a destinação deve considerar a capacidade de 

execução, e ainda ampliar para a capacidade de manutenção de certos investimentos. 

Uma destinação feita para a elaboração de um plano de manejo de um Parque Municipal 

pode ter sua execução bem realizada pelo próprio empreendedor, através da contratação 

e consultoria especializada, por exemplo. Mas se a destinação envolver a construção da 

sede do Parque, seria papel do CCAF verificar ou solicitar que se justifique a capacidade 

de manutenção do investimento e/ou sua sustentabilidade financeira por parte do 

munícipio? Essa é uma discussão que interfere diretamente na efetividade do 

instrumento, mas que ainda pode estar distante da capacidade de análise de informações 

por parte do Comitê.   

 
“Participante 1: além da “d”, assinalo também a letra “b”, 
entretanto, considerando para a destinação, além das 
informações e critérios para as UCs federais, o aporte de recurso 
estadual que a UC possui.” 
 
“P 2: fazem parte do SNUC todas as UCs, sejam elas federais, 
estaduais, municipais ou particulares. Assim, não pode haver 
distinção sob pena de inconstitucionalidade.” 
 
“P 3: acredito que a CA deva ser distribuída às UC's mais 
próximas ao empreendimento e que sejam mais afetadas 
diretamente por ele.” 
 
“P 4: em minha opinião, as UCs da União, Estado e Município 
devem ter os mesmos critérios e possibilidades de receber 
recursos de compensação, independente de quem está fazendo o 
licenciamento. O SNUC compreende todas as UC, independente 
da esfera governamental, e desta forma deve ser tratada a 
compensação.” 
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“P 5: sabemos que nem sempre a compensação estadual é 
recíproca com as UC federais, mas o SNUC não faz esta 
distinção. O critério principal, em minha opinião é, foi afetado, 
deve receber compensação. Se um empreendimento não afeta 
nenhuma UC é porque seu impacto é local, logo deve ir para as 
UC estaduais ou municipais. Mas o  estabelecimento de uma 
norma federal sobre o assunto é necessário, pois, me parece que 
cada estado tá fazendo de um jeito (sic).” 
 

Como informa o último comentário, e segundo se percebe na prática cotidiana da 

gestão de UCs federais, as compensações estaduais não têm sido recíprocas em termos 

de frequência e volume. Mas um levantamento específico teria que ser feito a respeito, 

afinal existem UCs federais que receberam recursos de CA de licenciamentos estaduais 

sobre os quais não há dados na sede do ICMBio (observação pessoal). Portanto, o que o 

respondente sugere é muito relevante: que seja estabelecida norma nacional sobre a 

reciprocidade na partilha de recursos de CA entre os entes da federação. Mais acertado 

seria a inclusão na Resolução CONAMA nº 371/2006 de dispositivo específico que 

ressalvasse a proporção de frequência e volume dos empreendimentos, sempre orientado 

inicialmente pelo critério de afetação.  

FERREIRA et al (2012-b) elenca algumas conclusões afetas à melhoria da 

integração nacional em matéria de CA: 

“Os Estados têm efetuado as tratativas necessárias para 
implementação da Compensação Ambiental, devendo haver maior 
entrosamento entre a União, Estados e Municípios, no âmbito da 
destinação e repartição de recursos de compensação ambiental, 
atendendo aos dispositivos da Lei Complementar Federal n.º 140, 
de 8 de dezembro de 2011. Observa-se que há necessidade da 
construção de princípios e diretrizes nacionais para a 
Compensação Ambiental, garantindo a destinação, aplicação e 
repartição para as Unidades de Conservação realmente afetadas 
pelas atividades dos empreendimentos. Esses princípios e 
diretrizes devem guiar:  
a) formatação do Programa ou Plano Nacional de Compensação 
Ambiental;  
b) capacitação sobre a matéria Compensação Ambiental a 
técnicos e analistas ambientais, assim como, a sociedade civil 
organizada;  
c) formação de uma rede de discussão sobre o tema, 
possibilitando a realização de encontros periódicos para 
discussão; 
d) envolvimento da sociedade brasileira para o monitoramento e 
entendimento da Compensação Ambiental, despertando a análise 
crítica sobre o tema.” 
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A definição de porcentagens como limites à destinação para outros entes, como 

sugere a alternativa “A”, é adotada em alguns estados: no Rio de Janeiro (15% para 

municípios e RPPNs e 85% para federais e estaduais) e em Minas Gerais – com 

porcentagens definidas nos Planos Operativos Anuais – POAs. 

 
3.2 Procedimentos de destinação adotados por órgãos licenciadores estaduais e em 
outros países. 
 

Neste tópico serão apresentadas algumas experiências e diferenças conceituais da 

compensação ambiental em outros países e em outros estados brasileiros. Essa análise, 

somada às contribuições coletadas com os questionários,  permitirá concluir pontuando 

sucintamente as contribuições deste trabalho para a melhoria dos critérios de destinação 

da CA federal. 

 

3.2.1 Experiências em outros países: 

 

O relatório da IUCN intitulado “Biodiversity Offsets: Views, Experiences and the 

Business Case” (IUCN, 2004), traz uma revisão interessante das experiências de 

compensação ambiental ao redor do mundo. Entre as conclusões do trabalho, é sugerida 

aos governos a grande importância de intercambiar experiências com outros países:  

 

“Trabalhe com outros governos signatários da Convenção sobre 
Diversidade Biológica para discutir as compensações da 
biodiversidade, aportando a discussão em um item adequado da 
agenda, tal como o artigo11 (Incentivos econômicos) ou como 
parte de um esforço para envolver a comunidade empresarial 
para garantir os objectivos do Tratado. (tradução nossa de IUCN, 
2004)” 

 

Primeiramente, é interessante trazer à baila algumas diferenças de paradigmas 

entre a CA brasileira e a conceituada em outros países. RAJVANSHI (2008) traz uma 

revisão de conceitos de “environmental compensation” ou “environmental offsets” 

(compensação ambiental) em alguns países como os EUA e os integrantes da União 

Europeia. Nestes países a ênfase é dada às medidas de mitigação dos impactos, para que 

o dano residual seja o menor possível a ser compensado. Procura-se fazer das 

condicionantes de mitigação, não uma lista de imposições, mas um acordo consentido 

com o empreendedor, debatido com ele. Essa estratégia, segundo o autor, traz maior 
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sucesso e efetividade no cumprimento de tais medidas. Essa poderia ser uma estratégia 

interessante a ser adotada no Brasil, afinal, pela carência crônica de recursos humanos 

na área ambiental, nos três níveis de governo, nem sempre o cumprimento das 

condicionantes é acompanhado da maneira devida. Além do que, um acordo prévio com 

o empreendedor para decidir a aplicação das medidas compensatórias pode possibilitar 

melhor relação custo efetividade, pois o empreendedor pode demostrar interesse naquilo 

que também lhe traga retorno de marketing ou que seja do seu “métier”. Por exemplo, 

uma construtora poderá, ela própria, construir uma estrutura na UC, empregando 

tecnologias sustentáveis, valendo-se da divulgação dessas ações e etc. Com isso, 

eliminam-se etapas reduzindo custos.  

Há ainda um conceito aplicado nestes países que extrapola a compensação – o 

aprimoramento ambiental (enhancement), processo pelo qual o empreendedor além de 

compensar os danos residuais buscando contrabalançar os impactos negativos, ele 

deverá ainda realizar investimentos que tragam impacto positivo adicional (Figura 12). 

Em teoria seriam medidas que tornariam o ambiente ainda mais conservado do que antes 

do empreendimento, gerando impacto líquido positivo.  

 
Figura 12. Esquema de medidas de compensação e aprimoramento ambiental. O conceito de perda 
líquida igual a zero pode ser entendido pela compensação total dos impactos negativos. Ressaltando que 
esta é uma modelagem conceitual que abarca as limitações da mensuração dos impactos. Fonte: Tradução 
livre de BBOP, 2013. 
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A solicitação de tais medidas ao empreendedor durante o licenciamento 

ambiental hoje no Brasil poderia ser considerada ambiciosa. Mas deve-se lembrar que no 

início da aplicação do instituto da CA nesse país, esse aprimoramento já era praticado, 

se não vejamos: os danos irreversíveis e residuais do empreendimento eram 

compensados com a criação de uma UC-PI (Res. CONAMA 10/1987 e 02/1996), e o 

aprimoramento ambiental, ou incremento de conservação além da compensação, era 

alcançado pela obrigação de manutenção desta recém-criada Unidade, por parte do 

empreendedor. Assim, além de criar um espaço protegido que garantia a perpetuidade de 

processos ecológicos equivalentes aos danificados pela atividade, o aumento de proteção 

da área permitia ganhos adicionais em conservação. Portanto, o que está sendo discutido 

e aplicado hoje em outros países em matéria de compensação ambiental, ainda 

transcendendo-a com o ganho adicional ao meio ambiente, é o que os pensamentos 

vanguardistas dos que instituíram a CA no Brasil já haviam idealizado. Fica então 

lançada a discussão de que o retorno da CA à sua essência e origem, alinha o 

instrumento às correntes internacionais.  

Paradoxalmente ao fato de terem concebido a ideia do aprimoramento desde a 

origem da CA, ao se analisarem o esquema proposto na (Figura 12), presente em 

diversos trabalhos com poucas modificações, pode-se notar que a CA no Brasil não 

estará de acordo com o praticado em outros países até que estabeleçamos a tão 

aguardada metodologia de valoração de danos. Pois, em países como os da União 

Européia, Austrália, EUA entre outros, a verificação antecipada dos impactos totais do 

empreendimento vão sendo reduzidos gradativamente pelas etapas anteriores à 

compensação: impactos evitados e impactos mitigados. Após o que, se obtém o impacto 

residual que vai determinar “o que”, e “como” deve ser compensado. Diferente do que 

se faz hoje, ao apenas lançar um percentual de 0,5% sobre o valor do empreendimento, 

sem qualquer relação com a real avaliação, gradação e valoração dos impactos. Desta 

forma, se a decisão dos embargos declaratórios por parte do STF determinar, conforme 

se espera, que os órgãos licenciadores efetivamente façam a valoração dos danos, o 

Brasil se unirá às concepções internacionais de compensação.  

RAJVANSHI (2008) cita ainda que apenas na Alemanha, a compensação 

ambiental extrapola as áreas protegidas e que na União Europeia, existem diretivas que 

reconhecem a necessidade de pensar no estabelecimento de compensações mesmo para 
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os riscos gerados pelo empreendimento, não só pelos danos efetivos não mitigáveis, 

como no caso do Brasil. 

Adicionalmente, o trabalho de MCKENNEY (2005), traz outra importante 

revisão das políticas de compensação nos EUA, União Europeia, Austrália e Brasil.  

Segundo o autor, nos EUA tem sido relevante o programa de compensação de 

áreas úmidas (US Wetlands Mitigation Banking), pelo qual o empreendedor pode 

adquirir “créditos de compensação” e posteriormente utilizá-los para pagar “débitos de 

compensação” de um dado empreendimento que irá implementar. O mecanismo é similar 

com o que se desenha para a compensação de reserva legal aqui no Brasil, em que um 

proprietário de terras com débito de RL poderá adquirir “cotas de reserva ambiental 

(CRA)”, a serem negociadas na Bolsa Verde. Nos EUA, esta opção é disponibilizada ao 

empreendedor quando a compensação de áreas úmidas não pode ser feita no local onde 

os impactos ocorreram ou quando não será tão benéfica ao meio ambiente. Esse 

mecanismo é interessante ao permitir a consolidação de vários pequenos e fragmentados 

projetos de mitigação/compensação em uma ação maior, que envolva a criação, 

restauração ou incremento de conservação de uma área mais extensa e contínua. Se fosse 

aplicada no Brasil, poderíamos utilizar o seguinte exemplo: todos os projetos de 

construção de PCHs (Pequenas Centrais Hidroelétricas) em uma determinada bacia 

poderiam ter suas demandas de mitigação/compensação de impactos sanadas pela 

compra de créditos por parte dos empreendedores, e esses recursos seriam utilizados em 

um projeto de escala maior, que beneficiasse a bacia como um todo, como a recuperação 

de APPs, proteção de nascentes e etc. 

Segundo o autor, além dessa “compra” de créditos, nos EUA é possível investir 

em projetos em andamento de compensação/mitigação de áreas úmidas. Com isso, têm-

se projetos mais custo-efetivos, dada a escala maior. Os empreendedores podem ainda 

investir na conservação de área úmida de um terceiro, que  coloca o compromisso de 

conservação “a venda”, gerando créditos para serem negociados através dos “wetlands 

Banks”. 

Essa iniciativa dos EUA pode ser extrapolada em uma ideia a ser utilizada no 

Brasil enquanto não é adotada a metodologia de valoração de impactos para o cálculo da 

CA, e mesmo depois dela: nos moldes do que já foi previsto pelo Novo Código Florestal 

para a compensação de reserva legal, o empreendedor poderia comprar “créditos” de 

compensação ambiental de proprietários que desejassem criar RPPNs em suas 

propriedades. Desta forma, área equivalente à afetada pelo empreendimento poderia ser 
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transformada nesta categoria de UC, tirando do poder público o peso sócio-político de 

criar novas Unidades de domínio público, gravando de perpetuidade a ação de 

substituição do bem lesado, figurando também como um poderoso incentivo à criação de 

RPPNs. Assim transformaríamos o que antes era considerado um passivo ao 

desenvolvimento - áreas de vegetação nativa de uma propriedade -, em ativos de grande 

valor econômico.  

Caso fosse implementada essa iniciativa, estaria-se também validando e incluindo 

no ordenamento brasileiro, a possibilidade do próprio empreendedor adquirir terras para 

este fim, ou utilizar as que já possuem, para criar RPPNs, como forma de cumprimento 

da compensação ambiental. 

O já citado Relatório da IUCN (2004), concluiu que existem três espectros de 

envolvimento dos governos em seus sistemas de compensação. O primeiro é aquele em 

que o governo assume o papel de regulador, estipulando normas, procedimentos e 

definindo o escopo das ações a serem realizadas pelo empreendedor, como ocorre nos 

EUA. Na segunda, o governo assume o papel apenas de validador, pois são valorizadas e 

incentivadas as iniciativas voluntárias de compensação por parte das empresas. Modelo 

que mais se aproxima do praticado na União Europeia. A terceira seria o modelo híbrido 

das duas primeiras, em que o governo edita normas gerais, mas valoriza, através de uma 

série de mecanismos, a iniciativa voluntária de compensação, por entender que quando 

acordada com o empreendedor e/ou proposta por ele, as ações tornam-se mais custo-

efetivas, valorizando a criatividade. Ao passo que a regulação do estado é essencial para 

a criação de “mercados” como no caso dos “wetland banks” americanos, e como poderá 

ser com a compensação de reserva legal no Brasil. Mas é interessante perceber que nesta 

análise, o relatório discute a posição dos governos na relação com o empreendedor e a 

forma em que ele cumprirá a compensação. Portanto, não se fala da hipótese em que um 

determinado governo assume tanto o papel de regulador quanto de executor da 

compensação, no lugar da empresa, como é o caso do Brasil hoje. 

Na Austrália, medidas compensatórias são aplicadas desde 1986, portanto hoje o 

país conta com um sistema de compensação ambiental bastante sofisticado, sendo 

diversificado na forma de cumprimento por parte do empreendedor para buscar a maior 

equivalência entre o tipo de dano e medida compensatória mais adequada, além de 

possuir uma metodologia robusta de avaliação de impactos (EPA, 2006). O trabalho de 

PACHECO (2008), que traz uma importante revisão de experiências internacionais de 

compensação, resume o sistema Australiano:  
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“Desde 1986, mecanismos de offsets são componentes 
estratégicos na política  ambiental da Austrália, como parte dos 
procedimentos de aprovação de projetos. Essas  medidas são 
designadas como a “última linha de defesa” para reverter o 
declínio ambiental resultante do desenvolvimento econômico 
(EPA, 2006).  
 
Os procedimentos adotados têm por meta neutralizar o mesmo 
tipo de impacto gerado pelo projeto. Impactos relacionados à 
emissão de gases devem ser compensados através de medidas de 
plantio de árvores e de métodos de sequestro de carbono; perdas 
de habitats em determinada área podem ser restauradas através 
da reabilitação, conservação ou criação de um habitat similar em 
outra área; um impacto sobre uma espécie particular deve ser 
compensado por meio de sua realocação ou da criação de um 
fundo para sua recuperação; um impacto sobre recursos hídricos 
pode ser compensado através da transferência de direitos de uso.  
 
Outras formas de compensação complementares abrangem 
medidas de proteção, educação, administração, pesquisa, 
eliminação de ameaças, que resultem em benefícios ambientais, 
quando ações diretas não são viáveis. São também adotadas 
formas de contribuições destinadas a bancos de crédito ou fundos 
ambientais. Todos esses procedimentos devem ser implementados 
sob bases transparentes, e prever sistemas de auditoria, de modo 
a permitir uma administração aberta.” 

 

Outra inciativa digna de destaque é o Business  and Biodiversity Offset Program 

– BBOP, Programa de Negócios e Compensação da Biodiversidade. Concebido com a 

participação de um grupo de trabalho com representantes de governos, empreendedores, 

conservacionistas, pesquisadores, economistas e outros. Seus objetivos incluem elaborar 

e implementar um portfólio de projetos pilotos de compensação ambiental de vários 

lugares do mundo para que possam ser replicados em outros ambientes, servindo como 

padrão, além de apoiar esses esforços com o desenvolvimento constante de uma “caixa 

de ferramentas” de como fazer compensação ambiental. Esses padrões e princípios têm 

sido adotados de forma voluntária por várias empresas ao redor do mundo, e a 

metodologia tem sido testada e melhorada desde 2004. Este grupo é secretariado pela 

Forest Trends e WildLife Conservation Society – WCS, e entre as diversas instituições 

que fazem parte dessa iniciativa, está o FUNBIO (FUNBIO, 2009). Seria muito 

importante que o Brasil, a exemplo de outros países, tivesse representantes participando 

dessa iniciativa, pois a metodologia proposta poderia ser muito útil na reformulação pela 
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qual a compensação ambiental deverá passar após o julgamento dos embargos 

declaratórios pelo STF. 

Duas contribuições introdutórias dos documentos do BBOP são importantes para 

discussão e reflexão: são as perguntas orientadoras do ponto de vista do empreendedor 

quanto à preocupação com o meio ambiente em suas atividades e a diferenciação dos 

conceitos de “compensation” e “offset”, para que se verifique de qual deles a 

compensação brasileira mais se aproxima. 

Os documentos afirmam que a compensação das atividades lesivas ao meio 

ambiente por parte dos empreendedores requer abordagens sofisticadas para lidar com 

riscos e oportunidades relacionadas com o capital ambiental, mas levam a uma série de 

questões:  

- Quanto se deve investir no desvio de um duto ou deixar de 
utilizar um área que poderia ser utilizada no empreendimento? 
- Quem envolver e como assegurar que os objetivos de 
desenvolvimento sustentável permaneçam a longo prazo, depois 
que o projeto estiver encerrado? 
- Como medir os impactos à biodiversidade e a nossa 
dependência de um serviço ecossistêmico? 
- Quando, e se, a empresa deve envolver-se com atividades fora 
da sua zona de influência? 
- Como lidar com várias questões que se sobrepõem, como a 
biodiversidade, carbono, água e diminuição da pobreza?  
- Como trabalhar com governos, particularmente nos níveis 
regionais e locais, quando eles também estão enfrentando estes 
novos desafios? 

 

“O termo"compensation" às vezes é visto na literatura, em vez de, 
ou bem como, "offset". Em algumas línguas, não há palavras 
separadas para"offset", e "compensation" é usado em seu lugar. 
No entanto, em outras línguas, ambos os termos podem existir e 
ser distintos. O BBOP faz uma distinção clara, definindo offsets 
como um tipo específico de compensação concebido para que se 
alcance perda líquida igual a zero ou ainda ganho de 
biodiversidade [aprimoramento],enquanto que “compensation” 
são as medidas compensatorias em que não se alcança a perda 
líquida nula, por uma série de razões. As mais frequentes são: a 
compensação não foi projetada para que a perda líquida nula 
fosse alcançada; os  ganhos gerados pela medida compensatória 
não foram calculados para que se verifique se as perdas foram 
equilibradas; a perda líguida nula não pode ser alcançada 
porque os impactos são muito severos; falta informação sobre a 
natureza e condição da biodiversidade afetada pelo projeto; ou as 
atividades de compensação não foram estabelecidas para longo 
prazo.” (BBOP, 2013, tradução livre) 
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Diante dessas citações, é possível perceber o quanto a compensação ambiental 

brasileira dista das discussões internacionais, uma vez que para alcançar a perda líquida 

nula, ou seja, compensar em sua totalidade os impactos causados, é condição primordial 

que se possa mensurar esse balanço. Portanto a necessidade de implementar a 

metodologia de valoração ambiental na compensação.  

“Esses resultados precisam ser quantificáveis, já que o objetivo 
da compensação para a biodiversidade é demonstrar um 
equilíbrio entre o impacto de um projeto sobre a biodiversidade e 
os benefícios alcançados através da compensação. É necessário, 
portanto, mensurar tanto as perdas de biodiversidade causadas 
pelo projeto quanto os ganhos de conservação obtidos através da 
compensação.”(FUNBIO 2009) 
 

Como já citamos, a celebração de um convênio entre o ICMBio e o FUNBIO para 

que este realizasse a execução da compensação, uma vez que já executa os recursos do 

ARPA em favor de Ucs federais, seria uma medida chave para “destravar” e 

deburocratizar a CA federal. Soma-se a esta, mais uma vantagem nesta parceria, pois o 

FUNBIO passou a fazer parte do programa BBOP em 2008:  

“A aliança com o BBOP proporcionará às empresas brasileiras 
preocupadas com suas pegadas ambientais uma metodologia de 
compensação de seu impacto sobre a biodiversidade e a 
sociedade, fazendo com que ele seja neutralizado, ou mesmo, e 
preferencialmente, que passe a ser positivo”, complementa.” 

“O BBOP já tem projetos testados em outras partes do mundo em 
setores como gás, petróleo e mineração, e busca ampliar o 
comprometimento das empresas com uma nova visão de 
sustentabilidade, que leve em conta a preocupação de ir além das 
atividades de mitigação de impactos e do pagamento de 
compensação necessários ao processo de licenciamento. A 
proposta do BBOP é que se implementem ações diretamente 
relacionadas ao impacto tanto nos recursos naturais quanto na 
sociedade. O Funbio, ao buscar abordagens e propostas 
concretas de boas práticas para a integração da biodiversidade 
aos processos produtivos do setor privado brasileiro, 
compromete-se a adaptar a metodologia e os conceitos do BBOP 
para o contexto do país, desenvolvendo o programa em novos 
setores (como o agronegócio) e buscando parceiros interessados 
em adotá-lo.” 

“Um dos grandes benefícios deste acordo para o setor privado 
brasileiro será a possibilidade de participar de um programa 
internacional e multi-setorial – são integrantes do BBOP grandes 
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empresas como Shell, Rio Tinto e Newmont, além de ONGs como 
Conservação Internacional, World Conservation Society e Forest 
Trends. Ao se associar à rede de mais de 600 organizações 
participantes do BBOP, o Funbio montará um grupo de trabalho 
no Brasil, com especialistas técnicos em biodiversidade e pessoas 
dos setores impactantes, especialmente do 
agronegócio.”(MERCADO ÉTICO, 2008) 

A citação acima pertence a um “clipping” de notícias em que constava a 

informação de que a então ministra do meio ambiente Marina Silva, estava presente na 

reunião em que foi anunciada a parceria entre BBOP e FUNBIO. Isso suscita o 

questionamento de porque essa parceria não foi ampliada para ao setor público federal e 

qual é o “status” dessa aproximação hoje? 

Ao pesquisar sobre a destinação da compensação em outros países, foi 

interessante observar que, na maioria deles, não há a tarefa de destinar milhões para 

ações específicas como no Brasil. A compensação é tratada ambiciosamente como meio 

efetivo de se alcançar perda líquida zero e ainda promover ganhos além. O foco não é 

dado no processo, mas sim no resultado. A avaliação dos impactos norteia todos os 

procedimentos desde o início. Nestes países, talvez nem seja possível considerar que 

esta etapa de destinação existe, pois a compensação não se limita em obrigação de 

pagar, mas sim de fazer. Afinal, a compensação nestes locais foi convertida em 

“moedas” muito mais adequadas para realizar a transação “impacto negativo do 

empreendimento + impacto positivo da compensação = impacto residual nulo”, do que o 

simples pagamento em dinheiro. Nestes locais, os planos de execução das medidas 

compensatórias são acordados com os empreendedores no início do processo de 

licenciamento, mas para isso é considerada a valoração dos impactos e, a partir desta 

avaliação, são acordadas as medidas mais adequadas de mitigação e compensação. 

Portanto, a “moeda” trocada para compensar os danos é determinada em cada caso, por 

exemplo: em área (hectares desmatados, convertidos em hectares protegidos), ou em 

função ecológica perdida = função substituída.  

Além da “moeda” há ainda a preocupação com a taxa de substituição, que fala de 

quantas unidades debitadas do meio ambiente devem ser creditadas na medida 

compensatória. Um exemplo interessante para ilustrar essa “taxa”, que já ocorre no 

Brasil, é a compensação de reserva legal, na qual deve haver equivalência entre a 

extensão da área de reserva legal a ser compensada, com a área a ser doada dentro de 

UC, conforme o Art. 66, §6º, inciso I do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651 de 2012):  
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“§ 5o  A compensação de que trata o inciso III do caput deverá 
ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser 
feita mediante:  
 
[...] 
 
III - doação ao poder público de área localizada no interior de 
Unidade de Conservação de domínio público pendente de 
regularização fundiária;  
 
§ 6o  As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do 
§ 5o deverão:  
 
I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser 
compensada;”(grifo nosso) 

 

Portanto, no exemplo supracitado, a taxa de substituição é de uma pra um, mas 

segundo MCKENNEY (2005), essa taxa pode ser ajustada de acordo com cada tipo de 

empreendimento até mesmo para desencorajar projetos com impactos em áreas de 

extrema relevância ecológica:  

“Políticas de compensação exigem uma "moeda" que incorpore 
valores associados com funções ecológicas, qualidade e 
integridade do ambiente. Usando esta “moeda”, as taxas de 
substituição podem ser ajustadas ao tipo de compensação, para 
desencorajar projetos com impactos em habitats de alta relevância 
ecológica, e para reduzir o risco de uma medida compensatória 
falhar.”(tradução livre) 
 

O documento que traz o panorama do programa BBOP publicado por FUNBIO, 

(2009), traz a informação de que atualmente, “mais de 100 diferentes metodologias de 

quantificação de perdas e ganhos de espécies, habitats naturais e ecossistemas estão em 

uso em todo o mundo.” Portanto, o conhecimento necessário está disponível para que a 

reformulação da CA federal se inicie na valoração e atinja as outras etapas, fazendo 

sumir o papel dos órgãos gestores de simples ordenadores de despesas. Tirando de uma 

vez, da inchada e lenta máquina pública, a execução deste mecanismo tão nobre, 

devolvendo-o ao empreendedor.   

Projetos pilotos disponíveis no site do BBOP (www.bbop.forest-trends.org) 

mostram experiências onde o empreendedor, ao adotar os princípios e as metodologias 

do programa, obteve suporte para a escolha e aplicação da avaliação e valoração de 

impactos que mais se adequava ao seu caso, análise de custo-benefício, ajuste de escala 
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e temporalidade, garantia da participação popular e ainda da sustentabilidade financeira 

da compensação através da aplicação em fundos específicos. Com isso, a empresa tem a 

oportunidade de aderir a padrões internacionais que, em breve, serão certificados além 

de serem adotados voluntariamente por grandes empresas ao redor do mundo. Isso 

representa ganho em marketing ambiental, cada vez mais importante nos dias atuais.   
 
3.2.2 As experiências nos estados. 

 

A publicação “Estado da Arte da Compensação Ambiental nos Estados 

Brasileiros” (The Nature Conservancy - TNC, 2013), traz um panorama geral da 

compensação nos estados quanto à porcentagem utilizada para o cálculo do quantum da 

CA, valores destinados e executados, formas de execução e prestação de contas. Ao final 

traz as lições aprendidas e sugestões.  

A dificuldade de acessar a informações sobre a CA nos estados foi enfrentada 

pelo autor e também por nós.  

“A primeira e mais notória é a falta de informações consolidadas 
a respeito do assunto, o que demonstra a fragilidade e a carência 
estrutural dos órgãos ambientais que não conseguem cumprir os 
ditames da Lei de Acesso a Informação Ambiental, n.º 10.650, de 
16 de abril de 2003, bem como da Lei da Transparência, n.º 
12.527, de 18 de novembro de 2011.” 
 
“Essa constatação alerta para a necessidade urgente dos órgãos 
estaduais de meio ambiente organizarem-se para manter registro 
histórico, monitorar e planejar de maneira mais adequada a 
utilização desses recursos.” 
 

A dificuldade de acessar a informação foi ainda maior por se tratar da etapa de 

destinação, que tem procedimentos ainda muito internalizados às Câmaras de 

Compensação Estaduais. Poucos são os critérios compilados e divulgados. O próprio 

CCAF divulgou os critérios de destinação através das Atas de suas reuniões, publicadas 

no site do IBAMA, mas também não disponibilizou toda a metodologia utilizada, como 

anlisado no Capítulo 2 com a planilha de ranqueamento. Portanto, são apresentadas as 

experiências reconhecidamente bem sucedidas dos Estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, cujos critérios estão amplamente divulgados ao público em geral e cuja 

metodologia pode contribuir com a destinação da CA federal, porque vai além do já 

utilizado no CCAF. 
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Já os critérios de cálculo da CA estão mais bem divulgados, pois constam de 

legislações específicas. Neste quesito vale ressaltar as metodologias de cálculo 

utilizadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Goiás e Distrito Federal. Os dois 

últimos utilizam uma das mais robustas, com uma série de critérios de avaliação de 

impactos, em que não há mínimo nem máximo (o que alinha a metodologia à decisão do 

STF). No Pará é disponibilizado ao empreendedor um sistema “on line” para o cálculo 

da CA, onde ele mesmo insere os dados referentes aos impactos e concorda ou não com 

o valor calculado, que pode ir de 0 a 2% do VR.  

 

3.2.2.1 – Rio de Janeiro 

 

Todas as informações da CA do Rio, aqui utilizadas, estão no site da Secretaria 

de Estado do Ambiente (www.rj.gov.br/web/sea).  

Comparando-se as experiências estaduais em CA, o estado do Rio de Janeiro, 

possui o sistema mais completo atualmente. Apesar da etapa de valoração não ser a mais 

robusta da federação, (Deliberação CECA/CN nº 4.888, de 02 de outubro de 2007), 

apresenta avanços frente à utilizada pelo licenciamento federal (Decreto nº 6.848/ 2009). 

A destinação é realizada pela Câmara Estadual de Compensação Ambiental – 

CCA-RJ, que funciona no âmbito da Secretaria de Estado de Ambiente – SEA. Sua 

composição é digna de destaque, assemelha-se a da Câmara Federal de Compensação 

Ambiental – CFCA, pois possui membros da Federação das Indústrias, Associação de 

Municípios, Universidade, ONGs e inclusive do ICMBio, dando exemplo de atuação 

sistêmica, como a gestão do SNUC deve ser.  

A destinação se dá pela análise e aprovação de projetos específicos, apresentados 

pelos órgãos gestores de UCs municipais e estaduais (do RJ), pelo ICMBio e gestores de 

RPPNs. Conforme preceitua a Resolução CONAMA nº 371/2006, apenas são elegíveis 

UCs devidamente cadastradas no CNUC. Os critérios de elegibilidade para apresentação 

dos projetos à CCA-RJ são apresentados pelo documento intitulado - NORMAS, 

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE - Conforme deliberado na 

51º reunião ordinária da CCA-RJ. 

Foi estipulada uma porcentagem limite para as destinações a outros entes sendo: 

15% para RPPNs e UCs municipais e 85% para UCs estaduais e federais. Há a previsão 

de priorização de UC-PIs estaduais em destinações para a ação de regularização 

fundiária. Também há restrição para a destinação de criação de novas UCs apenas para 
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estaduais, municipais e RPPNs. Quanto às ações elegíveis, o estado elenca aquelas 

constantes do Decreto nº4.340/2002. No entanto, como as destinações são feitas por 

projetos, há maior liberdade na execução, desde que sirva para alcançar os objetivos 

deste. Por exemplo, nas Atas das reuniões da CCA-RJ é possível verificar que recursos 

de um determinado projeto foram utilizados no pagamento de diárias, algo que não se vê 

na CA federal. Pois, embora o ICMBio dê um tratamento de recurso orçamentário à 

execução desses recursos, existem os Acórdãos do TCU e pareceres jurídicos da 

Procuradoria Especializada (PFE/AGU) que orientam a não fazê-lo.  

Como já citado no Capítulo anterior, acreditamos que recursos de CA não devem 

ser utilizados para despesas correntes (custeio), pois além de mascarar a falta de 

recursos orçamentários, configura aplicação menos nobre e menos efetiva a um recurso 

finito que deveria compensar um dano específico.  No entanto, no caso da CA do Rio, a 

diferença reside no modelo de destinação por projetos. Enquanto que em Estados como o 

Tocantins, estes recursos foram gastos para custear diárias de servidores no exercício de 

sua função normal – como fiscalização, suprindo a falta de um recurso orçamentário 

(Palestra - TNC, 2013); nos projetos aprovados pela CCA-RJ as diárias são apenas 

insumos para alcançar um objetivo maior, planejado e avaliado quanto a sua efetividade 

e ganho de conservação para a UC. Portanto essa aplicação se reveste de um caráter 

mais estratégico que vai gerar um produto ao final, e não apenas para cobrir uma 

atividade de rotina que é obrigação do estado, afinal, o empreendedor, que foi quem 

despendeu o recurso, poderia alegar que já paga impostos para isso.  

O sistema de destinação por projetos, como ocorre no Rio, traz, inegavelmente, 

uma série de vantagens, tais como: o melhor acompanhamento das atividades que vão 

sendo executadas por etapas e suas respectivas prestações de contas, já é um documento 

de planejamento, tem prazos estabelecidos, permite aditivos e ainda o remanejamento de 

20% dos valores entre as atividades aprovadas, permite a alocação de recursos de CA de 

mais de um empreendimento, entre outras. 

Como foi ressaltado no comentário de alguns participantes dos questionários 

aplicados neste trabalho, existe o receio na CA federal de que a destinação por projetos 

ocasione partição ainda menos equitativa de recursos entre as UCs. O que se daria pela 

hipótese levantada de que Unidades com equipes maiores e mais preparadas tenderiam a 

elaborar mais projetos e/ou de melhor qualidade, por também terem melhores condições 

de executá-los. Quanto a isso, agora considerando o caso do Rio de Janeiro, entende-se 

que manter essa postura é nivelar por baixo as possiblidades, mantendo um ciclo vicioso 
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em que a falta de pessoal justifica a baixa execução, que por sua vez seria considerada 

para não destinação de novos recursos, mantendo a UC pouco implementada.  

No Rio a destinação por projetos funciona, pois foi pensada estrategicamente 

também a próxima etapa - como operacionalizar da melhor maneira a execução. Para 

isso foi criado o Fundo da Mata Atlântica – FMA e firmada parceria com o FUNBIO 

para viabilizar os mecanismos financeiros de execução desburocratizada. Com isso, 

mesmo uma Unidade que tivesse apenas um gestor, como ocorre em várias federais, 

teria à sua disposição um sistema eletrônico de operacionalização financeira e 

acompanhamento dos gastos do projeto aprovado, onde poderia lançar suas demandas, 

realizar ele mesmo aquisições diretamente de fornecedores, ter os equipamentos 

entregues em pouco tempo, contratar consultorias e serviços com todo suporte na 

elaboração de Termos de Referência e etc. Portanto, no estado atual da execução federal, 

internalizada no órgão gestor, realmente não se poderia pensar ainda na destinação por 

projetos. Algo que poderia ser revertido a favor do meio ambiente se o ICMBio firmasse 

também a parceria com o FUNBIO. Medida que urge, e que, em um cruzamento com 

vários caminhos a seguir, seria o mais que sinalizado, iluminado e com as pegadas 

deixadas por outros que passaram.  

Desta forma, destaque muito especial tem que ser dado à iniciativa de 

operacionalização do Fundo da Mata Atlântica - FMA, onde são aportados os recursos 

de CA no Rio, em parceria com o FUNBIO. No artigo intitulado “O fundo da mata 

atlântica do Rio de Janeiro” de ILHA & ALBUQUERQUE (2012), informam sobre as 

vantagens encontradas e os resultados obtidos: 

 

“Antes do FMA, onde só havia execução direta por cada empresa, 
todos os procedimentos para desembolso, controle e elaboração 
dos respectivos instrumentos jurídicos tinham que ser discutidos 
caso a caso, gerando uma demora e um desgaste excessivos, às 
vezes para quantias bem modestas. A outra hipótese, de depósito 
no Erário Estadual, era igualmente indesejável, primeiro porque 
o INEA [órgão gestor de UCs do Rio], assim como boa parte dos 
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, teria 
dificuldades para executar tantos e tão diferentes projetos 
simultaneamente, por deficiência de pessoal e face às exigências 
legais e burocráticas envolvidas. Ademais, sempre há o risco de 
contingenciamentos de recursos que podem atrasar, ou mesmo 
inviabilizar, certos projetos: no mínimo, há o fechamento anual 
do exercício financeiro, que pode se estender por quase dois 
meses, o que já representa uma perda de tempo 
considerável.”(grifo nosso) 
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O trecho grifado explica porque a CA federal não está ainda preparada para 

implementar destinações por projetos enquanto não houver reestruturação da execução.  

 
“Ver apenas um executor para tantos projetos executados 
simultaneamente [FUNBIO] garante uma uniformidade de 
procedimentos que poupa muito tempo e energia das partes 
envolvidas, e confere a agilidade necessária para que as unidades 
de conservação fluminenses tenham, em prazo relativamente 
curto, os insumos necessários para sua adequada implantação e 
gestão, recuperando, de certa forma, décadas de atraso que o 
desinteresse de administrações estaduais passadas as submeteu. 
Contribui para esta agilidade, ainda, o fato de os recursos da 
compensação ambiental terem sido reconhecidos como sendo de 
natureza privada, portanto a salvo dos rigores e de eventuais 
distorções causadas pela aplicação estrita da lei federal de 
licitações –ainda que um certame licitatório simplificado, como já 
vimos, seja realizado pelo gestor do FMA. Ademais, a execução 
destes projetos fora do âmbito dos entes públicos envolvidos evita 
que diretorias administrativas já sobrecarregadas tenham que dar 
conta de mais esta tarefa, com as inevitáveis delongas que isto 
acarretaria.” (ILHA & ALBUQUERQUE, 2012) 
 

Como forma de garantir a perpetuidade dos recursos da CA do estado do RJ, o 

FUNBIO criou um mecanismo financeiro de aplicação de parte dos recursos destinados 

a um fundo fiduciário de aplicação conservadora. Este fundo já está sendo utilizado para 

despesas de custeio de pequena monta das UCs, de forma que apenas os rendimentos 

líquidos (descontada a atualização para manutenção do poder de compra) são 

disponibilizados aos gestores através de cartões coorporativos: 

 

“Cada gestor disporá de um cartão corporativo para pequenas 
despesas, sendo que os valores mensais disponíveis variarão em 
função dos rendimentos das aplicações feitas, de longo prazo, 
porém de perfil conservador, e do número total de núcleos e 
postos avançados das UCs estaduais já implantados. O Fundo 
Fiduciário já conta com mais de R$20 milhões depositados, todos 
oriundos da compensação ambiental e, por esta razão, esta 
destinação foi também aprovada pela CCA e destina-se somente 
às UCs de proteção integral. Nada impede, no entanto, que outros 
fundos fiduciários venham a ser constituídos com recursos 
provenientes de outras fontes e, assim, poderem ser destinados 
também às UCs de uso sustentável. Quem é gestor público sabe 
que, às vezes, é mais fácil adquirir um veículo do que abastecê-lo 
de combustível ou reparar alguma avaria mecânica, e às vezes um 
simples lanche para a reunião do conselho da unidade se torna 
um problema incontornável, e o Instrumento Financeiro 
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Fiduciário visa oferecer uma resposta definitiva para situações 
assim.” 
 
“O FMA tem todas as suas operações registradas em um sistema 
digital ainda em aperfeiçoamento derivado do sistema 
“Cérebro”, desenvolvido pelo Funbio para o ARPA. Nele são 
registrados todos os projetos aprovados pela CCA e cada 
aquisição de bem ou serviço ou parcela de medição de obra, 
efetuada pela entidade ou empresa vencedora de cada licitação. 
Embora sem os rigores da Lei Federal nº 8.666/93, o Funbio, 
operador do FMA, efetua um processo licitatório com a 
divulgação do edital em seu sítio na internet e o envio de cartas-
convite para possíveis interessados que tenham expertise 
reconhecida ou presumida em suas respectivas áreas de 
atuação.” 
 
“A constituição de um Fundo Fiduciário para geração de 
excedentes financeiros que possam ser aplicados pelos chefes das 
unidades de conservação de proteção integral estaduais em 
despesas de pequena monta e pronto pagamento é saudada como 
uma benção pelos mesmos, e permite que o gestor criativo venha 
a obter resultados locais que muito contribuirão para a 
percepção da eficiência de seu trabalho na ponta. Só quem já 
esteve à frente de uma UC qualquer, e teve que se ver às voltas 
com complicados processos de adiantamento de despesas, ou 
implorando por valores irrisórios que viabilizarão um encontro 
importante, a troca da lâmpada que queimou ou o reparo 
mecânico de um veículo que, de outra sorte, poderia levar meses 
para lhe ser retornado, é que pode avaliar, em toda a sua 
extensão, a importância disto. E como serão distribuídos para os 
chefes das UCs apenas os rendimentos líquidos do Fundo 
Fiduciário, isto é, a parte dos rendimentos que será deduzida 
daquela a ser reaplicada no próprio fundo, de forma que este 
tenha sempre preservado o seu poder de compra inicial, isto 
significa que, na prática, esta parte da compensação nunca será 
de fato gasta, e representará importante blindagem, no futuro, de 
todo o sistema estadual de unidades de conservação contra 
eventuais desmandos de governos menos sensíveis à importância 
destes espaços protegidos e, também, contra eventuais 
conjunturas macroeconômicas adversas que venham a obrigar 
mesmo outros governos conscientes a contingenciar despesas, e 
todos sabemos que a área ambiental é uma das primeiras a entrar 
na faca nestas horas!” (ILHA & ALBUQUERQUE, 2012) 
 

Os autores mostram ainda o resultado positivo da estratégia de criação do fundo, 

em que se obtiveram rendimentos suficientes para pagar os custos de administração do 

FUNBIO e ainda gerar superávit para serem disponibilizados aos gestores: 

“Ou seja, a prudente aplicação dos recursos da compensação 
ambiental feita através do FMA rendeu cerca de 57% a mais do 
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que teria rendido na poupança, foi suficiente para cobrir todas as 
despesas com o operador do mecanismo (na verdade, foi quase o 
dobro do “Custo Funbio”) e ainda gerou um excedente financeiro 
de quase um milhão de reais...” (ILHA & ALBUQUERQUE, 
2012) 

 
Gera reflexão e questionamento outro trecho interessante do artigo, que cita como 

a iniciativa da parceria com o FUNBIO foi efetivada do Rio:  

“O passo inicial foi dado pela então Subsecretária do Ambiente 
do RJ, Izabella Teixeira, atual Ministra do Meio Ambiente, que 
teve a sua atenção chamada pelo êxito do Projeto ARPA (Áreas 
Protegidas da Amazônia), um mega programa de criação, 
implantação e gestão de unidades de conservação nos estados 
integrantes da chamada Amazônia Legal, financiado por 
doadores internacionais como WWF Brasil, KfW (Banco de 
Desenvolvimento da Alemanha), Banco Mundial e o Global 
Environmental Facilities (GEF), e executado pelo FUNBIO 
(Fundo Brasileiro para a Biodiversidade),OSCIP sediada na 
capital de nosso estado.  
 
Convicta da necessidade do estabelecimento de mecanismos de 
financiamento e apoio às UCs fluminenses que guardassem a 
independência possível do pesado e incerto fluxo orçamentário 
estadual, até com vistas à constituição de blindagem eficiente 
contra eventuais desmandos políticos de administrações futuras 
descompromissadas com questões ambientais (como, infelizmente, 
as tivemos à larga no passado), Izabella Teixeira levou ao então 
Secretário do Ambiente, Carlos Minc, a proposta de criação de 
algo assemelhado para o Rio de Janeiro, e este, entusiasmado, 
determinou: “Quero um ARPA da Mata Atlântica do Rio de 
Janeiro!”(grifo nosso) (ILHA & ALBUQUERQUE, 2012) 

 

Ora, se a então Subsecretária do Rio está agora alçada ao cargo mais elevado da 

agenda ambiental brasileira é “convicta da necessidade do estabelecimento de 

mecanismos de financiamento” para superar as limitações do fluxo orçamentário da CA, 

por que em âmbito federal continua a atual execução ínfima no apoio à gestão de mais 

de 10% do território do país (área de UCs geridas pelo ICMBio)? Por que condenar este 

instrumento de potencial tão grande que é a CA à simples acumulação em contas, 

gerando uma série de questionamentos da sociedade e dos órgãos de controle? Se o 

FUNBIO já tem parceria estabelecida com o ICMBIO na operacionalização do Programa 

ARPA desde 2002, com bons resultados, por que não ampliar a parceria à CA federal? 
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3.2.2.2 – Minas Gerais 

 

Este estado também tem muito a contribuir com a CA federal, principalmente no 

planejamento e nas rotinas de aplicação dos critérios de destinação. Todas as 

informações aqui apresentadas foram obtidas através de consulta ao site do Instituto 

Estadual de Florestas – IEF (www.ief.mg.gov.br/compensacao-ambiental) e do Serviço 

de Informação ao Cidadão – SIC, com base na Lei de Acesso à Informação – nº 

12.527/2011.  

Como já citado no Capítulo 2, o IEF trabalha também com planilhas de 

ranqueamento –  (exemplo no Anexo II), mas que trazem maior nível de detalhamento se 

comparada a utilizada pelo CCAF. Essa ferramenta se relaciona com os POAs – Planos 

Operativos Anuais, que é o instrumento de planejamento adaptativo e participativo que o 

órgão gestor utiliza para traçar diretrizes e critérios de destinação para o ano vindouro. 

Esses documentos servem de base para a deliberação da Câmara de Proteção à 

Biodiversidade e Áreas Protegidas - CPB/COPAM. 

Os POAs trazem ajustes dos pesos de ranqueamento, porcentagens de destinação 

a serem praticadas (como 50% para regularização fundiária), elencam as UCs 

prioritárias naquele ano, e uma série de outros critérios que vão sendo adaptados e 

melhorados. Um exemplo interessante, que inclusive foi posto em discussão através do 

questionário deste trabalho, foi o estabelecimento de requisito de melhoria da gestão, 

como condição para novas destinações:  

“O Plano estabeleceu ainda que, a Unidade que recebesse 
recursos da compensação deveria apresentar, quando da aferição 
do fator de qualidade, uma melhoria de no mínimo 0,3 pontos 
para fazer juz a novo benefício.” (POA 2008 – IEF/MG). 
 

Na consulta realizada através do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, o 

gestor do IEF gentilmente explica a importância dos POAs e sua evolução como 

estratégia de gestão e planejamento: 

 
“A partir de 2007, os POAs elaborados pela Gerência de 
Compensação Ambiental/ Núcleo de Compensação Ambiental, a 
partir de uma avaliação dos resultados obtidos pela execução do 
exercício anterior, buscaram propor mecanismos para seu 
aperfeiçoamento e sua adequação às prioridades institucionais de 
implantação e gestão das Unidades de Conservação. 
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Possui destaque também em 2012, a elaboração do primeiro 
Plano Operativo Anual (POA) baseado em metodologia de gestão 
participativa e em critérios metodológicos que ensejam a 
distribuição mais justa, equânime e democrática dos recursos 
arrecadados à título de compensação ambiental, com a 
participação inédita de todos os gerentes de unidades de 
conservação do Estado de Minas Gerais e a elaboração de 
ranqueamentos igualmente inéditos das unidades de conservação 
prioritárias para ações de regularização fundiária e de 
investimentos na elaboração/revisão de planos de manejo, bem 
como aquisição de bens e/ou contratação de serviços.”(SIC-IEF 
informações solicitadas pelo autor em julho de 2014). 
 

A elaboração de Planos Operativos Anuais é uma iniciativa que pode ser 

implementada na CA federal, valendo-se dos resultados deste procedimento em MG. No 

entanto, avaliamos que alguns arranjos interinstitucionais teriam que ser implementados 

e entendimentos consolidados para isso, no sentido de: dar total autonomia para que o 

ICMBio os elabore, de preferência com a participação efetiva dos gestores na ponta, ou, 

que o CCAF participasse da elaboração para melhor alinhamento de critérios e diretrizes 

de destinação.  

Mais uma vez destaca-se que uma futura parceria com o FUNBIO para a 

execução da CA federal também poderia trazer a cultura de elaboração dos POAs, como 

já são utilizados no ARPA. Neste caso, seria uma ferramenta da etapa de execução que 

poderiam estar alinhadas com um POA da destinação, como sugerido acima. 

A exemplo da destinação da CA de Minas Gerais, outra recomendação que pode 

ser feita ao CCAF é a ampla divulgação da metodologia de ranqueamento das UCs 

possíveis beneficiárias. No site do IEF/MG além de estarem disponíveis as planilhas, 

está também o documento que detalha os critérios e cada peso utilizado, de modo que o 

gestor e toda a sociedade podem replicar as análises e, inclusive sugerir melhorias.  

Como já citado anteriormente, alguns estados, como o Amazonas por exemplo, já 

realizaram eventos de troca de experiências com outros entes da federação. A publicação 

“Estado da Arte da Compensação Ambiental nos Estados Brasileiros” (TNC, 2013), 

também organizou um seminário para que representantes operadores da CA de vários 

estados e do CCAF pudessem relatar suas experiências e trocar contribuições. Essas 

inciativas devem ser institucionalizadas e consolidadas como rotina pelo MMA que é o 

responsável pelas articulações federativas para a efetividade do SNUC.  

É possível concluir que os estados estão em estágios bem diferentes de 

organização do instrumento da CA. No entanto, todos têm muito a contribuir com o 
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processo federal, pois as especificidades que ensejam critérios regionais, adequados à 

realidade de cada estado, devem reunir-se para compor a estratégia federal, bem como às 

diretrizes e prioridades a serem pensadas pela Câmara Federal de CA, no âmbito do 

Ministério.  

 

 

 

 

 

Serão elencadas suscinta e 

objetivamente as conclusões deste trabalho que serão, em cada item atreladas a uma 

sugestão de melhoria da destinação da CA federal, postas em ordem de prioridade.  

1) A CA é uma obrigação do empreendedor, a exemplo do praticado em outros 

países, ela deve ser proposta por ele, acordada, e não imposta, e também regulada pelo 

estado. Essa postura incentiva a criatividade na execução de medidas compensatórias e 

confere melhor custo-efetividade. A adoção dos padrões e metodologias adotadas pelo 

Business and Biodiversity Offset Program – BBOP representam uma grande 

oportunidade de reformulação total da compensação federal. Se adotada pela CA federal 

poderia gerar grandes mudanças em pouco tempo:  

i) Ela adequaria o instrumento à decisão do STF, com o cálculo efetivo dos 

impactos gerados pelo empreendimento, sem qualquer vinculação ao valor de 

implantação do mesmo. Afinal, é preciso considerar que já se passaram mais de 25 anos 

desde o início das discussões para elaboração do SNUC, e que essa vinculação foi uma 

estratégia pensada pelo legislador para contornar a ausência de uma metodologia robusta 

de valoração de danos, incipientes naquela época. Essa não é mais a realidade atual, e o 

BBOP pode suprir essa lacuna com metodologias variadas e adequadas à realidade de 

cada empreendimento; 

ii) Além de efetivamente compensar os danos residuais da escala de mitigação, a 

metodologia BBOP ainda prevê a possibilidade de impacto positivo adicional 

(enhancement), ou ganho líquido em conservação. Com isso o empreendedor adquire um 

forte apelo de marketing ambiental, demanda inegável para acessar novos mercados 

atualmente, e a compensação é transcendida para além da ambição essencial de perda 

líquida zero. 
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iii) Com a adesão ao BBOP, as etapas de valoração, destinação e execução seriam 

reformuladas ou mesmo deixariam de existir no âmbito das autarquias federais, que 

apenas regulariam o processo. O órgão licenciador atuaria apenas como regulador e 

validador da metodologia de avaliação de impactos e medidas mitigatórias elaborada 

pelo empreendedor nos padrões do Programa. O órgão gestor atestaria e acompanharia a 

efetividade da execução das medidas compensatórias nas UCs. Com isso reduziríamos 

consideravelmente a necessidade de uso do aparelho administrativo dessas autarquias, 

liberando servidores para atividades finalísticas, desonerando a máquina pública da 

operacionalização da execução e de cobranças da sociedade que hoje não percebe os 

benefícios efetivos da compensação do bem lesado, essencial a sua sadia qualidade de 

vida; 

iv) Para melhor adequação da CA à metodologia BBOP, seria interessante 

transcende-la além de sua aplicação em favor das unidades de conservação. Para tanto, 

poderia ser proposta até mesmo a sua “saída” da Lei do SNUC, ganhando legislação 

específica, ampliando assim o rol de ações para fora dos limites das áreas protegidas, 

uma vez que sua efetividade pode ser aumentada quanto mais próxima estiver do foco 

gerador de impacto do empreendimento.  

v) Essa metodologia amplia a discussão da adoção de “moedas” mais efetivas 

para o “trade-off” que a sociedade brasileira tem que fazer entre o necessário 

desenvolvimento e a conservação do meio ambiente, posicionando a compensação à sua 

natureza jurídica de “obrigação de fazer” e não a simples conversão em pecúnia. O 

BBOP prevê uma vasta discussão sobre as características das medidas compensatórias a 

serem realizadas pelo empreendedor que estão há anos luz do simples depósito em conta 

e respectivo comprovante de quitação. 

2) Ao longo de todo trabalho, ressaltou-se a importância de se readequar as 

legislações especificas à CA e os procedimentos dos órgãos que a operam, à “essência” 

do instrumento. Afinal ela é um recurso oriundo de um dano futuro, uma condição de 

substituição de um bem lesado por outro equivalente, é a anulação de um dano residual 

que não pode ser mitigado, reduzido, reparado e, às vezes, até mesmo conhecido. Deve 

ser utilizado com a responsabilidade inerente de sua origem. Deve realmente gerar 

ganho de conservação mensurável com a ambição de anular os impactos negativos, 

também devidamente mensurados. 

3) A compensação ambiental tem suas etapas (valoração, destinação e execução) 

intrinsicamente ligadas. Apesar de fazerem parte de um processo, se retroalimentam e 
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não podem ser pensadas em separado. Portanto a melhora da destinação da compensação 

federal vai muito além da adoção de critérios mais adequados de escolha das UCs, 

embora isso seja essencial. É urgente a adoção de uma metodologia robusta de avaliação 

de impactos e valoração de danos, oriunda da contribuição de várias cabeças, pensada a 

partir das diversas metodologias já existentes, para que assim os recursos não sejam 

destinados como simples ordenação de despesas, mas como estrategistas de conservação, 

aplicando recursos, ou melhor ainda - indicando ações, que efetivamente vão substituir, 

em equivalência, ou a maior, o bem lesado.  

4) A adoção de um mecanismo financeiro de perpetuidade dos recursos de CA é 

experiência de sucesso comprovado. Como verificado no Estado do Rio de Janeiro os 

gestores de UCs estaduais possuem cartão coorporativo para despesas de pequena monta 

que são financiados por uma conta de um fundo fiduciário em que SEMPRE haverá 

recursos às Unidades, independente da vontade de governantes e do contingenciamento 

de orçamento. Enquanto isso, gestores de UCs federais que possuem milhões de recursos 

de CA, não conseguem consertar um equipamento essencial, como um computador ou 

data show, pela imensa burocratização aliada à falta de pessoal.  

5) A parceria com o FUNBIO para operacionalizar a execução da CA federal é 

outra medida que deve ser buscada e mesmo cobrada pela sociedade. Afinal, uma série 

de fatores contribui para que essa medida se efetive: 

- A instituição foi criada com apoio do MMA;  

- Já executa o ARPA em favor das UCs federais Amazônicas;  

- O ICMBio já possui diversos servidores capacitados pelo FUNBIO para operar 

o sistema eletrônico, elaborar os POAs; 

- Um sistema de operacionalização específico para a CA já foi desenvolvido para 

os gestores do Rio de Janeiro; 

- O FUNBIO já participa do BBOP, portanto permite a adesão desse padrão por 

parte do empreendedor, de forma voluntária, o que pode ser melhorado e adequado na 

CA federal;  

- O FUNBIO já disponibiliza o mecanismo financeiro de perpetuidade dos 

recursos de CA, que inclusive, é uma das diretrizes do BBOP quanto à sustentabilidade 

financeira das medidas compensatórias em longo prazo;  

- Além da simples operacionalização, o FUNBio atua na elaboração de estudos 

que auxiliam na execução mais efetiva, como estudos de viabilidade econômica de 

projetos, por exemplo.  
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- O FUNBIO opera os recursos com processo simples de tomada de preços, com 

editais “on line”, com fornecimento mais célere de equipamentos e serviços. Permite 

ainda o gasto direto pelos gestores de UCs. Tais vantagens são essenciais para que se 

favoreça o serviço público adequado aos anseios da sociedade, com a gestão realmente 

norteada pelo planejamento estratégico, pois hoje realiza-se o planejamento, mas não se 

tem os insumos necessários para cumprir os objetivos; e pautada na meritocracia, em 

que os gestores que realmente querem realizar um bom trabalho possam ter meios para 

isso.  

6) Quanto aos critérios de destinação propriamente ditos, como foi verificado 

também na opinião da maioria dos entrevistados, é essencial a realização de um grande 

evento (workshop ou outro)  para a elaboração de uma metodologia mais robusta de 

escolha das Unidades, com a participação da academia, da sociedade civil e dos técnicos 

envolvidos na CA federal, dos estados e de outros países. Afinal, muitas são as 

possibilidades de melhoria: elaboração de Sistemas de Apoio à Decisão – SADs, “on-

line” e alimentados com informações de um CNUC ampliado que, por sua vez, receba os 

dados dos sistemas de gestão do ICMBio sobre as UCs e dos outros entes da federação.  

7) Iniciativas de parcerias com instituições públicas ou privadas especializadas 

em determinadas ações de aplicação da CA devem também serem replicadas. Um 

exemplo foi o convênio entre ICMBio e CNPq para abertura de chamada de projetos de 

pesquisa com recursos de CA. Tal iniciativa, apesar de ter se demostrado tão bem 

sucedida, não foi replicada e tampouco ampliada como deveria. Sugere-se a importância 

de que a comunidade acadêmica cobre para que essas medidas sejam efetivadas. 

8) A separação IBAMA – ICMBio gerou uma série de arranjos institucionais que 

acabam por confundir a sociedade quanto ao papel de cada um dos atores, gerando 

dificuldade no fluxo de informações. Uma sugestão seria adequar a CA federal ao 

modelo que ocorre na grande maioria dos estados, onde as Câmaras de Compensação são 

fóruns ligados às Secretarias de Estado, mas que garantem a participação e requisitam a 

secretaria dos órgãos licenciador e gestor de UCs. No caso da CA federal bastaria 

efetivar a atuação da Câmara Federal de Compensação Ambiental – CFCA no âmbito do 

MMA, como instância deliberativa da destinação dos empreendimentos. Com isso 

haveria mais clareza nos papéis e não se sobrecarregaria uma instituição como hoje 

ocorre como IBAMA. Neste desenho, o ICMBio forneceria as informações das UCs, o 

IBAMA o cálculo da CA, e CFCA deliberaria a destinação, extinguindo-se, portanto, o 

Comitê de Compensação Ambiental Federal – CCAF. Outra vantagem é a composição 
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muito mais participativa da CFCA com membros representantes da Indústria, dos 

municípios, das ONGs e das autarquias vinculadas ao Ministério.  

9) A CA federal está prestes a gerar seu primeiro bilhão de reais destinados. Não 

é mais aceitável que se continue a onerar a máquina estatal com uma obrigação que é 

originalmente do empreendedor. A burocratização elevada que trata um recurso extra 

orçamentário como se do orçamento fosse (utilizando a Lei nº 8.666 de 1993), oprime 

sobremaneira o seu potencial, o que se reflete na ínfima taxa de execução no órgão 

gestor de UCs federais. Isso tem gerado acúmulos questionáveis de recursos em conta, 

que tem servido para mascarar a falta de recursos orçamentários e muitas vezes 

apontados para justificar a negativa de aumento do orçamento. Em algum gabinete do 

MPOG se ouvirá – “com milhões em conta pedindo aumento?” 
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ANEXO I – Planilha de ranqueamento utilizada pelo CCAF. Fonte: ICMBio 
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ANEXO II – Planilha de ranqueamento utilizada pelo IEF/MG.  Detalhe dos critérios utilizados, aos quais são atribuídos pontuação e peso.  

Fonte: www.ief.mg.gov.br 
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ANEXO III – Planilha IEF/MG ranqueamento/priorização para a ação de  Regularização Fundiária. Fonte: www.ief.mg.gov.br 

 

 

 

 


