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RESUMO
A grande tarefa da atualidade é o entendimento pleno das questões ambientais
com a proposição de sólidas ações que permitam o desenvolvimento econômico e
social, e ao mesmo tempo sejam harmônicas com os princípios de conservação
ambiental. Essa é uma tarefa árdua e de difícil execução, da qual todos os setores
estão encarregados: seja o setor governamental, ou o setor privado, organizações não
governamentais (ONG), entidades de classe, profissionais liberais, etc. Existem
diversas estratégias para proposição de medidas de conservação ambiental face ao
crescimento econômico e execução de atividades e empreendimentos de naturezas
diversas. Entre as diversas formas de proposição de estratégias está a avaliação de
impactos ambientais, que possui diversas feições, merecendo destaque o Estudos de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). O EIA/RIMA é uma
importante ferramenta de planejamento e gestão ambiental de empreendimentos
causadores de significativo ambiental, permitindo a identificação e avaliação dos
impactos ambientais de um empreendimento e sua sinergia com os aspectos
ambientais e socioeconômicos da área de influência de um projeto. A partir das
formas de avaliação de impacto ambiental, o governo federal brasileiro instituiu a
compensação ambiental pela lei federal 9985/2000, com o objetivo de instituir uma
cobrança financeira sobre os empreendimentos em fase de licenciamento perante os
organismos do SISNAMA, a fim de que estes arquem com os custos ambientais
decorrentes da compensação ambiental dos impactos gerados que não são passíveis
de serem mitigados. Os referidos mecanismos legais previstos, entretanto, se
baseiam na necessidade de criação, instituição e manutenção de unidades de
conservação, em suas diversas formas, como uma maneira de aplicação dos recursos
financeiros oriundos da compensação ambiental. O trabalho tem como objetivos
desenvolver uma discussão sobre a real aplicabilidade do mecanismo de
compensação ambiental e destinação dos valores arrecadados para a criação e/ou
manutenção de unidades de conservação, bem como pretende apresentar o início da
discussão sobre a necessidade de desenvolvimento de uma forma de cálculo de
compensação ambiental baseada nos critérios e indicadores setoriais de cada tipo de
empreendimento, considerando sua natureza, porte e características específicas.
Para que esse escopo pudesse ser atingido, foi construído um ambiente de pesquisa
capaz de simular duas situações reais, empregando todas as características do
referido mecanismo de cálculo de compensação ambiental aplicado a dois Estudos
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Os resultados
proporcionaram o entendimento dos impactos ambientais reais de um
empreendimento de celulose e papel, tanto de base florestal como industrial, o que
permitiu a identificação urgente de criação um modelo próprio de compensação
ambiental específica para o setor de celulose e papel. No futuro, isso permitirá
agregar valor ao diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, suas
necessidades e considerar os impactos positivos gerados pelo empreendimento,
podendo ser eventualmente contabilizados, quando do novo modelo de cálculo da
compensação ambiental. Quanto aos desdobramentos, espera-se que os resultados
desta pesquisa motivem o surgimento de novas pesquisas e desenvolvimentos de
trabalhos para o melhor avaliação da compensação ambiental para projetos do setor
de celulose e papel.
Palavras-chave: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental,
EIA, papel, celulose, compensação ambiental, SNUC, unidades de conservação.

ABSTRACT
Calculating of environmental compensation applied to environmental license
procedures: Analysis of two new cases of pulp and paper projects.
The major task today is a full understanding of environmental issues with the
proposition of solid actions that allow the economic and social development, while
being harmonious with the principles of environmental conservation. This is a hard task
and difficult to perform, in which all sectors are in charge: either the government sector
or the private sector, nongovernmental organizations (NGOs), trade unions,
professionals, etc. There are several strategies to propose measures for environmental
conservation and economic growth through the implementation activities and
entrepreneurships of different natures. Among the several forms of proposing
strategies is the environmental impact assessment, which has many features, with
special attention to the Environmental Impact Assessment and its Report (EIA/RIMA).
The EIA is an important tool for environmental planning and management projects that
cause significant environmental impacts, allowing the identification and assessment of
environmental impacts project and its synergy with both the environmental and
socioeconomic aspects of the area of influence. From the different forms of
environmental impact assessment, the Brazilian Federal Government imposed
environmental compensation by the federal law 9985/2000, with the objective of
implementing a financial collection of the enterprises in the process of licensing before
SISNAMA bodies, so that these entrepreneurs support the environmental costs
associated with compensation of environmental impacts that are not likely to be
mitigated. These legal procedures, however, are based on the needs of creation,
establishment and maintenance state parks and reserves in its different forms as a
way to the application the financial resources from the environmental compensation.
The study aims to develop a real discussion on the applicability of the mechanism of
environmental compensation and destination of the values collected for the creation
and / or maintenance of protected areas (such as parks and reserves) and intends to
present the beginning of discussion on the needs to develop a form of calculation of
environmental compensation based on environmental criteria and indicators of each
sector type of project, considering its nature, size and specific characteristics. In order
to achieving this scope, it was constructed a research environment that enable the
author to simulate two real situations, using all the features of the mechanism of
calculating environmental compensation applied to two Environmental Impact
Assessments (EIA/RIMA). The results provide an understanding of the real
environmental impacts of a pulp and paper project, both as forestry base as industrial
one, which allowed to identify an urgent need to create its own model of environmental
compensation specific to the pulp and paper. In future, this will add value to the
environmental assessment of the influence area of the project, their needs and
consider the positive impacts generated by the project, and it may be accounted when
the new model for environmental compensation will be created. Regarding the
consequences, it is expected that the results of this study could motivate new surveys
and development for the best evaluation of environmental compensation for pulp and
paper sector.
Keywords: Environmental Impact Assessment and its Report, EIA, paper, pulp,
environmental compensation, SNUC, conservation unities, state parks, state reserves.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A presente dissertação tem como objetivo fazer uma análise do método de
cálculo da compensação ambiental, previsto no artigo 36 da Lei Federal nº.
9.985/2000, que estabelece valor financeiro face aos impactos ambientais não
mitigáveis de empreendimentos (novos ou já existentes) identificados e avaliados
por meio do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) (BRASIL, 2000).
A compensação ambiental foi a forma que o legislador federal encontrou de
compensar antecipadamente os efeitos negativos dos impactos ambientais gerados
por empreendimentos que são licenciados pela via do EIA/RIMA. Todavia, com o
desenvolvimento tecnológico e científico, cada setor industrial tem aplicado novas e
modernas tecnologias para reduzir o consumo de recursos naturais e poder
minimizar os efeitos negativos de suas externalidades e efeitos adversos ao
ambiente e à sociedade.
Nesse sentido, o setor de celulose e papel no Brasil tem aplicado as mais
modernas tecnologias em seus novos projetos ao longo da última década, que têm
sido impulsionados pelas crescentes exportações de celulose e papel, além do
consumo interno de determinados tipos de papel. Segundo informações da
Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), o setor tem tido participação
expressiva na balança comercial do Brasil (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1 - Balança comercial do setor de celulose e papel

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (apud CONJUNTURA BRACELPA, 2011)
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Tabela 2 - Participação do setor de celulose e papel na Balança Comercial brasileira

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (apud CONJUNTURA BRACELPA, 2011)

Diante deste cenário, grupos empresariais deste setor têm sido motivados,
acarretando em notórias fusões e aquisições, e implementação de novos projetos de
unidades industriais e bases florestais em locais diversos do Brasil, como regiões
Norte e Nordeste.

Figura 1 - Evolução da Produção Brasileira de Celulose e Papel
Fonte: Conjuntura Bracelpa (2011)

Com o fortalecimento das exportações e por seu acelerado crescimento e
implantação dos novos projetos em um curto espaço de tempo, o setor de celulose e
papel tem atraído os olhares da sociedade civil, setor acadêmico, organizações não
governamentais e, inclusive, dos órgãos governamentais (Figura 1).
Diante dos desafios e questionamentos, o setor se articula além das estratégias
empresariais e utiliza modernas tecnologias ambientais, aplicando os conceitos de
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“melhor tecnologia disponível” e “melhores práticas ambientais” 1.
Aparelhado das melhores tecnologias disponíveis e melhores práticas
ambientais, os grupos empresariais responsáveis pelos recentes projetos no país e
instituições do setor têm se questionado sobre a efetividade das medidas
mitigadoras propostas em seus Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), bem como pela eficácia da compensação ambiental
imposta pela Lei Federal nº 9.985/2000.
Ciente dessas preocupações do setor, a presente dissertação trata do método
de compensação ambiental aplicado aos recentes projetos celulose e papel de base
florestal e industrial no Brasil, e faz a análise de dois projetos de celulose e papel,
abordando a eficácia e efetividade da compensação ambiental à luz dos impactos
socioambientais gerados por estes empreendimentos.
Com os investimentos crescentes do setor de celulose e papel torna-se
importante a discussão sobre o licenciamento ambiental dos referidos novos
empreendimentos do setor de celulose e papel no Brasil, focando essencialmente na
questão compensação ambiental estabelecida pela lei federal nº 9.985/2000 (que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (conhecida
como SNUC).
A compensação ambiental fixada pelo SNUC apresenta um método de cálculo
da referida compensação a partir dos impactos previamente identificados e
avaliados no EIA/RIMA. A partir da avaliação de impactos do EIA/RIMA, são
correlacionados os referidos impactos aos índices de cálculo presentes em uma
função matemática.
A importância da discussão se fundamenta, sobretudo, na identificação da
necessidade de uma abordagem prática da compensação ambiental aplicada aos
recentes projetos de base florestal e industrial da indústria de papel e celulose e
seus impactos ambientais.
O método de cálculo da compensação ambiental atualmente utilizado não
corresponde à realidade das avaliações de impactos ambientais dos novos projetos
de celulose e papel. Portanto, é preciso repensar novos métodos aplicáveis ao setor
de celulose e papel, a fim de se propor um método de compensação ambiental que

1

Melhor Tecnologia Disponível (tradução própria de BAT, Best Available Technology); e Melhores
Práticas Ambientais, tradução própria de BEP, Best Environmental Practices.
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seja capaz de refletir seus impactos ambientais negativos, e considerar,
principalmente, os impactos positivos gerados por greenfields.
Em virtude de todos os investimentos e desafios para alcançar a
sustentabilidade em todo o ciclo produtivo, melhorando processos e adotando
melhores práticas socioambientais e investindo em tecnologia, o presente trabalho
tem o escopo de discutir e apresentar resultados práticos de como a compensação
ambiental não é capaz de avaliar e quantificar os benefícios socioambientais dos
novos projetos do setor de celulose e papel.
A presente dissertação parte justamente dessas controversas e polêmicas
questões oriundas da compensação ambiental do SNUC, tomando por base os
casos práticos dos empreendimentos de celulose e papel desenvolvidos no Brasil: a
base florestal da antiga Votorantim Celulose e Papel S/A (atualmente FIBRIA)
localizada na metade sul do Rio Grande do Sul e a unidade industrial de produção
de celulose e papel da Fibria Celulose S/A, projeto anteriormente de propriedade da
International Paper do Brasil, no município de Três Lagoas, no estado do Mato
Grosso do Sul.
Este trabalho apresenta os projetos mencionados e discute a avaliação de
impactos dos respectivos EIA/RIMA, analisando a aplicabilidade da compensação
ambiental à luz dos impactos ambientais não mitigáveis, isto é, que devem ser
objeto de compensação ambiental, e a eficácia deste método de compensá-los.
Tabela 3 - Área total com florestas plantadas

Fonte: Associação Brasileira de Celulose e Papel (2009)
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A área total de florestas plantadas no Brasil conforme tabela 3, incluindo
espécies diversas de pinus, eucalipto e culturas como acácia, e a expansão dessa
base florestal está intimamente ligada ao aumento crescente dos investimentos em
novas unidades fabris de produção de celulose e papel, que está, por sua vez,
representada pelas crescentes exportações de celulose para mercados externos e
abastecimento do mercado interno nacional.
Paralelamente às questões de mercado, o custo ambiental é igualmente
avaliado para fins de viabilidade de investimento nas novas fábricas, o que ocorre
em termos de investimentos em novas tecnologias, medidas mitigadoras de
impactos socioambientais e planos de monitoramento ambiental a médio e longo
prazos, áreas de conservação (incluindo RPPN, áreas de preservação permanente e
reserva legal), segundo a tabela 4.

Tabela 4 - Área total de conservação em 2009 em
hectares e sua distribuição espacial

Fonte: Associação Brasileira de Celulose e Papel (2009)
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Considera-se, portanto, que os investimentos do setor de celulose e papel
estão em crescimento acelerado, o setor possui como prioridade em sua pauta o
tema sustentabilidade alicerçado no tripé econômico, ambiental e social, objetivando
lucros, conservação dos recursos naturais e desenvolvimento do capital humano.
Com efeito, a presente dissertação tem por objetivo apresentar uma discussão
sobre a compensação ambiental e a capacidade do setor de implantar medidas
efetivas para a mitigação dos impactos socioambientais negativos e potencializar os
efeitos dos impactos positivos decorrentes dos empreendimentos fabris e florestais.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A compensação ambiental tal qual é estabelecida pelo artigo 36 do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), tem suas raízes históricas na
avaliação de impactos ambientais, a qual foi inicialmente tratada pela Lei Federal nº
6.938/81 (que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente), e posteriormente
regulamentada pela própria Constituição Federal em seu artigo 225 (BRASIL, 1988),
assim como por diplomas legais diversos: Resoluções CONAMA nº 01/86, CONAMA
nº 237/97, e também tratada por alguns sistemas legislativos estaduais (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986a; 1997).
O referido dispositivo legal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
reza o seguinte:
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. (BRASIL, 2000)

Todavia, o texto legal continua e apresenta o modo de cálculo da compensação
ambiental, conforme os parágrafos 1º e 2º do artigo 36 mencionado:
§ 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. (BRASIL, 2000)

A avaliação de impactos ambientais instituída inicialmente pela Política
Nacional de Meio Ambiente tem o escopo de atender uma norma de caráter
programático, que apresenta princípios, objetivos e instrumentos próprios para que
essa política ambiental possa ocorrer. Historicamente falando, trata-se de um
importante marco no sistema jurídico brasileiro, pois é uma norma com um perfil
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jurídico ideológico diverso das normas de comando e controle vigentes à época de
sua edição na ditadura militar.
Do ponto de vista prático da aplicação do Direito Ambiental, a avaliação de
impactos ambientais suplanta a visão de “comando e controle” e “reaja e corrija”,
inaugurando um sistema de prevenção de danos ambientais, que deu origem a uma
série de diplomas legais fundamentados no binômio “preveja e previna”.
Para que essa política possa ser alcançada, foram criados treze instrumentos
considerados necessários à sua implantação e execução, entre eles “os espaços
territoriais especialmente protegidos” e “a avaliação de impacto ambiental”.
Cronologicamente, a compensação ambiental foi inicialmente prevista na
Resolução CONAMA nº. 010/87, na forma de “reparação de danos ambientais
causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas”, o que já revelava o
caráter punitivo no qual se baseou a sua instituição. Posteriormente, a Resolução
CONAMA nº. 002/96 revogou aquele diploma, e atualmente, também não se
encontra em vigência (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1987b; 1996)
Além das primeiras resoluções do CONAMA tratarem do tema, a Constituição
Federal (BRASIL, 1988) abrigou a Política Nacional do Meio Ambiental, e também
transferiu um dever-poder, um ônus de responsabilidade intrínseca sobre os
processos de licenciamento ambiental, na fiscalização e licenciamento por parte do
Estado, emitindo licenças com condicionantes ambientais. Por sua vez, a sociedade
atuando por meio do princípio da participação, manifestando-se em audiências
públicas ou utilizando os instrumentos judiciais de tutela colocados à sua disposição.
Apenas para citar, os instrumentos judiciais de tutela do meio ambiente podem
ser: ação civil pública, ação popular, mandado de segurança e mandado de
injunção, mas que não serão descritos por não constar do objeto da presente
dissertação.
Entende-se que o interesse do legislador constitucional, e inclusive do próprio
executivo federal, foi de permitir que a população e comunidades da área de
influência do empreendimento pudessem se manifestar durante o licenciamento,
esclarecendo suas dúvidas e anseios sobre os impactos ambientais.
Nesse sentido, nota-se o claro objetivo de atender às demandas sociais e não
apenas as demandas ambientais propriamente ditas. O objetivo central do Direito
Ambiental deve estar focado no aspecto antropocêntrico e não apenas ecocêntrico
por questões ideológicas.
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Adiante, a presente dissertação, ao apresentar os casos práticos, irá tratar da
ótica da sustentabilidade baseada no tripé de equilíbrio entre os aspectos
econômicos, sociais e ambientais, que devem orientar a aplicação da lei voltada ao
homem.
Após a entrada em vigor do SNUC, devidamente regulamentado, iniciaram-se
movimentos, tanto no IBAMA quanto nos órgãos ambientais de licenciamento dos
estados, para sua aplicação efetiva, com vistas à cobrança de valores da
compensação ambiental e sua aplicação em Unidades de Conservação.
Assim, ainda carecendo de critérios claros e objetivos, o SNUC apenas existia
como uma pendência a ser resolvida entre empreendedores e órgãos ambientais de
licenciamento ambiental, quando das aprovações dos Estudos de Impacto
Ambiental, e emissão das licenças ambientais prévia e de instalação. A saída
jurídica foi aplicar o já referido § 1º do artigo 36 do SNUC, com o critério de 0,5%
(meio por cento) sobre os custos totais do investimento (BRASIL, 2000).
Consequentemente, a compensação ambiental prevista no SNUC despertou
diversas discussões acadêmicas e inclusive de efeito prático, suscitadas por sua
forma de cálculo, desde a sua concepção até a aplicação dos valores em
manutenção, dotação orçamentária e criação de novas Unidades de Conservação
da Natureza.
Em termos de bibliografia sobre o tema, a presente dissertação parte da
análise da legislação específica, nos estudos de impacto ambiental analisados, que
oferecem subsídio para o cálculo da compensação ambiental, bem como por
posicionamentos doutrinários e pareceres de renomados juristas que têm analisado
a questão, e, por fim, em posicionamentos institucionais do próprio setor de celulose
e papel que desde cedo tem se dedicado sobre o assunto.
A compensação ambiental inicialmente causou surpresa ao setor empresarial
como um todo, não unicamente o setor de celulose e papel (representado pela
Confederação Nacional da Indústria - CNI), alegando que a forma pela qual esta fora
estabelecida não encontra amparo legal e técnico.
A CNI, mobilizada por seus membros de diversos setores propôs uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI
3378/DF, que versava sobre os seguintes aspectos:
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a) O art. 36 e seus §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 9.985/2000, ferem o
princípio da legalidade ou estabelecem delegação indevida do poder
legislativo quando atribuem ao órgão licenciador a competência para
fixação da compensação ambiental?
b) Ocorre vulneração do princípio da razoabilidade ao atribuir-se a
responsabilidade do pagamento de compensação para a
manutenção de Unidades de Proteção Integral ao empreendedor de
projetos com impacto ambiental ou a contribuição se justifica pelo
princípio do poluidor-pagador?
c) A forma pela qual os dispositivos impugnados estabelecem o
cálculo da compensação ambiental violam o princípio da
proporcionalidade? (MAURICIO JUNIOR, 2010).

A propositura dessa Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) gerou o
fortalecimento dessa discussão, que corrobora a abordagem dos dois casos práticos
analisados neste trabalho.
Para Alceu Mauricio Junior (2010), O STF majoritariamente considerou que o
art. 36 da Lei nº 9.985/2000 apenas densificava o princípio do poluidor-pagador, ou
seja, do fato de eventualmente não existir efetivo dano ambiental não decorre
isenção do empreendedor de partilhar os custos das medidas preventivas,
relativamente

aos

impactos

ambientais

que

possam

ser

originados

da

implementação do projeto econômico.
Para este autor, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi bastante
acirrada, tendo sido votada apenas a redução do texto constante do § 1º do artigo
36, excluindo o patamar mínimo de 0,5% (meio por cento).
O extrato do Ministro do Supremo Tribunal Federal, “[...] a retirada do patamar
mínimo poderia originar “uma dificuldade enorme para o administrador criar novos
parâmetros” (BARBOSA apud MAURICIO JUNIOR, p.2010).
De fato, as concessões de novas licenças ambientais pelo IBAMA ficaram
paralisadas desde que a decisão do STF na ADI 3378/DF foi divulgada (AÇÃO...,
2008). Pois a Resolução do CONAMA nº 371/06, que exige prévio cálculo da
compensação ambiental para concessão da licença, não conferia segurança jurídica
a respeito dos parâmetros a serem adotados (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, 2006).
Com o julgamento da ADIN, a resolução CONAMA ora comentada perdeu sua
aplicabilidade, sendo um mero instrumento de direcionamento de prioridades para
aplicação dos valores pagos como compensação ambiental.
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Julgada a ADIN, ficou determinado pela decisão do STF que o órgão ambiental
fixasse o quanto a ser devido como compensação ambiental, conforme a valoração
do grau de impacto ambiental, podendo haver fixação menor do que 0,5% do valor
total do empreendimento, derrubando a determinação legal do mínimo de 0,5%
(BRASIL, 2000). Porém, o Supremo Tribunal não entrou no mérito da questão e,
igualmente, situações que deveriam ser analisadas sequer mereceram análise
superficial.
Em suma, a referida decisão não discutiu todos os aspectos da compensação
ambiental e, igualmente, não estabeleceu nenhum mecanismo objetivo e plausível
para o cálculo do valor a ser cobrado como compensação ambiental. Desta feita, a
referida norma apenas repetiu em novas palavras o que já era praticado com o
SNUC e seu decreto regulamentador.
Por fim, enquanto a ADIN caminhava para a decisão final2 a ser proferida, foi
publicado no Diário Oficial da União novo decreto, acrescentando o dispositivo 31-A
ao decreto federal nº 4.340/2002, o qual será tratado no capítulo em que se discute
a avaliação de impactos ambientais de cada EIA/RIMA estudado no presente
trabalho (BRASIL, 2002).
Para o Procurador Regional da República Alexandre Camanho de Assis (2005),
a criação de áreas protegidas pode não ter os efeitos desejados, isto é, a ausência
de alguns pressupostos práticos pode gerar uma série de malefícios.
Alega Assis (2005), que “Movidos, já há alguns anos3, por um salutar ânimo
preservacionista, e iluminados por uma Constituição notável pelo trato do meio
ambiente, os governos brasileiros das últimas décadas vêm – chancelados pelo
aplauso geral, oriundo da conscientização planetária em torno da importância do
meio ambiente aumentando significativamente o espaço de áreas protegidas”
Todavia, alega o Procurador da República, que esse aumento de quantitativo
de áreas protegidas não encontrou o devido amparo econômico para sua
viabilização e sustentação dentro de um modelo que se encontra sob controle
estatal.
Assis (2005) informa que, a situação desses espaços territorialmente
protegidos encontra alguns problemas que são comuns a grande maioria deles:
3

O autor faz referência direta à criação de parques e reservas no Brasil inspirados pelo Parque
Nacional de Yellowstone nos EUA, incentivando a criação dos Parques Nacionais de Sete Quedas e
na Ilha do Bananal e posteriormente o Parque Nacional de Itatiaia.

24

“[...] a indefinição fundiária, a ausência de planos de manejo e os danos antrópicos
ocasionados por atividade pontual ou permanente que se dá por ausência ou
precariedade de fiscalização, ou por licenciamento ambiental inexistente ou
irregular”. E conclui, afirmando: “E, assim apresentados, é possível ver, neles, uma
origem comum: a falta de recursos financeiros.”
Sobre a figura da compensação ambiental como um instrumento de
financiamento de unidades de conservação, o autor informa que:
[...] é mais adequado encarar o instituto da compensação ambiental
como modalidade de obrigação legal de reparar o dano gerado por
certa atividade, na forma do art. 225, §3º, in fine, da Constituição
(ASSIS, 2005).
§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados. (BRASIL, 1988)

Assis (2005) busca neste dispositivo constitucional a justificativa para
instituição da compensação ambiental, e alegando o seguinte:
[...] a compensação ambiental reponta como fonte de custeio de
unidade de conservação, na medida em que se destina à sua
implantação ou manutenção. De duas maneiras podem as
compensações ambientais ser exigidas: ordinariamente, quando do
licenciamento do empreendimento, desde que o EIA-RIMA tenha
detectado significativo impacto – e que, portanto, é devida
previamente ao início da atividade (art. 36, caput, da Lei do SNUC) –,
e, excepcionalmente, naqueles casos em que os empreendimentos
foram implantados antes da edição do Decreto n. 4.340/2002 e se
encontram em operação sem as licenças ambientais, devendo ter o
empreendedor requerido, em até doze meses a partir da publicação
daquele, ‘a regularização junto ao órgão ambiental competente
mediante licença de operação corretiva ou retificadora’. (ASSIS,
2005, grifo nosso)

Ora, nota-se no posicionamento de Assis (2005), que a compensação
ambiental foi a forma que o legislador encontrou de financiar a criação e
manutenção de espaços territorialmente protegidos sem ter de recorrer aos fundos
federais ou estaduais, com verbas específicas para tal. Ou seja, à primeira vista,
entende Assis (2005), que o legislador federal criou uma forma de vinculação direta
para manutenção e criação de unidades de conservação sem o risco de referidas
verbas se destinarem a outras finalidades.
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Por outro lado, a compensação ambiental tem gerado posicionamentos
distintos, incluindo preocupações e colocações de ordem prática sobre a viabilidade
econômica para as unidades de conservação a partir de sua aplicação.
Para Geluda e Young (2004), a compensação ambiental prevista no SNUC, é
uma forma de indenização de dano potencial ou efetivo causado por atividades de
relevante impacto ao meio ambiente. E dessa forma pode atuar como uma forma de
conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ecológica,
operando como um instrumento para o desenvolvimento sustentável.
Ressalta, outrossim, a necessidade de um equilíbrio das forças econômicas
com o interesse ambiental a fim de não se inviabilizar a instalação de novos
empreendimentos ou aumento de capacidade de atividades já existentes. Nesse
sentido, afirma Geluda e Young (2004, p.643):
[...] é essencial que exista um equilíbrio econômico-ambiental, onde
não se estabeleçam valores de compensação que inviabilizem
projetos realmente necessários e onde não se permita um
desenvolvimento com grande degradação, mesmo acompanhado de
compensação ecológica.

Nesse sentido, Godói (2008) explora outros aspectos do assunto referentes à
questão tributária da compensação ambiental:
[...] tanto na forma como no conteúdo, a compensação ambiental é
bem distinta de uma exação tributária [...] a figura originalmente
criada em 1987 (e hoje prevista no art.36 da Lei 9.985/2000) não é
nada mais que uma das medidas compensatórias (condicionantes)
determinadas no licenciamento ambiental de empreendimentos que
apresentam significativo impacto ambiental negativo não mitigável
pelas medidas de prevenção e correção definidas no licenciamento.
(GODÓI, 2008, p.4448)

Outra abordagem de grande relevância para o presente trabalho, segundo
informações da doutrina utilizada como base para a presente dissertação, é a
crescente criação de áreas protegidas no país. Com efeito, Pacheco (2008) faz uma
profunda análise sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a
partir de um diagnóstico elaborado pelo IBAMA, órgão ambiental federal, em
parceria com a organização não governamental WWF, onde foram avaliadas 246
unidades de conservação federais. O trabalho Pacheco (2008) apontou carências
em: regularização fundiária, elaboração de planos de manejo, fiscalização e
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infraestrutura,

dificuldades

e

impossibilidade

de

fiscalização,

ausência

de

funcionários, entre outros aspectos.
Por outro lado, Pacheco (2008) consegue abordar as deficiências na
implementação da compensação ambiental do modo como é instituída pelo SNUC,
tais como: baixa visibilidade social sobre benefícios gerados, insegurança do agente
econômico quanto à efetividade das ações executadas, ausência de bases de dados
para aprimorar o processo e maior coordenação, fragilidade do órgão ambiental no
processo de tomada de decisão por prioridades, flexibilização da gestão, entre
outras deficiências.
Além desse aprofundamento sobre os aspectos institucionais, Pacheco (2008)
aborda a crescente utilização da compensação ambiental como instrumento de
criação de áreas de conservação, onerando a administração pública com os seus
custos de manutenção. Isto é, aponta Pacheco (2008), que a criação de unidades de
conservação sem o devido planejamento pode vir a se tornar um elemento que
depõe contra a própria razão de ser da compensação ambiental (Figura 2).

Figura 2 - Áreas das Unidades de Conservação criadas no Brasil nos últimos governos.
Área expressa em milhões de hectares
Fonte: Pöyry Tecnologia (2006)
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A partir da análise da literatura existente, estudos já realizados por diferentes
estudiosos sobre o assunto, a presente dissertação vem a colaborar com a
discussão sobre o tema e consolidar relevantes aspectos da compensação
ambiental debatidos no âmbito acadêmico e empresarial. Nesse sentido, são
apresentados os métodos de pesquisa empregados para o seu desenvolvimento,
assim como as formas de avaliação e indicadores utilizados permitindo que possam
ser reproduzidos em casos semelhantes, bem como averiguação dos resultados
aqui obtidos.
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3 METODOLOGIA
O presente trabalho, consiste prioritariamente na análise bibliográfica da
literatura existente e documental sobre a compensação ambiental no contexto do
processo de licenciamento ambiental, abrangendo desde a formação histórica deste
diploma legal como instrumento de criação e gestão de unidades de conservação,
assim como pelos aspectos jurídicos brevemente abordados e as questões
institucionais de gestão das áreas públicas. O método de análise da literatura
jurídica e técnica existente sobre o tema permitiu congregar informações sob
diferentes perspectivas para compreensão do assunto.
Também utilizou-se como base de fundamentação a recente bibliografia em
Direito Ambiental, e assuntos relacionados à sustentabilidade, além de normas
jurídicas nacionais e trabalhos sobre compensação ambiental. Justifica-se o uso da
bibliografia jurídica, pois o entendimento dos aspectos jurídicos é deveras
importante, considerando que no Brasil as condutas dos agentes públicos são
guiadas por diplomas legais autorizadores de sua execução.
Nesse sentido, a criação de unidades de conservação pressupõe uma série de
atos legislativos e administrativos para sua concretização sob pena de invalidação.
O presente trabalho também reuniu, a fim de corroborar os resultados finais, a
recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou a constitucionalidade do
texto legal que instituiu a compensação ambiental atualmente vigente pelo SNUC.
Além da revisão da literatura existente sobre o tema, devidamente estudada e
utilizada em sua confecção, o presente trabalho se baseou na análise de dois casos
de licenciamento ambiental do setor de celulose e papel recentemente realizados no
Brasil, sendo um projeto de silvicultura de 150.000 hectares de efetivo plantio, e uma
unidade industrial para produção de 1,5 milhões de toneladas de celulose e 500 mil
toneladas de papel por ano (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT,
2006; PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
O aprofundamento de forma específica em dois Estudos de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), assim como nas respectivas licenças
ambientais expedidas pelos órgãos de licenciamento ambiental, permitiu averiguar a
eficácia e a eficiência da compensação ambiental para cumprimento da sua
finalidade justificadora de sua criação. Foram simulados os casos de aplicação da
fórmula da compensação ambiental nos dois EIA/RIMA, a fim de confrontar os
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valores estabelecidos pelo órgão ambiental, assim como uma análise sistemática da
avaliação de impacto de cada um dos estudos de impacto ambiental, a fim de
verificar a existência de impactos não mitigáveis, que obrigariam a compensação
ambiental.
A análise sistemática aqui referida diz respeito à averiguação integral de cada
impacto após o empreendimento ter iniciado sua operação
Com o escopo de validar as informações obtidas a partir das mencionadas
simulações da compensação ambiental nos dois casos práticos, também foram
utilizados roteiros de entrevistas com importantes atores das maiores empresas de
papel e celulose do Brasil, que já tiveram experiência com a compensação
ambiental, e gestores e diretores de associações do setor de celulose e papel.
Por razões de sigilo profissional e de concorrência entre as empresas do setor,
não foi possível a divulgação, na íntegra, dos resultados das entrevistas realizadas e
os dados dos profissionais participantes das entrevistas, que permitam a sua
identificação.
O primeiro caso analisado é o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) Florestal da Votoratim Celulose e Papel
S/A – Unidade Extremo Sul/RS, atualmente sob a denominação social de Fibria
Celulose S/A, oriunda da aquisição da Aracruz Celulose S/A pela Votorantim
Celulose e Papel4. Na ocasião do licenciamento, este projeto foi conhecido como
EIA/RIMA Florestal da VCP, sendo assim referido neste trabalho (PÖYRY
TECNOLOGIA, 2006).
O segundo caso analisado é o EIA/RIMA Industrial elaborado para
licenciamento da unidade fabril de produção anual de 1,5 milhões de toneladas de
celulose e 500 mil toneladas de papel por ano, atualmente de propriedade da Fibria
(ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, 2006). Na ocasião do processo
de licenciamento, o projeto pertencia à empresa International Paper (conhecida no
setor sob a sigla IP). Por tal razão, o trabalho referir-se-á ao EIA/RIMA Industrial da
IP.
Outro motivo que determinou a escolha destes dois casos práticos deve-se ao
fato de ambos se situarem em diferentes estados (Rio Grande do Sul e Mato Grosso
do Sul), que são considerados como promissores locais para o agronegócio no País.
4

Votorantim Celulose e Papel, uma empresa do grupo Votorantim, doravante denominada VCP para
facilitar a referência ao projeto em questão.
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Portanto, essa análise sob diferentes pontos de vista e motivações de
diferentes órgãos ambientais enriquece a discussão sobre o tema.
Os projetos analisados nesta dissertação foram escolhidos por se tratar de dois
empreendimentos recentes e de grande escala, quando comparados aos existentes
atualmente, bem como foram os primeiros de outros projetos que se iniciaram nos
anos seguintes, como as fábricas e florestas da Suzano Papel e Celulose S/A nos
estados do Maranhão e Piauí, estudos para Klabin S/A no estado do Paraná,
ampliação da Lwarcel no estado de São Paulo, entre outros que ainda se encontram
na fase de estudos de viabilidade e que não podem ser divulgados por questões de
confidencialidade.
Esta dissertação faz uma simulação da fórmula da compensação ambiental
atualmente vigente, e compara com os valores de compensação ambiental que
foram aplicados na ocasião da emissão das Licenças de Instalação em cada um dos
projetos. Além de comparar os valores estabelecidos, apresenta-se uma discussão
sobre a avaliação de impactos ambientais de cada um dos EIA/RIMA objeto desta
dissertação, proporcionando uma reflexão sobre a eficácia e eficiência da cobrança
da compensação ambiental nos novos projetos de celulose e papel.
Em suma, a metodologia empregada permite que a análise dos dois EIA/RIMA,
considerados emblemáticos para o setor de celulose e papel, e os recultados
alcançados possam ser utilizados como referências para os futuros projetos do
setor, com a extrapolação de dados e utilizados em empreendimentos similares.
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4 DISCUSSÃO
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, por meio do qual
o poder público, com suas competências e atribuições legalmente definidas, exerce
o poder de polícia administrativo para controlar e fiscalizar as atividades e
empreendimentos que podem, potencial ou efetivamente, causar impactos
significativos ao ambiente.
Por conseguinte, o poder público analisa as premissas adotadas nos estudos
ambientais e verifica a viabilidade socioambiental dos empreendimentos submetidos
à análise.
A seguir, são traçados os aspectos históricos e técnicos dos trâmites do
licenciamento ambiental no Brasil.
4.1 Breve Histórico do Licenciamento Ambiental
O direito ambiental atual pode ser entendido, conforme seus longos anos de
evolução até os dias atuais e constante amadurecimento intelectual, como um ramo
específico da Ciência do Direito, com princípios próprios e um arcabouço legal
específico e dotado de características próprias. Alguns juristas chegam a definir o
Direito Ambiental como uma ciência autônoma, considerando suas características
próprias tão definidas.
Enfim, o Direito Ambiental tal qual se conhece atualmente, evoluiu desde os
anos 60 e 70 do século passado, apresentando inicialmente especial normas de
comando e controle dotadas de um caráter punitivo caso o empreendedor não
atendesse os padrões legais ali estabelecidos. A legislação pátria na ocasião era
suficientemente alarmista no sentido de estatização das riquezas naturais do país, e,
por essa razão, apresentava notável caráter territorial, e muitas vezes político, e não
raramente um viés econômico dissociado dos interesses de conservação
sustentável.
Com o passar dos anos, o Direito Ambiental foi se desenhando com princípios
próprios, e se moldando a partir de um esforço de experiências nacionais isoladas,
que após foram comungadas em algumas conferências internacionais, as quais
propiciaram Declarações Internacionais, que por sua vez, foram adotadas pelos
sistemas jurídicos dos países signatários. Atualmente, o Direito Ambiental ainda
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conserva algumas relações diretas com diplomas legais de datas pretéritas, mas
nem por isso deixou de evoluir, considerando que os princípios atuais que o
norteiam possuem moderna interpretação.
Como alegado por alguns, o Direito Ambiental chega a ser denominado de
ciência autônoma, pois está embasado em princípios próprios que delineiam suas
formas de interpretação legal, bem como norteiam a criação da legislação ambiental.
A seguir, para facilitar o entendimento e a própria abordagem do tema
licenciamento ambiental, serão apresentados os princípios basilares, isto é, aqueles
instrumentos que norteiam a legislação ambiental, e que são relevantes na
discussão sobre a compensação ambiental.
Mencione-se, que na área ambiental são inúmeros os princípios e normas de
caráter geral estabelecidos por Declarações Internacionais, Agendas, Declarações
Nacionais e inclusive documentos sem um valor legal especificamente, mas que por
fim servem como elementos informadores da legislação ambiental, em constante
evolução. Dessa forma, os Tratados Internacionais e Normas Nacionais, com o
passar do tempo, adotam tais conceitos e diretivas.
Em se tratando de aspectos históricos, o primeiro marco legal mundial para o
licenciamento ambiental, é a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente em
1969, nos Estados Unidos National Environmental Policy Act (NEPA). O nascimento
desse marco legal deve-se, essencialmente, à pressão social do movimento
ambientalista nos Estados Unidos da América, mais notado nos estados de Nova
Jersey, Nova York e Oregon, onde havia intensa atividade industrial, dando origem a
doenças trabalhistas e demais enfermidades, bem como acidentes ambientais e
aparecimento de contaminações em diversos locais (PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
Posteriormente, criou-se um órgão federal, com representatividade nos estados
federados para que pudesse atuar no estabelecimento de procedimentos
específicos, que posteriormente ficaram conhecidos como licenciamento. Este órgão
ficou conhecido como Agencia de Proteção Ambiental, cuja sigla em inglês é a
Environmental Protection Agency (EPA).
A partir de então, a princípio nos Estados Unidos, e, com o passar do tempo,
na Europa e no Brasil, o licenciamento ambiental tornou-se importantíssima
ferramenta de tomada de decisão e avaliação de projetos que combinavam diversas
visões setoriais. Naturalmente, seus mecanismos de implementação foram
evoluindo com o passar dos anos.
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Em 1972, foi realizada em Estocolmo (Suécia), a Convenção Internacional do
Meio Ambiente. Essa primeira conferência internacional foi o corte epistemológico
que a história precisava na ocasião para inaugurar uma mudança de postura,
mesmo que incipiente aos olhos dos dias atuais. O aspecto mais positivo foi a
criação da consciência ambiental de que os recursos naturais são finitos e vinham
sendo consumidos pela humanidade em progressão geométrica, ao passo que os
ciclos de renovação dos recursos naturais ocorria em proporção muito menor, o que
representaria a longo prazo uma nefasta equação em termos de sobrevivência da
raça humana (PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
A partir da conferência de Estocolmo, foram criadas comissões e forças-tarefa
internacionais, cujo objetivo era realizar estudos e análises dos modos de
manutenção da vida no planeta, bem como os meios de recuperação e
recomposição ambiental. Como se previu em Estocolmo, a conferência programou o
seu reencontro para duas décadas após, no sentido de avaliar os avanços havidos
desde 1972, bem como avaliar nossos compromissos.
Nesse diapasão, em 1992, na cidade de Rio de Janeiro, no Brasil, realizou-se a
continuação da Conferência de 1972, também realizada pela ONU. O grande passo
ocorreu durante essas duas convenções, quando se formou a Comissão Brundtland
na década de 1980, já tratada no capítulo 1, quando se tratou do princípio do
desenvolvimento sustentável (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, 1991).
No Brasil, entre a realização das duas conferências mencionadas, o aparato
legal foi se aprimorando, e de certa forma, aprimorando seus mecanismos de
licenciamento ambiental. Mesmo assim, a legislação já estava se moldando desde a
década de 80, quando surgiram os primeiros contornos do que hoje vemos como
todo aparato do licenciamento ambiental, como se nota da leitura adiante.
Deste modo, na segunda metade do século XX, muitos países e organismos
internacionais, tais como bancos e entidades multilaterais passaram a adotar a
avaliação de impactos ambientais em seus processos decisórios.
Nos anos 80 (século passado), entra em vigor a Política Nacional do Meio
Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938/81, que estabeleceu a avaliação de
impactos ambientais como um dos instrumentos da política ambiental brasileira.
A fim de permitir a real execução dos instrumentos e objetivos dessa política
nacional, a referida lei criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), uma
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estrutura de administração descentralizada que permitiu uma organicidade ao
sistema de políticas ambientais.
A leitura do artigo 6º Política Nacional do Meio Ambiente revela o conceito
inovador em termos legais e práticos:
Artigo 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria
da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: [...]
IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais
responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e
fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade
ambiental; (BRASIL, 1981).

Neste passo, a PNMA utiliza também como um de seus diversos instrumentos,
o princípio da prevenção/precaução traduzido em termos legais, e permite a fixação
de padrões de qualidade a serem atendidos, como se infere de seu artigo 9º, incisos
I, III:
Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; [...]
III – a avaliação de impactos ambientais (BRASIL, 1981, grifo nosso)

Ainda em termos históricos, cumpre destacar que a Constituição Federal,
também, determina a exigência do estudo de impacto ambiental nos processos de
licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de significativo impacto
sobre o meio ambiente.
A Constituição Federal assim determina em seu artigo 225, §1º:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público: [...]
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, a que se dará
publicidade. (BRASIL, 1988)

Dentro desse espírito descentralizador e de adequação dos mecanismos
institucionais de administração ambiental, o Conselho Nacional do Meio Ambiente
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(CONAMA), órgão normativo do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), instituído pela PNMA nos termos de seu artigo 6º, inciso II,
publica o primeiro diploma normativo, a Resolução CONAMA nº 001 (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986a).
Essa resolução estabeleceu as primeiras diretrizes gerais e critérios básicos de
utilização e implementação do principal instrumento avaliação de impactos
ambientais. Anos depois, o CONAMA publica texto normativo tocante à participação
social no processo decisório do licenciamento ambiental: a Resolução CONAMA nº
009/87, que disciplinou a participação da sociedade no processo de tomada de
decisão dos estudos de impactos ambientais por meio das audiências públicas
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1987a).
Dentro do espírito de evolução e crescimento econômico sustentado, o
CONAMA continuou suas atividades normativas, aprofundando seus trabalhos
jurídicos e técnicos que culminaram com a Resolução CONAMA nº 006/86
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986b).
Este texto normativo merece especial atenção, posto que trata especificamente
de regras especiais para o licenciamento ambiental de obras de grande porte, em
particular com os empreendimentos relacionados à geração de energia elétrica ,
cunhando a obrigatoriedade de Estudo de Impacto Ambiental, quando o
empreendedor solicitar a Licença Prévia (LP).
Por fim, em se tratando de licenciamento ambiental, a evolução normativa no
âmbito do CONAMA desenvolveu-se durante os anos, merecendo atenção a
Resolução CONAMA nº 237/97, que disciplina critérios utilizados no licenciamento
ambiental e modernizando os procedimentos e compartilhamento de competências
na esfera ambiental (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997).
Feitas as considerações históricas sobre o licenciamento ambiental, a fim de
situá-lo no contexto histórico do Brasil, passa-se agora a uma análise do instrumento
legal EIA/RIMA propriamente dito.
4.2 O EIA como uma Ferramenta de Gestão Ambiental e de Tomada de Decisão
O licenciamento ambiental é o mecanismo de gestão ambiental previsto na
Política Nacional do Meio Ambiente e em outras normas de âmbito estadual e
federal. Seu objetivo primordial é garantir a proteção ambiental e controle da
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poluição. Em síntese, é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente analisa a proposta de localização, instalação, ampliação, e operação de
empreendimentos e atividades consideradas causadoras de efetiva/potencial
impactos ambientais, e que sejam da utilizadoras de recursos ambientais.
Nesse contexto, o licenciamento ambiental é instrumento de caráter preventivo,
e sua realização é fundamental para conciliar preservação da qualidade ambiental e
desenvolvimento econômico. Destarte, o procedimento ocorre da seguinte maneira:
é realizada pelo interessado uma consulta preliminar ao órgão ambiental sobre a
realização de obra/empreendimento, apresentando-se sua caracterização em linhas
gerais e identificação do proponente. O órgão ambiental, então, analisa as
informações que possui em mãos, emitindo a seguir um parecer/resposta ao
proponente com as diretrizes gerais para efetuar o licenciamento ambiental da
atividade, informando se é caso de realização de Estudo de Impacto Ambiental.e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), estudo equivalente, ou caso
mais simples de avaliação de impacto ambiental. O documento que contém as
diretrizes e procedimentos a serem adotados pelo empreendedor chama-se Termo
de Referência.
Os dois casos práticos, analisados na presente dissertação, receberam os
Termos de Referência emitidos pela secretarias do Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul, estabelecendo as diretrizes gerais para elaboração dos estudos de
impacto ambiental, que ora são analisados para aferir a efetividade da compensação
ambiental do SNUC.
Após sua elaboração, o EIA/RIMA deve ser protocolado no órgão ambiental
competente, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência. A partir da data
do protocolo, este documento é analisado, no prazo de 12 meses (um ano), por uma
equipe técnica multidisciplinar. Após este prazo, conforme determina a Resolução
CONAMA nº 237/97, mencionada alhures, o órgão ambiental por meio de um
parecer circunstanciado, manifesta-se a favor ou contra a emissão da competente
licença ambiental (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997).
Em caso de concessão da oportuna licença prévia, o órgão ambiental
estabelece as condicionantes, medidas de controle e monitoramento de atividades
para que o trâmite do processo de licenciamento siga seu curso normal e a atividade
continue a se desenvolver normalmente, sob a ótica do desenvolvimento
sustentável.
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4.3 Diretrizes Gerais para Elaboração do EIA
O EIA, como visto, é uma etapa obrigatória do processo de licenciamento
ambiental (em determinados casos), e está vinculado, portanto, a diretrizes técnicas
mínimas previstas em diplomas legais, que não podem, em hipótese alguma, ser
descuradas, sob pena de invalidação. Desta feita, o procedimento de elaboração,
deve obedecer, basicamente, as seguintes diretrizes, conforme disposto no art. 5º da
Resolução CONAMA nº 001/86:
I - Contemplar as alternativas tecnológicas e de localização do
projeto, confrontando-se com a hipótese de sua não execução.
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais
gerados nas fases de implantação e operação da atividade.
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se
localiza.
IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e
em implantação na área de influência do projeto, e sua
compatibilidade. (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE,
1986a)

A par dessas diretrizes gerais, poderá o órgão ambiental competente, quando
da elaboração do Termo de Referência (TR), estabelecer tantas outras que julgue
adequadas, em razão das peculiaridades do projeto, ou das características
ambientais da localização pretendida.
Importante lembrar que dentro dessa possibilidade de acrescer outras
exigências para elaboração do EIA/RIMA, estão incluídas as análises específicas
para cálculo da compensação ambiental, conforme será mostrado adiante.
4.4 Princípio do Desenvolvimento Sustentável
O princípio do desenvolvimento sustentável constitui-se atualmente no
elemento fundamental de idealização, criação e edição de normas de cunho
ambiental, que vem sendo constantemente estruturada com o escopo de atender as
diversas demandas de direitos difusos, que compõem os chamados Direitos de
Terceira Geração.
Do ponto de vista histórico, este princípio é fruto do Relatório “Nosso Futuro
Comum”, elaborado na década de 1980, pela Comissão Brundtland, e encontra-se
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redigido neste Relatório o seu conceito, que, futuramente, foi adotado como
referência para as Nações Unidas na Conferência Sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro (COMISSÃO MUNDIAL
SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).
A mencionada Conferência, também conhecida por Cúpula da Terra, ao redigir
a Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), exprimiu este
conceito como “o direito dos seres humanos a viver e produzir em harmonia com a
natureza” (Princípio 1 da Declaração - grifo nosso). E, ainda, vai além, ao
caracterizá-lo como forma de manutenção de uma economia compatível com as
“necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e futuras”
(Princípio 3 da mesma carta - grifo nosso).
Nota-se, claramente, o caráter econômico que o desenvolvimento sustentável
assumiu, face à escassez potencial dos recursos naturais. Neste sentido, o
empreendedor, seja qual for o ramo de produção a ser explorado, deve atender este
princípio, que nada mais é do que permitir produção econômica conjugada com
respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Isso é possível, ao se fazer uma leitura sistemática da Carta Magna de 1988,
especificamente os dispositivos que defendem o direito à livre iniciativa e o respeito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quais sejam os artigos 170
combinado com o 225. A Constituição Federal, nos termos de seu artigo 170,
informa:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios: [...]
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação;
VII – redução das desigualdades regionais e sociais (BRASIL, 1988,
grifo nosso).

Ora, como já dito, a preocupação acerca da questão ambiental é oriunda da
notoriedade e consciência sobre a escassez dos recursos naturais, sobretudo ante à
possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, que servem de insumo para as
demandas da sociedade por bens e serviços. Afere-se, com efeito, o caráter
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econômico do qual se reveste a matéria ambiental, tornando-se indissociável desta,
em qualquer análise que se faça.
À título de contribuição intelectual, note-se que o conceito “economia” foi
cunhado por Xenofonte, filósofo da Grécia antiga, em que os radicais formadores
deste conceito, “oikos”, significa ‘casa’, e o termo “nommos” significa ‘normas’, isto é,
economia vem a ser “as normas da casa”. A Economia, enquanto Ciência é,
portanto, a administração da escassez. Por sua vez, “o termo ecologia foi cunhado
em 1866 pelo biólogo e médico alemão Ernst Heinrich Haeckel (1834-1917), em sua
obra ‘Morfologia geral dos seres vivos’, como proposta de uma nova disciplina
científica, a partir dos radicais gregos oikos (casa) e logia (estudo) (MILARÉ, 2004).
Assim, é indissociável o conceito de desenvolvimento sustentável com uso
racional dos recursos naturais, restando, intimamente ligados os termos economia e
meio ambiente (ecologia). Essa inseparável ligação permite atingir o almejado
desenvolvimento sustentável, que é a consolidação do direito à livre iniciativa com a
obrigação de todos de tutelar pelo meio ambiente.
Os dois casos práticos analisados permitem verificar a realização deste
princípio, conforme a seção seguinte.
4.5 O Princípio da Prevenção
Por se tratar da implantação de empreendimentos fabris e florestais, existe um
vasto leque de diplomas legais com forte caráter de gestão ambiental, de forma a
atender os padrões ambientais de qualidade mais rígidos e pertinentes,
especialmente no que tange ao ordenamento territorial. O mesmo pode ser dito
quanto às emissões atmosféricas e sua relação com a saúde humana, ou aos
padrões de qualidade do lançamento de efluentes e seu impacto na fauna e flora
submarinas, entre outras nuances que são apontadas adiante.
A principal característica deste princípio é seu caráter territorial. Este princípio
se materializa desde a escolha da alternativa locacional de uma fábrica de celulose
e papel, por exemplo, que deve atender as imposições e restrições legais de uso e
ocupação do solo.
O intuito deste princípio é conferir atenção, sobretudo, para que sejam
mitigados os impactos ambientais e aqueles gerados sejam os menos significativos
possíveis, em termos de emissões atmosféricas, lançamentos de efluentes,
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implantação de adutora de captação de recursos hídricos, traçado do emissário de
lançamento de efluentes tratados, gestão de resíduos sólidos, controle e mitigação
de emissão de ruídos, etc.
Também deverão ser consideradas as políticas públicas pertinentes, de
maneira conjunta aos instrumentos de controle econômico-territorial, medidas de
previsão e prevenção, ligadas ao planejamento econômico e ao licenciamento
ambiental. Como políticas públicas, entende-se aqueles planos e programas dos
governos federal e estadual que estão já implantados ou em execução na área de
influência do projeto.
A ferramenta jurídica de implementação deste princípio, que baliza a escolha
de um site, em conjunto com os aspectos técnicos ambientais segue o magistério do
Professor Doutor Paulo Affonso Leme Machado (2004, p.543):
_

sem a informação organizada e sem pesquisa não há prevenção.
Por isso, divido em cinco itens a aplicação do princípio da prevenção:
1)
identificação e inventário das espécies animais e vegetais de
um território, quanto à conservação da natureza e identificação das
fontes contaminantes das águas e do mar, quanto ao controle da
poluição;
2)
identificação e inventário dos ecossistemas, com a
colaboração de um mapa ecológico;
3)
planejamento ambiental e econômico integrados;
4)
ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas
de acordo com a sua aptidão;
5)
realização do estudo de Impacto Ambiental. São estes, pois,
os mecanismos de implementação do Princípio da Prevenção.

Este princípio também está intimamente ligado à mitigação dos efeitos
adversos ao meio ambiente. As medidas tecnológicas utilizadas tanto nos projetos
florestais, quanto nas bases industriais de celulose e papel são as melhores
tecnologias disponíveis em termos de gestão e controle ambiental como será
mostrado na seção seguinte.
É também relevante frisar que o EIA/RIMA já constitui uma ferramenta de
planejamento e gestão ambiental. Ora, este é o próprio escopo do princípio da
prevenção, ou seja, partir de uma visão baseada no modelo “preveja e previna” e
evitar a possibilidade da ocorrência de danos ambientais e impactos ambientais
significativos.
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4.6 Princípio da Participação
Aprofundando a discussão anterior acerca dos aspectos inovadores da Política
Nacional do Meio Ambiente, fala-se, obrigatoriamente, em democracia participativa.
Essa participação social nos processos decisórios está gravada em princípio próprio,
o qual reflete o que vem a ser democracia ambiental, e, por via de conseqüência,
consolida os princípios anteriormente citados. Trata-se da moldagem política dos
mecanismos atinentes à gestão ambiental com a comunidade direta e indiretamente
afetada. Por se tratar a questão ambiental de direitos difusos de terceira geração
(direitos cuja titularidade não é passível de definição, pois toda a sociedade é titular
desses direitos), diversas demandas e pressões sociais deverão ser ouvidas e
atendidas pelo empreendedor.
Importante destacar o seguinte:
Podemos verificar a implementação do mecanismo de gestão
cooperada, com a devida participação da comunidade, no direito de
petição ao Poder Público; na possibilidade de realização de
audiências públicas; na formação de órgãos colegiados (Conselhos);
na conquista e manutenção da soberania popular, através do
sufrágio universal, plebiscito, referendum, e no direito
constitucionalmente consagrado de acesso à justiça. (MILARÉ,
2004).

Como se denota dos EIA/RIMA analisados, são analisados aspectos
socioeconômicos, arqueológicos e antropológicos, para verificação das demandas,
anseios e pressões sociais atinentes à implantação de projetos de papel e celulose.
A Declaração do Rio (1992) inseriu o seu conceito no Princípio 10, que informa o
seguinte: O melhor modo de tratar as questões do meio ambiente é
assegurando a participação de todos os cidadãos interessados, no nível
pertinente.
O princípio da participação é de extrema valia e deverá ser amplamente
atendido pelos empreendedores, através de mecanismos de gestão cooperada com
a comunidade, como já é desenvolvido por alguns em nível nacional, ou em conjunto
com o dever-poder do Estado e Coletividade. Poderá, ainda, ocorrer por meio do
incentivo à participação de atores sociais na execução da gestão ambiental.
Ressaltam-se, assim, os programas ambientais desenvolvidos, com o intuito de
atender as demandas sociais de cunho ambiental.
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Por último, saliente-se que o pressuposto básico do princípio da participação é
o direito à informação, e uma vez que de posse das informações, a comunidade tem
melhores condições para participar do processo decisório e implementar suas
medidas de mudanças sociais. Desta maneira, o empreendedor deverá, sempre que
necessário, dar a efetiva publicidade dos atos praticados em conjunto com a
administração pública, desde o momento do pedido de Licença Prévia.
E ainda, saliente-se que:
Quanto à essa da informação, é relevante mencionar,
especificamente, a Lei de Acesso à Informação Ambiental a Lei nº.
10.650/03. que trata do acesso público às informações e documentos
ambientais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA),
assegurada pela Lei nº 6.938/81 da Política Nacional de Meio
Ambiente. Esta lei consolida um importante avanço para a
conscientização do aspecto difuso dos bens ambientais, além de
concretizar o princípio da publicidade dos atos públicos, já assentado
no artigo 37, caput, da Constituição Federal. É importante também
frisar que tendo-se em mente o caráter difuso dos bens ambientais,
cuja titularidade é de toda coletividade, bem como é dever do Estado
e sociedade preservá-lo, esta lei consagra uma democracia
ambiental. Raquel Biderman Furriela, entendendo sua enorme
importância coloca outras fontes da lei, dentre elas a Agenda 21,
documento do Rio 92, tendo como princípio o desenvolvimento
sustentável baseado em informações consistentes e confiáveis.
Segundo a autora, ‘o cidadão deve ter acesso às informações
relativas ao meio ambiente’ e deve ainda: o conhecimento ser
disponibilizado como meta [...] para que o povo gerencie o meio
ambiente no meio ambiente de forma sustentável. (MILARÉ, 2004)

4.7 O Princípio do Usuário Pagador
Como já fora trazido à baila, meio ambiente e economia estão intimamente
relacionados. O lado econômico essencial da sustentabilidade ambiental se revela
por meio do Princípio do Poluidor-Pagador, expresso na Declaração do Rio (1992),
em seu Princípio 16, aquele que contamina, deve, em princípio, arcar com os custos
de descontaminação (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1992).
Validamente, o poder público dispõe, assim, de variados mecanismos
econômicos que se destinam aos usuários dos recursos naturais, com o fim de
institucionalizar a contribuição e retribuição à manutenção da qualidade e à melhoria
contínua do próprio recurso natural utilizado. Essa visão é resultado da absorção da
idéia escassez dos recursos ambientais, mas acima de tudo, que lhe é possível
atribuição de valor econômico quando apropriado pelo particular. Ou seja, faz-se
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necessária a retribuição pela utilização dos recursos naturais, uma vez que os
sujeitos titulares, deste direito difuso, são diversos, indetermináveis e se perpetuam
ao longo das gerações.
Observar-se-á, no caso específico das produtoras de celulose e papel, o
empreendimento é alvo deste mecanismo de retribuição financeira, no que tange
especialmente aos recursos hídricos, quando de sua outorga para captação de água
para abastecimento de sua linha de produção de celulose.
Ora, a chamada “internalização de custos ambientais”, contrário senso à visão
clássica de “externalidade” das Ciências Econômicas, aparece como obrigação de
assumir os efeitos indesejáveis da atividade econômica que, em geral, foi, e ainda é
transferida para a sociedade.
Com efeito, é de grande validade citar o ensinamento do Professor Paulo
Afonso Leme Machado (2004):
[...] o princípio do usuário-pagador não é uma punição, pois mesmo
não existindo qualquer ilicitude no comportamento do pagador ele
pode ser implementado. Assim, para tornar obrigatório o pagamento
pelo uso do recurso ou pela sua poluição não há de ser provado que
o usuário e o poluidor estão cometendo faltas ou infrações. O órgão
que pretenda receber o pagamento deve provar o efetivo uso do
recurso ambiental ou a sua poluição. A existência de autorização
administrativa para poluir, segundo as normas de emissão
regularmente fixadas, não isenta o poluidor de pagar pela poluição
por ele efetuada. (MACHADO, 2004, grifo nosso).

Ora, a visão que predomina atualmente na doutrina jurídica e técnica é a de
que os pagamentos pela utilização de recursos naturais têm fundamento na
utilização dos recursos naturais, considerando a finalidade econômica do seu uso.
Com efeito, os princípios do Direito Ambiental devem ser interpretados com o
foco antropocêntrico e baseados numa visão moderna da sua aplicabilidade, ou
seja, balizados pela continuidade das atividades econômicas, satisfação social e
valorização do trabalho humano e conservação ambiental.
Este conceito de sustentabilidade permite a conjugação de fatores econômicos,
sociais e ambientais como se denota dos dois casos práticos analisados nos
capítulos seguintes à luz da compensação ambiental onde os custos ambientais e
sociais do processo produtivo são internalizados pelo empreendedor.
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Quando se fala em internalização de custos do processo de produção, fala-se
justamente nas melhores tecnologias disponíveis e nos programas de controle
socioambiental.
O conceito de internalização mencionado baseia-se, contrário senso, no
conceito de externalidade utilizado pelas Ciências Econômicas, entendendo-se que
aquele que utiliza os recursos naturais (econômicos) com o objetivo final de gerar
lucros, deve arcar com os custos ambientais e sociais de sua produção, mitigando
impactos negativos e potencializando aqueles positivos às suas expensas (sem
causar distorções nos preços de mercado).
O presente trabalho traça um panorama geral do assunto e apresenta a
evolução da compensação ambiental no cenário jurídico ambiental do Brasil, bem
como os embates jurídicos perante o Supremo Tribunal Federal, que culminaram
com a publicação do novo decreto regulamentador da lei federal nº 9.985/2000.
Importante explicitar, que na ocasião das respectivas análises dos EIA/RIMA
Florestal da VCP pela Fepam, e do EIA/RIMA Industrial da IP pelo Imasul, não havia
o atual decreto definidor da fórmula de cálculo da compensação ambiental.
Todavia, apesar de o decreto anterior não ter detalhado a forma, já havia a lei
federal nº 9.985/2000, que determinava a obrigatoriedade de cobrança, criando um
enorme impasse jurídico, pois se trata de uma norma de efeito vinculante (BRASIL,
2000).
A solução jurídica encontrada tem suas bases na doutrina. Isto é, considerando
o Brasil com sistema positivista, ou seja, os atos e fatos jurídicos executados pelo
agente público devem ter fundamento legal (em lei escrita), que define os limites de
sua conduta. Dessa forma, as possíveis ações do poder público e seus agentes
devem seguir as normas de Direito Público, sem margem de interpretações dúbias,
ou seja, os atos dos agentes públicos de uma Secretaria de Estado, agindo em
nome do seu respectivo órgão de licenciamento ambiental deve seguir a expressa
determinação da lei federal nº 9.985/2000: cobrar a compensação ambiental.
Com isso, foi instalado o contrassenso em ambos os casos: a lei obrigava o
pagamento da compensação ambiental após seu cálculo, estabelecendo o mínimo
de 0,5% (meio por cento) do valor do investimento, mas o seu decreto
regulamentador à época não apontava a forma de cálculo.
Ora, muito menos havia previsão legal para a dispensa da cobrança, valendo
relembrar o já citado caput do artigo 36 do SNUC, que define o seguinte:
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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. (BRASIL, 2000,
grifo nosso).

Nas ciências jurídicas a função do decreto é regulamentar, isto é, detalhar as
especificidades do texto geral de uma lei, e definir os limites e modos de ação do
poder público e do particular. No presente trabalho são analisados os dois casos
apontando os vícios da compensação ambiental, tal qual foi concebida.
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5 PROJETOS DE CELULOSE E PAPEL: UMA VISÃO GERAL DA SUSTENTABILIDADE
DESTES EMPREENDIMENTOS
O próximo passo da presente dissertação é a apresentação prática da
compensação ambiental, seu modo de cálculo e sua interpretação, para fins de
concessão da licença ambiental.
A compensação ambiental da forma como é estabelecida na lei nº 9.985/2000
reza o seguinte:
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.
§ 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo
empreendedor para esta finalidade será fixado 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. (BRASIL, 2000, grifo nosso).

Em complementação à legislação supramencionada, existe o decreto
regulamentador, que possui os dispositivos específicos para o cálculo da
compensação ambiental. Trata-se do Decreto Federal nº 4.340, que, nos termos do
seu artigo 31-A, onde pode ser visto na integra no ANEXO A.
Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado
pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência VR, de acordo com a fórmula a seguir: (Incluído pelo Decreto nº
6.848, de 2009)
CA = VR x GI, onde: (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
CA = Valor da Compensação Ambiental; (Incluído pelo Decreto nº
6.848, de 2009)
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de
licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o
financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e
reais; e (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de
0 a 0,5%.
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§ 1º. O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no
Anexo deste Decreto. (BRASIL, 2002)

Ora, percebe-se que após o julgamento da ação no Supremo Tribunal Federal,
houve a edição do Decreto nº 6.848/2009, que alterou o texto legal, bem como
instituiu a fórmula matemática acima mencionada, conferindo os parâmetros para
valoração da compensação ambiental (BRASIL, 2009). O ANEXO B apresenta em
detalhes o novo modo de calculo da compensação ambiental.
São apresentados a seguir o método de valoração da compensação ambiental
e, na seqüência, a sua aplicação conforme a avaliação de impactos de cada um dos
projetos.
5.1 Análise de Caso do EIA/RIMA Florestal
O primeiro projeto analisado diz respeito ao EIA/RIMA Florestal da Votoratim
Celulose e Papel S/A – Unidade Extremo Sul/RS5
Este projeto foi fruto do planejamento de expansão da base florestal e uma
possível base industrial futura da Votorantim na metade sul do estado Rio Grande do
Sul. O projeto abarcou 17 municípios da metade sul do Rio Grande do Sul,
totalizando 114 (cento e catorze) fazendas, dentro de uma área total de cerca de
200 mil hectares, dos quais 108 mil hectares eram destinados ao efetivo plantio de
eucalipto.
A produção florestal estaria direcionada para o abastecimento de uma possível
fábrica de produção de celulose e papel na mesma região, com capacidade de 1,5
milhões toneladas de celulose e 500 mil toneladas de papel por ano, porém ainda
aguarda decisão por parte do novo grupo empresarial detentor do projeto (PÖYRY
TECNOLOGIA, 2006).
O EIA/RIMA foi uma necessidade legal e institucional oriunda de um lapso
legislativo específico de licenciamento florestal no estado do Rio Grande do Sul, pois
a VCP por volta de 2003 iniciou um intenso processo de aquisição de terras na
região sul daquele estado.

5

O empreendedor VCP tualmente possui a denominação de “Fibria Celulose S/A”, resultante da
fusão entre a VCP e Aracruz Celulose S/A. O estudo será chamado de EIA/RIMA Florestal da VCP
para facilitar a referência ao projeto em questão.
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Após a aquisição de cerca de 81 mil hectares em 12 municípios da região, a
VCP recebeu a licença ambiental de operação especifica, mas como não havia a
regulamentação específica para plantios acima de 1 mil hectares, o órgão ambiental
daquele estado entendeu, após diálogos com o empreendedor e Ministério Público
Federal e Estadual, exigir também na mesma ocasião a realização de Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), com
base na Resolução a nº 001/86 e nº 237/97.
Assim, no início de 2006 passou foi contratada a Pöyry Tecnologia Ltda
(empresa ligada ao Grupo Pöyry, de origem finlandesa) para elaborar o Estudo de
Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório para avaliar a viabilidade ambientaldo
projeto almejado pelo empreendedor VCP, culminando com o objetivo final de
implantar aproximadamente 108 mil hectares de efetivo plantio de eucalipto, sendo
82 mil hectares em terras de propriedade do empreendedor, e outros 26 mil hectares
em terras de terceiros fornecedores de matéria-prima florestal (arrendatários,
parceiros ou fomentados).
O projeto concebia o seguinte cronograma de plantio, de 2004 a 2010,
conforme gráfico 1 obtido no EIA/RIMA da VCP:
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Gráfico 1- Efetivo plantio do Rio Grande do Sul
Fonte: Pöyry Tecnologia (2006)
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A intenção do empreendedor era proceder a aquisição de aproximadamente
200 mil hectares de área total, entre os quais seriam escolhidos os locais para seus
plantios, compreendidos (na diferença entre área total e área de efetivo plantio) os
coeficientes de áreas de conservaçã - áreas de preservação permanente e reserva
legal.
Para ilustrar a localização do projeto, especificamente dentro dos dezessete
municípios escolhidos, são apresentados alguns mapas utilizados no próprio estudo
de impacto, conforme segue, abrangendo o total de 114 fazendas próprias (Figuras
3 e 4).

Figura 3 - Ilustração da Localização do Projeto
Fonte: Pöyry Tecnologia (2006)
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Figura 4 - Mapa das bacias hidrográficas correspondentes às áreas de
trabalhos do EIA/RIMA
Fonte: Universidade Católica de Pelotas (apud PÖYRY TECNOLOGIA, 2006)

Como afirmado, o órgão ambiental passou a exigir o EIA/RIMA após a compra
de terras e consequente implantação florestal em diversas delas. Ora, ocorreu uma
situação sui generis em que o órgão de licenciamento ambiental emitiu uma nova
licença ambiental com a condicionante de ser realizado o EIA/RIMA. O fato causa
espécie pois o EIA/RIMA, na verdade deveria ser pressuposto, ou seja, ter sido
elaborado antes da emissão da própria licença ambiental em si.6
Em virtude de questões institucionais, o estudo ambiental foi posteriormente
exigido para satisfazer o requisito legal de elaboração de estudos prévios de impacto
ambiental, que posteriormente passaram a ser exigidos para empreendimentos
florestais acima de 1 (hum) mil hectares.

6

O orgão ambiental de licenciamento encarregado da análise do estudo e condução do licenciamento
no estado do Rio Grande do Sul é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis
Roesller (conhecida pela sigla oficial Fepam).
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Portanto, foi realizado o mencionado estudo de impacto ambiental, o qual foi
apresentado posteriormente em audiência pública em 17 de dezembro de 2007, sem
questionamentos por parte da sociedade civil, de orgão ambiental ou de entidades
de defesa do meio ambiente como organizações não governamentais (ONG) ou
Ministério Público.
Após a audiência pública, o EIA/RIMA foi analisado pela FEPAM, que deferiu o
pedido de licença e renovou a Licença de Operação, permitindo que o projeto
continuasse seu desenvolvimento conforme o cronograma apresentado.
Tendo sido, portanto, renovada sua licença de operação que abrangeu a área
de estudo de 200 mil hectares onde estão inseridas as citadas 114 (cento e catorze
fazendas) para plantio de eucaliptos.
Quando da emissão da Licença de Operação para este empreendimento de
silvicultura, a Lei Federal nº. 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação não possuia a regulamentação legal da fórmula da
compensação ambiental, o que ensejou a discussão no presente trabalho sobre o
montante pago e sua efetiva aplicabilidade (BRASIL, 2000).
Por essa razão, para adentrar a discussão e possibilitar o entendimento da
aplicação da valoração dos impactos ambientais, a fórmula objeto da discussão será
aplicada de acordo com os impactos ambientais identificados e avaliados no
EIA/RIMA Florestal da VCP.
Todos os impactos citados foram identificados e avaliados conforme os
parâmetros exigidos pela legislação aplicável: Resolução CONAMA nº 001
(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986a).
Os impactos deste projeto são apresentados na forma de tabelas, bem como
foram dispostos pelas fases do empreendimento (planejamento, implantação e
operação), e de acordo com os meios afetados (físico, biótico e socioeconômico).
O conhecimento das características do empreendimento florestal e o
conhecimento dos aspectos e condições ambientais das áreas de influência direta
(fazendas) e indireta (bacias hidrográficas e municípios) possibilitaram que, a partir
de método adequado, fossem identificadas e avaliadas as possíveis conseqüências
para o meio ambiente natural ou criado.
A estrutura para uma análise objetiva de tais conseqüências apoiou-se nos
seguintes procedimentos:

52

a)

identificação e caracterização das atividades de silvicultura;

b)

identificação dos impactos ambientais;

c)

avaliação dos impactos ambientais;

d)

quadro de avaliação geral.

A realização do diagnóstico ambiental (uma “fotografia” da região do
empreendimento) proporcionou amplo conhecimento da região, e permitiu um
prognóstico relativo a seu desenvolvimento futuro. As conclusões obtidas na etapa
de avaliação de impactos permitiram reafirmar as medidas mitigadoras para os
impactos negativos, bem como visualizar formas de potecnializar aqueles
considerados positivos, otimizando, dessa maneira, os benefícios gerados pelo
empreendimento de silvicultura em questão.
Para a identificação dos impactos nas várias fases do empreendimento foi
empregada uma metodologia onde são explicitados os efeitos primários do
empreendimento, bem como seus efeitos secundários, terciários etc. Isto é, o cada
ação do empreendedor acarreta sobre cada fator (aspecto) ambiental.
Para se identificar as ações do empreendimento foi feita uma avaliação do
mesmo em suas diversas etapas: planejamento, implantação e operação. Em cada
uma dessas etapas, poderá haver modificações no meio ambiente, que devem ser
registradas e avaliadas.
A identificação dos impactos foi efetuada pela relação entre as atividades
geradoras de impactos com os aspectos ambientais afetados. Desta forma, a
avaliação considerou, de forma sistemática, as diversas interferências encontradas,
estabelecendo-se uma caracterização para os impactos significativos.
Procedeu-se assim à avaliação dos impactos para todas as fases do
empreendimento, analisando-os em função de suas características individuais e
especificidades, e também indicando a sua magnitude (mensuração qualitativa) e
grau de relevância. De acordo com tais critérios, eles são caracterizados com os
seguintes atributos, conforme a Resolução CONAMA nº 001/86:
quanto à natureza: positivo (P), quando do impacto resulta uma
melhoria da qualidade ambiental pré-existente, ou negativo (N),
quando o impacto compromete essa qualidade;
em relação à forma de incidência: indica se o impacto atinge de
forma direta (D) ou indireta (I);
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no que diz respeito à área de abrangência: pode ser local (L), quando
ocorre no própria fazenda da VCP ou regional (R), quando se
propaga para fora dessa fazenda, na bacia hidrográfica ou
municípios do entorno;
quanto à possibilidade de ocorrência: se o impacto constitui um
evento certo (C), ou possível (P);
quanto ao prazo de ocorrência: imediato/curto prazo (CP); médio
prazo (MP) e longo prazo (LP);
em relação às possibilidades mitigadoras: impacto mitigável (M),
parcialmente mitigável (PM) e não mitigável (NM);
com respeito à temporalidade: temporário (T), quando ocorre em um
período determinado, permanente (P), quando não cessa de se
manifestar, ou cíclico (C), quando ocorre de forma intermitente;
no que envolve a reversibilidade: reversível (R), quando o aspecto
ambiental impactado tende a retornar às condições originais, e
irreversível (I), quando o aspecto não retorna às condições originais;
quanto à magnitude: realizada geralmente em termos qualitativos,
sendo classificada como pequena (p), média (m) ou grande (g);
em relação à relevância: é estabelecida como baixa (b), média (m)
ou alta (a), considerando-se sua magnitude, mitigabilidade e
importância dos fatores ambientais atingidos. (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986a).

Seguindo o método de avaliação de impactos consagrado no país, pela
Resolução CONAMA nº 001/86, apresenta-se o roteiro para a avaliação de impactos
ambientais potenciais e respectivas medidas mitigadoras:
ROTEIRO BÁSICO:
Impacto ambiental potencial
Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente.
Fator potencialmente gerador de impacto
Qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetem a saúde, segurança, bem-estar das
populações, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos naturais.
Fundamentação técnica
Análise dos impactos, com a fundamentação técnico-científica para a sua
avaliação.
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Medidas mitigadoras
Ações que visem a redução ou minimização dos impactos negativos.
Caracterização do impacto
A caracterização dos impactos ambientais é realizada de acordo com a
legislação ambiental vigente e indicada de acordo com as seguintes especificidades
e atributos, no quadro 1:

Caracterização do Impacto

Natureza
Forma de incidência
Área de abrangência
Temporalidade/duração
Reversibilidade
Possibilidade mitigadora
Magnitude
Grau de resolução
Relevância do impacto

positivos ou negativos
diretos ou indiretos
local ou regional
temporários, cíclicos ou permanentes
reversíveis, parcialmente reversíveis ou irreversíveis
mitigáveis, parcialmente mitigáveis ou não mitigáveis
pequena, média ou grande
baixo, médio ou alto
alta, média ou baixa

Quadro 1 – Caracterização do Impacto
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Pöyry Tecnologia (2006)

Área de influência
Limite de ocorrência ou extensão dos impactos ambientais.
Responsabilidade pela implementação das medidas
Indica o responsável pela aplicação das medidas.
Neste método, as medidas indicadas de caráter mitigador ou compensatório, no
caso dos impactos negativos, ou potencializadoras dos impactos positivos são
previamente relacionadas em uma tabela específica, sendo avaliado seu grau de
resolução (alto, médio ou baixo). A partir da mensuração do impacto e o grau de
resolução da medida proposta é possível definir o grau de relevância final do
impacto, levando-se em conta a situação ambiental anterior à implantação do
empreendimento.
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No caso de impactos positivos (benéficos), devem ser adotadas medidas que
visem a aproveitar ao máximo os benefícios: são denominadas potencializadoras.
Uma vez identificados e avaliados os impactos, um quadro síntese - organizado
de acordo com o meio ambiente afetado e a respectiva fase do empreendimento permitiu confrontá-los com os atributos descritos.
A avaliação qualitativa dos impactos ambientais nas áreas envolvidas, e a
consequente proposição de medidas mitigadoras e compensatórias futuramente
aplicadas, foram elaboradas com base no grau de alteração ocorrido nos fatores
ambientais (Quadro 2).
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Prazo de
ocorrência

Temporabilidade
/duração

Reversibilidade

Possibilidades
mitigadoras

Magnitude

Relevância

Meio Socioeconômico
– Divulgação /
Informação junto a
Comunidade
Meio Socioeconômico
– Valorização das
Terras

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

Área de
abrangência

Meio Físico e Biótico
Avaliação da
Qualidade Ambiental

Impacto Ambiental

Forma de
incidência

Aspecto

Natureza

continua

Possibilidade de alterações da
qualidade ambiental, superiores às
efetivamente necessárias para
implantação do empreendimento,
devido à ausência de planejamento
técnico e elaboração de projeto de
silvicultura que não contemple a
variável ambiental.

Elaboração de projetos para a
implantação e operação do
empreendimento sem incorporar
a variável ambiental.

N

D

L

CP

P

R

CP

M

B

Área de
Influência
Indireta

N/P

D

LR

CP

T

R

M

M

A

Área de
Influência
Indireta

P

D

LR

CP

P

I

P

M

A

Área de
Influência
Indireta

N

D

L

LP

P

R

M

P

M

Área de
Influência
Indireta

N

D

L

LP

P

R

M

P

M

Área de
Influência Direta

N

D

L

LP

P

R

M

M

A

Área de
Influência
Indireta

Desenvolvimento de receio e
A divulgação do
expectativas quanto à plantação de empreendimento de silvicultura
eucaliptos na região.
e fomento florestal.
Valorização do preço das
fazendas.

Compra pela VCP de fazendas
na região.

O viveiro é o responsável pela
Consumo de água e alteração das
produção de mudas de eucalipto
condições físico-químicas do lençol
e possui uma série de atividades
freático, das águas superficiais e
com potencial impacto
do solo.
ambiental.
Alteração das condições físicoA colheita de eucaliptos é uma
Meio Físico – Colheita químicas do lençol freático, das
atividade importante na
de Eucaliptos
águas superficiais, do solo e
produção da madeira necessária
ruídos.
à fábrica.
Meio Físico –
Alteração da
Alteração da qualidade do solo e
Qualidade do Solo e
do regime hidrológico na região
Plantação de Eucalipto.
Regime Hidrológico
AII.
da Região
Meio Físico –
Atividades do Viveiro
de Mudas

Área
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Relevância

Alteração da paisagem.

Magnitude

Meio Físico –
Alteração da
Paisagem

Possibilidades
mitigadoras

Plantação de eucalipto em local
inadequado.
- Aumento da suscetibilidade para
os processos de dinâmica
Meio Físico – Proc. de superficial;
Dinâmica de
- Aumento potencial de indução ao
Superfície
assoreamento;
- Desconfiguração morfológica;
- Supressão do perfil pedológico.
Meio Físico – Aptidão
Agrícola

Reversibilidade

Alteração da capacidade de
produção do solo.

Temporabilidade
/duração

Meio Físico – Capac.
produtiva do solo

Prazo de
ocorrência

Meio Físico –
Aumento da quantidade disponível
Melhoria da Quant. de
de água subterrânea.
Águas Subterrânea

Área de
abrangência

Impacto Ambiental

Forma de
incidência

Aspecto

Natureza

continuação

Plantação de eucalipto.

P

D

L

LP

P

R

M

M

P

Área de
Influência
Indireta

Utilização do solo para plantio
de eucaliptos.

N

D

L

LP

P

R

M

P

B

Área de
Influência Direta

Utilização do solo para plantio
de eucaliptos.

P

D

L

LP

P

R

P

P

B

Área de
Influência Direta

Movimentação do terreno onde
serão implantadas as estradas
de acesso.

N

D

L

I

P

I

M

M

M

Área de
Influência Direta

Obras para estruturação do
terreno deixando-o em
condições para plantio e de
infra-estrutura.

N

D

L

I

P

I

PM

P

B

Área de
Influência Direta

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

Área
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Temporabilidade
/duração

Reversibilidade

Possibilidades
mitigadoras

Magnitude

Relevância

Meio Físico –
Disposição de
Resíduos Sólidos
Meio Biótico – Fauna
e Flora: Substituição
de áreas de
vegetação e
supressão de habitats

Prazo de
ocorrência

Meio Físico –
Conservação do solo

Área de
abrangência

Meio Físico –
Contaminação do
Lençol Freático,
Cursos de Água e
Solo Fator
potencialmente
gerador de impacto.

Forma de
incidência

Aspecto

Natureza

continuação

Alteração das condições fíficoquímicas do lençol freático, das
águas superficiais do solo.

Vazamento de insumos

N

D

L

CP

P

R

M

P

M

Área de Influência
Direta

A não cobertura do solo pode
ocasionar erosão dos mesmos e
conseqüente assoreamento de
córregos da região, perda de
estrutura física dos solos.

Cobertura de quase 100% do
solo.

P

D

L

CP

P

R

P

M

M

Área de Influência
Indireta

Contaminação do meio ambiente
por resíduos sólidos.

Disposição inadequada de
resíduos sólidos.

N

D

L

I

P

R

M

P

B

Área Diretamente
Afetada

N/P

D

L/R

I

P

R

M

M

A

P

D

L

I

P

R

P

P

B

Impacto Ambiental

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

Substituição de áreas de vegetação
existente e supressão de habitats
A adequação do terreno para
em parte das fazendas para plantio plantio de eucaliptos.
de eucaliptos.

A silvicultura de eucalipto
proporciona maior conforto térmico
para os animais (bovinos, ovinos,
eqüinos) devido ao uso adequado
das sombras das árvores, com
Meio Biótico –
menores variações das
Silvicultura em
temperaturas, tanto no inverno
Consórcio com outras
quanto no verão. haverá um
Espécies
aumento na captação de carbono
pelo consórcio, se comparado à
floresta exclusiva, à agricultura
convencional e ao pasto a pleno
sol.

Plantação de eucaliptos e outras
espécies.

Área

Áreas de Influência
Direta e Indireta.

Área de Influência
Direta
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Temporabilidade
/duração

Reversibilidade

Possibilidades
mitigadoras

Magnitude

Relevância

Meio SócioContratação de empregados para a
Aumento do número de
Econômico – Geração silvicultura (plantio e colheita) e
empregos diretos e indiretos.
de Empregos
transporte da madeira.
Dispensa de empregados nas
Meio Sóciofazendas existentes que não
Diminuição do número de
Econômico – Perda
foram alocados para a
empregos nas fazendas.
de Empregos
silvicultura (plantio e colheita) e
transporte da madeira.
Meio SócioContratação de empregas pela
Econômico –
Aumento na qualidade de
VCP para o projeto de
Qualidade de
empregos na região.
silvicultura na região do Rio
Empregos
Grande do Sul
A possibilidade de plantio de
eucalipto como poupança florestal
Meio Sócioa nível de núcleo ou de associação
Econômico – Impacto de núcleos assentados,
Utilização das terras da região
em áreas sujeitas a
proporcionará uma geração de
para plantio de eucalipto.
reforma agrária
renda complementar aos recursos
e produtos gerados por cada
assentado.
Meio SócioIncentivo a plantação de
Econômico – Fomento Alteração da cultura da região.
eucaliptos na região.
Florestal

Prazo de
ocorrência

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

Área de
abrangência

Impacto Ambiental

Forma de
incidência

Aspecto

Natureza

continuação

P

DI

LR

CP

T

R

NA

M

A

Área de Influência
Direta e Indireta

N

DI

LR

CP

T

R

NA

B

P

Área de Influência
Direta e Indireta

P

DI

LR

CP

P

R

NA

M

M

Área de Influência
Direta e Indireta

N

DI

LR

CP

T

R

NA

M

M

Área de Influência
Direta e Indireta

P

DI

LR

CP

T

R

NA

G

A

Área de Influência
Indireta

Área
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Área de
abrangência

Prazo de
ocorrência

Temporabilidade
/duração

Reversibilidade

Possibilidades
mitigadoras

Magnitude

Relevância

Meio SócioEconômico –
Conhecimento
Científico

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

Forma de
incidência

Aspecto

Natureza

continuação

Melhoria no conhecimento científico Convênios com Universidades ,
na região.
empresas e Instituições.

P

DI

LR

CP

T

R

NA

G

A

Área de Influência
Indireta

N

D

LR

CP

P

R

M

P

B

Área de Influência
Indireta

P

D

LR

CP

P

R

NA

G

A

Área de Influência
Indireta

P

D

LR

MP

P

R

NA

M

M

Área de Influência
Indireta

PN

D

L

I

P

R

NM

P

M

Área de Influência
Direta e Indireta.

Impacto Ambiental

Aumento de ruído e sujeira nas vias
públicas e aumento do risco de
Meio Sócioacidentes nas estradas.
Econômico –
O tráfego de veículos pesados
Aumento do Risco de
acarretará o surgimento de
Acidentes nas Vias de
buracos, rachaduras e a redução
Acesso
da segurança para o tráfego de
outros veículos.
Meio SócioEconômico –
Incremento na
Arrecadação
Meio SócioEconômico –
Potencialização do
Setor Terciário

Meio SócioEconômico –
Surgimento de
Comércio Informal

Aumento da circulação de
veículos de transporte de
madeira nas rodovias de acesso
às fazendas e para a fábrica.

A implantação do projeto e a
compra de insumos implicarão
no aumento das arrecadações
do Estado e dos municípios
envolvidos na AII.
Aquisição de materiais e demais
artigos e produtos que
demandam o pleno
Incremento do comércio em geral.
funcionamento das fazendas, no
comércio local das cidades da
região.
O plantio e colheita deverão
receber empregados e
prestadores de serviço em todas
Atividades de comércio informal
fases do empreendimento, que
aumentam também a demanda por
poderão atrair para o entorno
serviços de infra-estrutura na
das fazendas e estradas que
região.
escoarão a madeira, um
comércio informal como
lanchonetes, borracharias,
dentre outros.
Aumento na arrecadação de
impostos nas esferas municipal e
estadual.

Área
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Forma de
incidência

Área de
abrangência

Prazo de
ocorrência

Temporabilidade
/duração

Reversibilidade

Possibilidades
mitigadoras

Magnitude

Relevância

Aspecto

Natureza

continuação

N

D

L

I

P

I

M

P

A

Área de Influência
Indireta

N

D

L

I

P

I

M

P

B

Área de Influência
Indireta

A atividade de silvicultura na região
sul do Estado do Rio Grande do Sul Prestação de serviços ao novo
poderá alterar as condições atuais empreendimento e fomento
de qualidade de vida das
florestal
populações na AII.

P

D

L

I

P

R

P

A

A

Área de Influência
Indireta

Geração de emprego e renda,
Plantio de eucaliptos associado
através de parcerias com terceiros,
a arrendamento para gado e
( ex : arrendamento para gado,
outras culturas.
para culturas anuais etc...)

P

D

L

I

P

R

P

P

B

Área de Influência
Indireta

Incêndio se propagando para as
cidades e outros cultivos, além de
matas da região.

N

D

LR

CP

P

R

M

M

A

Área de Influência
Direta

N

D

LR

CP

P

R

M

M

P

Área de Influência
Indireta

Impacto Ambiental

Meio SócioEconômico –
Alteração no
Patrimônio
Arqueológico

Caso não haja pela VCP cuidados
com relação a levantamentos
arqueológicos em todas suas
fazendas pode ocorrer perda de
patrimônio arqueológico da região.

Meio SócioEconômico –
Alteração em
Comunidades
Próximas

Alteração das comunidades
antrópicas na região.

Meio SócioEconômico –
Alteração nos
Padrões de Vida da
População
Meio SócioEconômico –
Parceiras com
Terceiros e Outras
Culturas
Meio SócioEconômico – Riscos
de Incêndio
Meio SócioEconômico –
Aumento da Demanda
por fiscalização

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

A abertura de estradas, preparo
do solo para plantio,
demarcação de APP’s e áreas
de conservação aliada a infraestrutura de construções podem
alterar e/ou destruir sítios
arqueológicos eventualmente
existentes na região.
A abertura de estradas, preparo
do solo para plantio,
demarcação de APP’s e áreas
de conservação aliada a infraestrutura de construções, todo
processo de silvicultura
próximos de comunidades
decendentes de grupos étnicos
indígenas e quilombolas.

Incêndio nas florestas da VCP e
de terceiros.

Desrespeito as Normas Ambientais Operação de plantio, colheita e
vigentes
transporte da madeira.

Área
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LP

P

R

M

G

M

Área de Influência
Indireta

VCP decide cancelar o projeto
ou transferir para outro local

N

D

R

I

P

R

M

G

A

Área de Influência
Indireta

Relevância

L

Magnitude

D

Prazo de
ocorrência

P

Área de
abrangência

Plantação de eucalipto em
detrimento de outras culturas.

Forma de
incidência

Possibilidades
mitigadoras

Perda de culturas na região
sul do Estado do Rio
Grande do Sul e êxodo
rural.
Não realização de impactos
positivos e perda dos
benefícios diretos e indiretos

Fator Potencialmente Gerador
de Impacto

Reversibilidade

Meio Sócio-Econômico –
Alteração de áreas de
cultivo no Estado do Rio
Grande do Sul
Meio Sócio-Econômico –
Não realização do
empreendimento

Impacto Ambiental

Natureza

Aspecto

Temporabilidade
/duração

Conclusão

Área

Quadro 2 - Avaliação dos Impactos Ambientais do Plantio de Eucalipto - Fase de Implantação e Operação
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Pöyry Tecnologia (2006)
Natureza – positiva (P) ou negativa (N); Forma de Incidência – direta (D) ou indireta (I); Área de abrangência – local (L) ou regional (R); Prazo
de ocorrência – imediato (I), curto prazo (CP), médio prazo (MP) ou longo prazo (LP); Temporabilidade/duração – temporários (T), cíclicos (C)
ou permanentes (P); Reversibilidade – reversíveis (R), parcialmente reversíveis (PR) ou irreversíveis (I); Possibilidades mitigadoras –
mitigáveis (M), parcialmente mitigáveis (PM) ou não mitigáveis (NM); Magnitude – pequena (P), média (M) ou grande (G); Relevância do
impacto – alta (A), média (M) ou baixa (B).
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Inicialmente, verifica-se que este projeto florestal possui 34 impactos no total,
sendo 14 (catorze) positivos, 17 (dezessete) negativos e 3 (três) positivos/negativos
(PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
Como afirmado, o EIA/RIMA foi elaborado com base em estudos de campo e
dados secundários durante os anos de 2005 a 2007, ou seja, a conclusão da
avaliação de impactos não contemplou o método do Decreto atualmente vigente que
regulamenta o SNUC e estabelece a fórmula em comento.
Todavia, já existia na ocasião da conclusão do EIA/RIMA, a previsão legal de
pagamento da compensação ambiental na lei federal 9985/2000 (SNUC), como
decorrência da elaboração de EIA/RIMA e sua submissão ao sistema de
licenciamento ambiental (no caso em tela, perante o sistema estadual na
Fepam/RS).
Apesar de inexistente a fórmula de cálculo de compensação ambiental, o órgão
ambiental Fepam naquela ocasião deveria dar seguimento ao processo de
licenciamento ambiental e atender a exigência legal de cobrar a compensação
ambiental. Este tópico será debatido a seguir, quando são tecidas as críticas ao
modo de cobrança da compensação e destinação dos valores arrecadados, pois
diante da inexistência de uma fórmula de valoração, foi aplicado o coeficiente
mínimo legal de meio por cento sobre o valor do investimento.
A fim de aprofundar a questão da efetiva aplicabilidade da fórmula da
compensação, buscou-se aplicar a fórmula da compensação ambiental atualmente
vigente ao EIA/RIMA Florestal da VCP.
Muito embora não existam todos os conceitos e premissas do atual decreto na
avaliação de impactos deste EIA/RIMA Florestal, foi realizada a simulação com a
aproximação dos conceitos do decreto para os impactos ambientais. Buscou-se
aplicar a forma mais conservadora possível a fim de se preservar integralmente os
conceitos da compensação ambiental, ou seja, de que devem ser compensados
somente aqueles impactos impassíveis de mitigação.
Assim, temos a fórmula que define o modo de cálculo do Grau de Impacto, que
vai resultar no valor final da compensação. Ressalte-se que esta fórmula encontrase no ANEXO B em que é descrita a metodologia adotada neste trabalho.
No caso em tela, em se tratando do projeto florestal da VCP, aplicando-se a
fórmula da compensação ambiental à matriz de impactos em comento, tem-se que:
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ISB = 0,15% (considerando os índices de magnitude e biodiversidade,
assim como, os índices de abrangência e temporalidade conforme se
apresentou nas tabelas);
CAP = 0 (zero) (considerando que não existem fazendas em Áreas
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, conforme definido pelo
Ministério do Meio Ambiente (1992) que mereçam cuidados especiais); e,
IUC = 0 (zero) (considerando que não existem Unidades de Conservação
(UC) na região que pudessem ser afetadas pelo empreendimento).
Apesar do grande número de Unidades de Conservação existente no estado do
Rio Grande do Sul, para efeito de cálculo computa-se o IUC somente quando existe
sobreposição de áreas ou impacto sobre a zona de amortecimento da unidade. No
caso em tela, nao ocorre nenhum dos casos, resultando no Impacto sobre Unidade
de Conservação como sendo zero.
Logo, o Grau de Impacto (GI) foi mensurado em 0,15%.
Considerando que o investimento anunciado oficialmente pela Votorantim
Celulose e Papel S/A (VCP), à época, foi R$ 300 milhões, tem-se como
compensação ambiental (CA) o seguinte:
CA = 300 milhões de reais x 0,15%, que resultará numa compensação
ambiental de R$ 450.000 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), segundo a fórmula
apresentada no Decreto atualmente vigente. Isso seria o cenário perfeito do ponto
de vista jurídico, se houvesse definição da fórmula de cálculo naquela época.
Ressalte-se, todavia, que no ano de 2008 o assunto sobre a forma de cálculo
do montante a ser pago como compensação ambiental ainda estava em calorosa
discussão, tanto no âmbito jurídico como já tratado, quanto do ponto de vista
institucional.
O escopo dessa dissertação tem foco na seara técnica, com alguns tópicos
voltados aos aspectos legais inerentes ao tema, sem sobretudo fazer grandes
aprofundamentos na referida seara. Por essa razão, o presente trabalho faz
referência à discussão jurídica já tecida em capítulo oportuno dessa dissertação.
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Diante do impasse, o órgão ambiental (Fepam) e empreendedor (VCP)
encontraram uma alternativa cabível para ambas as partes: o interesse da Fepam no
pagamento do montante da compensação pelo empreendedor; de outro lado, o
interesse da VCP em receber a nova licença de operação para os próximos plantios,
a ser emitida pelo órgão de licenciamento ambiental.
A solução baseou-se no próprio EIA/RIMA, utilizando as informações de seu
diagnóstico ambiental realizado sobre a situação das Unidades de Conservação no
estado do Rio Grande do Sul (Tabela 5). Baseando-se nas informações daquela
época, foi apresentado naquele EIA/RIMA em comento o seguinte:
Tabela 5 - Diagnóstico ambiental de estudo das UCs do RS
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
FEDERAIS
PROTEÇÃO INTEGRAL
Parque nacional
Reserva biológica
Estação ecológica
Refúgio de vida silvestre
Monumento natural
Subtotal
USO SUSTENTÁVEL
Floresta nacional
RDS (a)
Reserva extrativista
APA (c)
ARIE (d)
Subtotal
TOTAL

Nº

ÁREA
(hectares)

54
26
30
1
0
111

17.493.010
3.453.528
7.170.601
128.521
0
28.245.729

58
0
36
29
18
141
252

14.471.924
0
8.012.977
7.666.689
43.394
30.194.984
58.440.704

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
ESTADUAIS
PROTEÇÃO INTEGRAL
Parque estadual
Reserva biológica
Estação ecológica
Refúgio de vida silvestre
Monumento natural
USO SUSTENTÁVEL
Floresta estadual
RDS
Reserva extrativista (b)
APA
ARIE

Fonte: Pöyry Tecnologia (2006)
a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável.
b
Inclui três florestas extrativas em Rondônia, totalizando 1.438.907 ha.
c
Área de Proteção Ambiental.
d
Área de Relevante Interesse Ecológico

N°

ÁREA
(hectares)

180
46
136
3
2
367

7.697.662
217.443
724.127
102.543
32.192
8.773.977

58
9
28
181
19
295
662

2.515.950
8.277.032
2.880.921
30.711.192
12.612
44.397.707
53.171.684

O diagnóstico ambiental do EIA/RIMA abrangeu também a situação das
unidades de conservação estaduais, constatando que o Rio Grande do Sul possuía
95 (noventa e cinco) Unidades de Conservação, das quais 10 (dez) eram federais,
19 (dezenove) estaduais, 43 (quarenta e três) municipais e 23 (vinte e três)
particulares. Aproximadamente 712.996,06 ha do Estado estava inserido em alguma
Unidade, contemplando cerca de 2,5% do território gaúcho (PÖYRY TECNOLOGIA,
2006).
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Considerando-se exclusivamente as unidades federais e estaduais, o Planalto
das Araucárias é a formação fisionômica mais bem representada por Unidades de
Conservação dentro do Rio Grande do Sul, segundo pesquisas perante o Ibama e
Fepam, enquanto que o Planalto Sul-Rio-Grandense (Serra do Sudeste ou Escudo
Sul-Rio Grandense) e a Depressão Central Gaúcha eram as áreas menos
representadas por Unidades de Conservação, resultando em poucas áreas
campestres efetivamente protegidas, uma vez que a porção norte do Estado
contempla em sua maioria formações florestais atlânticas.
Especificamente,

na

região

de

atuação

do

referido

empreendimento,

exclusivamente a Bacia Hidrográfica L-40A (Rio Piratini/Canal São Gonçalo/
Mangueira) havia algumas Unidades de Conservação: Estação Ecológica (Esec) do
Taim (federal), a Reserva Biológica do Mato Grande (Rebio) (estadual) e a Reserva
Particular do Patrimônio Natural Fazenda Curupira. Essas três categorias de
Unidades

representam

aproximadamente

4,5%

da

área

de

influência

do

empreendimento dentro da Bacia Hidrográfica L-40A, protegendo habitats de
savana, estepe, floresta estacional semidecidual, marismas e cordões litorâneos,
além de complexos lagunares. No entanto, adiciona-se que a Reserva Biológica
(REBIO) do Mato Grande ainda não havia sido implementada.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Curupira
contempla apenas 0,01% da superfície da Bacia L-40A, enquanto que a Rebio do
Mato Grande representa 0,6% e a Esec Taim 3,9% dos ecossistemas da Bacia em
questão. Notadamente, apenas uma pequena porção da extremidade norte da Esec
Taim está inserida dentro dos limites da área do empreendimento (Tabela 5).
Nas áreas de entorno, estão estabelecidos: Parques Estadual do Camaquã e
Parque Municipal Farroupilha, além das RPPN Estância Santa Rita, Pontal da Barra
e

Minas

do Paredão.

Contudo,

somente

as

RPPNs

estão

efetivamente

implementadas, conforme se nota do levantamento daquela época (Tabela 6).
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Tabela 6 – Unidades de conservação presentes na área de influência do empreendimento
Unidades

Área do
Empreendimento e
bacias
Estação Ecológica do
Taim
(Bacia L-40A)

Localização

Área
(ha)

Decreto de
criação

Instituição

Habitat

Plano de
Manejo

Rio Grande/
Santa Vitória
do Palmar

33.395

Decreto
92.963
21/07/1987

União

Banhado
Marisma

inexistente

Arroio Grande

5.161

Estado

Banhado

inexistente

Pedro Osório

100,20

Decreto-Lei
nº 23.798/
1975
Portaria 29
(1999/N)

Particular

Savana

inexistente

Parque Estadual do
Camaquã
Parque Municipal
Farroupilha

Camaquã

7.992,5

Estado

inexistente

Pelotas

28

1807/70

Município

RPPN Pontal da Barra

Pelotas

65,33

Portaria
080 (1999)

Particular

Banhado
Estuário
Floresta
Estacional
Semidecidual
Banhado

RPPN Estância Santa Rita

Santa Vitória
do Palmar

340

Portaria
094 (1998)

Particular

Banhado
Campos

inexistente

RPPN Minas do Paredão

Piratini

15

Portaria
094 (1999)

Particular

Savana

inexistente

Reserva Biológica do Mato
Grande
(Bacia L-40A)
RPPN Curupira
(Bacia L-40A)
Área de entorno

inexistente
inexistente

Fonte: Pöyry Tecnologia (2006)

A partir dos dados secundários, e também dados primários obtidos em
campanhas e trabalhos de campo durante a elaboração do EIA/RIMA, foi constatado
que a Unidade de Conservação mais sensível que poderia receber a compensação
ambiental seria a Reserva Biológica de Mato Grande.
Já inicialmente, o EIA/RIMA constatou que essa unidade de conservação, com
exceção de uma descrição florística e um inventário mastofaunístico detalhado,
contava com esparsas investigações de campo e trabalhos científicos. A região
contempla dunas, matas de restinga paludosa e arenosa, campos secos e úmidos,
além de banhados, que representam a fisionomia principal da Unidade. Cabe
ressaltar que sítios arqueológicos foram identificados e mapeados nessa Reserva
Biológica, reforçando a necessidade de preservação de sua área.
Além disso, na ocasião, esta Reserva Biológica foi considerada pelos órgãos
ambientais SEMA e FZB como representante dos ambientes mais ameaçados da
zona úmida costeira.
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Algumas áreas da Reserva são utilizadas intensamente para pesca, sobretudo
pelos habitantes da Colônia de Pescadores Vila Santa Isabel, estabelecida nas
imediações.

Figura 5 – Mapa de localização da reserva biológica Mato Grande
Fonte: Google Earth (2011)

Constatou-se também que a caça ilegal é uma prática comum dentro e no
entorno da unidade de conservação, principalmente sobre o ratão-do-banhado, a
capivara e algumas aves de banhado.
O histórico dessa unidade de conservação tem início com o seu ato criador, o
decreto estadual nº 23.798 (RIO GRANDE DO SUL, 1975). Embora tenha ato
normativo de criação, até aquela ocasião a unidade não havia sido implantada,
inclusive sem os limites definidos e imissão na posse. A partir do ano 2000, a
Organização Não Governamental (ONG) Grupo Ecológico Amantes da Natureza
(Gean) desenvolve trabalhos junto às comunidades do entorno e do município de
Arroio Grande, por meio de seminários e visitas à essa Reserva, com a finalidade
chamar a atenção e elucidar a sua importância socioambiental para a região.
Além disso, vale informar que o empreendedor VCP, durante o processo de
aquisição de áreas, adquiriu uma fazenda cuja área se sobrepõe à mencionada
reserva, posto que a área nunca havia sido desapropriada, muito menos houve
imissão na posse pelo Estado do Rio Grande do Sul.
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A situação jurídica e institucional levou órgão de licenciamento e empreendedor
a tratar uma proposta de compensação, que terminou consolidada por meio de
Termo de Doação da área da fazenda cuja área se encontra dentro dos limites da
referida unidade de conservação.
Importante salientar que tal lacuna legal de ausência poderia, portanto, ser
sanada pela consolidação da doação da fazenda em questão, considerando seu
preço de mercado da época, além de outros valores adicionais para execução de
trabalhos de estudo e pesquisa na área para implantação do plano de manejo
necessário à administração da futura unidade de conservação.
Durante a tramitação da proposta de compensação ambiental no processo de
licenciamento ambiental, houve assinatura de termo de compromisso, pelo qual o
empreendedor deveria realizar investimentos necessários a para a implantação do
Plano de Manejo da Reserva conforme determina a Lei Federal nº 9.985/2000
(BRASIL, 2000).
Tais informações foram prestadas durante os roteiros de entrevistas com
profissionais envolvidos do processo de licenciamento, os quais informaram que o
montante definido atingiu de cerca de R$ 6 milhões (seis milhões de reais), incluindo
valor imobiliário da área da fazenda doada, investimentos para pesquisas científicas
e plano de manejo, implantação de equipamentos e infraestrutura de proteção do
entorno etc (Informação verbal)7
A partir deste momento, passa-se a analisar a forma de definição da
compensação ambiental e tecer as suas considerações acerca do ocorrido no caso
em tela.
O primeiro aspecto apontado foi a ausência de previsão legal específica de
uma fórmula que permitisse a real avaliação dos impactos existentes sobre o
ambiente, o que poderia ser feito de forma aproximada considerando os impactos
ambientais identificados e avaliados. Ora, isso não ocorreu pelos claros motivos de o
sistema jurídico brasileiro não permitir que as ações do poder públicos sejam
baseadas em atos discricionários.
O segundo aspecto que merece destaque, a partir da patente lacuna legal, é a
posição do órgão ambiental de aceitar a proposta apresentada, sem antes tentar
definir uma fórmula específica ou método de valoração da compensação ambiental.

7

Informação obtida em entrevista, onde o nome do entrevistado não pode ser citado
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Fazendo uma simulação do valor pela fórmula da compensação ambiental, nos
termos do que dispõe o Decreto Federal nº 6.848/2009 (BRASIL, 2009), o valor que
seria pago nunca atingiria o valor que foi objeto de compromisso pelo empreendedor
que totalizou R$ 6.000.000 (seis milhões), ou seja, é extremamente superior ao
montante de R$ 450.000 (quatrocentos e cinqüenta mil), que seria decorrente do
cálculo aproximado da compensação ambiental realizado (Compensação Ambiental
= R$ 300.000.000 x 0,15%).
Causa estranheza, outrossim, o fato de que todo este montante representado
pelo valor de mercado da fazenda ofertada e dos valores propostos para os estudos
de implantação do plano de manejo, os R$ 6.000.000 (seis milhões) representariam
Grau de Impacto de 2% na fórmula atualmente vigente, o que representaria um grau
de impacto tão significativo a ponto de questionar a viabilidade ambiental do projeto.
Pertinente também fazer observações acerca dos impactos identificados no
EIA/RIMA, conforme a tabela de impactos citada no presente capítulo. Conforme se
denota daquelas informações, existem alguns impactos negativos que merecem
atenção, tais como:
•

Alteração da paisagem;

•

Diminuição do número de empregos nas fazendas.

•

impactos na malha viária da região devido ao intenso fluxo de caminhões
para escoamento da madeira para unidade industrial;

•

Alteração das comunidades antrópicas na região.

As atuais tendências de estudo da questão ambiental consideram os aspectos
ambientais em conjunto com os sociais e econômicos, colocando os três elementos
(social, ambiental e econômico) básicos do que pode ser chamado nos dias de hoje
de pilares da sustentabilidade.
Muito tem se falado a respeito, inclusive com a inserção de outras variáveis
(pilares) como o espiritual, o emocional, o cultural, o religioso, entre outros, conforme
a linha de estudo que se empreende, cabendo no presente trabalho a mera menção.
Ora, quando se fala em sustentabilidade, portanto, considera-se pelo menos, os
outros dois pilares: os aspectos humano e econômico, pelo primeiro motivo de que
toda e qualquer atividade ou empreendimento demanda investimentos econômicos,
e deve se sustentar economicamente sob pena de vir a fracassar e cessar suas
atividades. É o que se chama de viabilidade econômica.
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O outro importante aspecto diz respeito ao ser humano: o aspecto social, que
alguns chamam de “capital humano”, outros denominam de “sociedade civil
organizada”, havendo inúmeras peculiaridades acerca das definições. O que
importa, no caso em tela, é a necessidade de análise e consideração do aspecto
humano na avaliação de viabilidade econômica e ambiental, segundo critérios de
impactos socioambientais aceitáveis e suportáveis.
Ora, sob a nova ótica do que se denomina sustentabilidade, poder-se-ia dizer
que não existem apenas impactos ambientais, mas sim impactos socioambientais,
pois o ser humano seria o “elemento chave”, seguindo o princípio do
Desenvolvimento Sustentável, sobre o qual a presente dissertação já tratou no
primeiro capítulo. No mesmo sentido, o EIA teria seu significado igualmente alterado
sob a nova perspectiva, considerando um Estudo de Impacto Socioambiental.
Assim sendo, a sustentabilidade considera os impactos ambientais em sua
plenitude, e inclui as variáveis econômica e social como pressupostos de viabilidade
mínima de um empreendimento qualquer, para que este possa ser considerado
sustentável.
Dessa forma, o primeiro impacto que merece atenção no caso em tela é o
impacto denominado “alteração de paisagem”, causada pela mudança do uso do
solo. Toda a Área de Influência Indireta (as bacias hidrográficas onde estão
inseridas as fazendas da VCP), irá sofrer essa transformação da paisagem, ou seja,
a conversão de pastagens de gado bovino e fazendas de plantações de arroz,
atividades tradicionais da cultura gaúcha, sofrem sensível alteração visual pela
inserção de plantios de eucaliptos.
O

EIA/RIMA

identificou, todavia,

medida

mitigadora eficaz:

o

prévio

planejamento das plantações de eucaliptos em talhões esparsos, utilizando técnicas
de espaçamento adequadas, evitando a formação de grandes maciços florestais.
Some-se a isso o planejamento de talhões florestais de diferentes idades (em
mosaicos), para minimizar a sensação de isolamento causada pela altura dos
eucaliptos após 2 anos de seu plantio, ou a sensação de surpresa após a supressão
dos maciços após o ciclo inicial de 7 anos (PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
Todavia, mesmo com essas medidas mitigadoras propostas e já colocadas em
prática pela indústria de base florestal, o impacto “alteração da paisagem” é
inevitável e seus efeitos indesejáveis são sentidos pela população da área de
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influência, principalmente sobre as comunidades e populações próximas aos
plantios.
Além disso, trata-se de um impacto, como se denota da tabela apresentada,
que é imediato, permanente e irreversível. Outrossim, o EIA considerou que este
impacto possui magnitude pequena e relevância baixa, o que não corresponde à
realidade, considerando que um empreendimento desse porte e natureza se instala
e perpetua suas atividades por pelo menos 21 (vinte e um) anos, considerando 3
(três) ciclos de rotação de eucaliptos, o que pode se inferir que além de irreversível e
não passível de mitigação, sua relevância e magnitude são muito significativas.
Deve-se mencionar, também, que este impacto aponta o meio físico como
afetado, olvidando o aspecto socioeconômico como o meio igualmente afetado. Ora,
um impacto ambiental como este, sob a ótica da sustentabilidade, pode afetar tanto
o meio físico quanto o meio socioeconômico.
Durante as entrevistas realizadas, tomou-se conhecimento de que não houve
avaliacao plena dos impactos ambientais, isto é, não foram considerados para efeito
da compensação ambiental os efeitos negativos deste impacto sobre o meio
antrópico (socioeconômico).
Retomando o raciocínio do legislador das Resoluções CONAMA nº 001/86 e
nº237/97, bem como a intenção da lei federal nº 9.985/2000 (SNUC), tem-se que
aqueles impactos impassíveis de mitigação devem ser compensados (CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986a; 1997; BRASIL, 2000).
Todavia, isso não aparece no EIA, muito menos como opção do SNUC, que
encontrou na lei federal nº 9.985/2000 uma alternativa de financiamento de unidades
de conservação, não alcançando as reais necessidades socioeconômicas daqueles
que sofrem impactos não mitigáveis.
Da mesma forma que não poderia ser calculado um montante a ser cobrado do
empreendedor por não haver previsão legal específica da fórmula de valoração,
também não poderia ser dada destinação diversa além de implantação e
manutenção de unidades de conservação pela Fepam, pelos motivos já aduzidos.
Portanto, o que se pretende demonstrar com a citação deste primeiro impacto
“alteração da paisagem” é a ineficiência absoluta do método de compensação
ambiental perante os reais impactos de um empreendimento do setor de celulose e
papel, especificamente a indústria de base florestal.
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O caso em tela aponta um impacto significativo, de caráter socioambiental, que
deveria ser objeto de compensação, mas não o foi por uma questão de necessidade
de estrito atendimento ao texto legal.
Feitas as considerações sobre este primeiro exemplo, passa-se ao segundo
impacto: “diminuição do número de empregos nas fazendas”. Trata-se de um fato
conhecido sempre que um empreendimento chega à uma região de cultura
tradicional, causando alteração na dinâmica regional tanto na esfera trabalhista
quanto no dia-a-dia das populações da área de influência.
À época da realização do EIA/RIMA, o Rio Grande do Sul estava passando por
severa crise financeira, principalmente no que diz respeito à cultura do arroz e outras
como o pêssego e a uva, sendo presenciado um cenário de estagnação econômica
na porção sul daquele estado onde se instalava o empreendimento da VCP.
Paralelamente à especulação imobiliária que alterou a dinâmica de preços de
terras, inflacionando os valores praticados antes da chegada da VCP à região,
houve uma migração dos trabalhadores das tradicionais fazendas de arroz e gado
para o empreendimento florestal da VCP, incluindo área administrativa, viveiro de
mudas com capacidade inicial de 300.000 (trezentas mil) mudas de eucalipto por
ano, setor de plantio e manutenção florestal (PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
Ora, além da migração de empregos das fazendas para a base florestal da
VCP, também houve demissões de trabalhadores das fazendas adquiridas pelo
empreendedor, os quais não foram integralmente absorvidos pelo empreendimento
seja pela ausência de necessidade ou incapacidade destes em se enquadrar nas
funções ora demandadas por falta de qualificação profissional.
Além da crise econômica que assolava o Rio Grande do Sul, havia um
agravamento da crise no campo em decorrência da falta de qualificação e
capacitação profissional para que aqueles que perderam seus empregos, pudessem
se recolocar no mercado.
O empreendimento realizou uma série de parcerias e convênios com entidades
profissionalizantes como Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) etc para minimizar este impacto negativo e gerar
mão de obra qualificada para trabalhar em sua base florestal.
Apesar de todo esforço, considerável parcela da mão de obra oriunda das
culturas tradicionais como arroz, pecuária e fruticultura tradicional não foi absorvida
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tornando-se parte de desempregados do estado e participando de trabalhos
informais de naturezas diversas.
Demonstra-se aqui outro indesejado efeito de aceleração do desemprego, que
foi causado por este empreendimento, agravando a situação social daquelas
pessoas que possuíam de certa forma, uma situação estável antes da chegada do
empreendimento na região.
Trata-se, portanto, de mais um impacto não mitigável, que, portanto, merecia
medida compensatória proporcional que não foi aplicada devido à vinculação do
texto legal ao necessário investimento em unidades de conservação, segundo
determinado pela lei federal nº 9.985/2000.
Também merece observação e comentários o “impacto na malha viária da
região devido ao intenso fluxo de caminhões para escoamento da madeira para
unidade industrial” (PÖYRY TECNOLOGIA, 2006).
Trata-se de um impacto mitigável, segundo o EIA/RIMA, mas pode-se afirmar
que empreendimentos similares comprovam a impossibilidade de mitigação integral
dos efeitos deste impacto (PÖYRY TECNOLOGIA, 2006). Ora, o sensível aumento
do fluxo de veículos altera totalmente a dinâmica da região.
Destaca-se, como decorrência deste impacto, o aumento do risco de
atropelamento de pessoas na malha viária, bem como, atropelamento de fauna que
passa a circular com maior freqüência pelos talhões de eucaliptos ao longo das
rodovias e são alvo de constantes atropelamentos, consistindo num impacto
impossível de mitigação.
Também se destaca o maior desgaste da malha viária devido à intensificação
de seu uso, demandando manutenção mais freqüente por parte do poder público e
concessionárias, o que pode gerar aumento de valores das taxas de pedágio.
Eis, portanto, mais um impacto que deveria ser alvo de medidas
compensatórias, ou de proposição de alternativas pelo empreendedor.
Por fim, cite-se o último impacto identificado: “alteração de comunidades
antrópicas na região”. Este é um impacto sensível quando se trata d a porção sul do
Rio Grande do Sul, onde estão presentes ocupações seculares, seja de quilombolas,
indígenas ou de populações tradicionais em geral.
Todo o processo de aquisição de fazendas, abertura de estradas, demarcação
de áreas de preservação permanente, e de reserva legal, além de toda infraestrutura
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necessária ao projeto alteram o modo de vida das populações tradicionais na área
de influência.
Isto é, os descendentes étnicos de culturas tradicionais acabam vendo seu
modo de vida tradicional alterado com a chegada de um empreendimento deste
porte, com sensíveis mudanças em seus hábitos tradicionais, por exemplo, a
restrição à prática da caça. Para as culturas quilombolas e indígenas, a caça faz
parte da relação homem e ambiente, o que não foi considerado cabível nas áreas
adquiridas pela VCP, em decorrência de sua política preservacionista.
Existem ainda outras possíveis interferências como abertura de novas rotas
para circulação de veículos pesados e maquinários no período de plantio e colheita,
aumentando o nível de ruído e geração de poeira no ar, além de afetar a segurança
do trânsito dessas populações nas imediações de suas residências.
Pode-se falar, portanto, em outro impacto direto sobre a população regional que
não é passível de mitigação, e que, por via de conseqüência deveria ser objeto de
compensação, o que não ocorreu por força de ausência de um dispositivo legal que
permitisse a aplicação dessa alternativa. Poderia ser o caso, eventualmente, de
necessidade de reassentamento de populações, o que não foi contemplado em
nenhum momento por este estudo ambiental.
Em suma, ao se tratar deste EIA/RIMA Florestal da VCP, foi possível observar
que o empreendimento, desde a sua instalação e operação, propiciou o crescimento
econômico da porção sul do Rio Grande do Sul, além de trazer benefícios
socioeconômicos significativos como geração de renda, contratação formal de mão
de obra, a instalação de outra alternativa de cultura para uso da terra, entre outros
diversos benefícios.
Todavia, estarão presentes impactos de caráter socioeconômico que não são
passíveis de mitigação, os quais deveriam ser objeto de medidas compensatórias
específicas voltadas ao gerenciamento de seus efeitos negativos e sua possível
eventual propagação além dos limites da área de influência.
Por força do texto legal ter caráter restritivo em termos de opções de aplicação
dos valores aferidos da compensação ambiental, não foi possível a proposição de
tais alternativas no EIA/RIMA Florestal analisado.
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5.2 Análise de Caso do EIA/RIMA Industrial
O segundo EIA/RIMA analisado é o EIA/RIMA Industrial International Paper do
Brasil, para licenciamento da unidade industrial de produção de celulose e papel8.
Tal empreendimento atualmente pertence ao grupo industrial Fibria Celulose S/A, a
mesma proprietária da base florestal objeto do EIA/RIMA já analisado.
Necessário esclarecer que o mercado de celulose e papel vem passando nas
últimas décadas por um crescimento muito grande e as empresas que compõem
este cenário vêm sofrendo sensíveis alterações em suas composições acionárias.
Nos anos 2007 e 2008, houve troca de ativos entre a International Paper do
Brasil (IP) e Votorantim Celulose e Papel (VCP), onde a International Paper entregou
suas propriedades de base florestal localizadas em Três Lagoas e região, estado de
Mato Grosso do Sul ao empreendedor VCP (incluindo uma unidade industrial de
produção de celulose naquele município), e este último entregou sua base florestal e
industrial localizada no município de Luís Antônio, estado de São Paulo para a
International Paper do Brasil (IP).
Por essa razão, o EIA/RIMA Industrial analisado faz menção à International
Paper do Brasil (IP) e não ao grupo Fibria Celulose S/A. Por uma razão de autoria,
optou-se denominar o empreendimento como “unidade industrial da IP” (abreviação
de International Paper do Brasil Ltda.), por ser esta a autora do projeto original e ser
este o nome constante nos mecanismos de busca dos órgãos ambientais
componentes do Sisnama.
Deste modo, necessário apresentar o escopo do projeto industrial e seu
EIA/RIMA para, posteriormente, analisar os impactos ambientais e sua correlação
com a questão da compensação ambiental.
O escopo do empreendimento foi instalar uma unidade industrial para produção
de celulose e papel na seguinte escala: 1.500.000 toneladas de celulose por ano e
500.000 de toneladas de papel por ano, o qual já se encontra implantado e em
operação no município de Três Lagoas (MS), na fazenda Barra do Moeda, junto à
rodovia MS - 395, km 21 numa área de aproximadamente 390 hectares
(ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, 2006).

8

Para facilitar a menção e remissão ao licenciamento ambiental realizado, e por questão de autoria
do referido estudo, referir-se-á ao estudo como “EIA/RIMA Industrial da IP”.

77

A seguir, apresenta-se a Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência
Direta (AID) do empreendimento em questão demonstrando com exatidão a sua
localização no contexto local e regional, figura 6.

Figura 6 - Área Diretamente Afetada e Área de Influência Direta
Fonte: Environmental Resources Management (2006)

Este Estudo de Impacto Ambiental foi desenvolvido em 2006 pela International
Paper (doravante denominada IP), mas em decorrência da troca de ativos com a
VCP e posterior fusão dessa última com a Aracruz sob a denominação de Fibria
Celulose S/A, o empreendimento sofreu algumas breves alterações, mas
essencialmente é o mesmo sendo que, quando da troca de ativos, a Licença de
Instalação (LI) emitida pelo Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul
(Imasul) foi um ponto chave para a efetivação dos negócios entre VCP e IP.
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Para fins de eventual consulta, vale informar que a empresa consultora
responsável pelo estudo foi a “Environmental Resources Management do Brasil
(ERM Brasil)”.
Ou seja, denota-se a importância da licença ambiental para uma empresa
concorrente que tinha o interesse de construir uma fábrica com foco no mercado de
celulose.
Os dados a seguir apresentados foram obtidos essencialmente na bibliografia
consultada (EIA/RIMA Industrial da IP) e em entrevistas realizadas com profissionais
envolvidos no referido processo de licenciamento ambiental.
O empreendimento teve custo de capital estimado em R$ 2,8 bilhões. Durante
a fase de construção, o total das receitas de impostos federais e estaduais,
incluindo, mas não exclusivamente ICMS, PIS/COFINS e IPI foram estimados em
cerca de R$ 220 milhões. Adicionalmente, os fornecedores e empregados na
construção do empreendimento, gereram significativas receitas de tributos em níveis
municipal, estadual e federal (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT,
2006).
A Fábrica de Celulose e Papel em Três Lagoas, já implantada, utiliza como
matéria-prima básica aproximadamente 5,0 milhões de metros cúbicos de eucalipto
por ano. Além da madeira, também são empregados outros insumos, como por
exemplo: oxigênio, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico,
sulfato de magnésio, sulfito de sódio, talco, metanol, clorato de sódio, cal virgem,
sulfato de alumínio, amidos, carbonato de cálcio, gás natural, dentre outros
(ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, 2006).
Em conjunto com a localização de Três Lagoas/MS, foram também estudados
outras alternativas de localização (denominada sites), tais como os estados do
Amapá e de São Paulo, na figura 7.
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Figura 7 - Mapa ilustrando as alternativas locacionais do Projeto
Fonte: Environmental Resources Management (2006)

Importante informar as razões que levaram à escolha do local em Três Lagoas,
conforme apontado no EIA/RIMA Industrial da IP, pois estão se completam com as
justificativas ambientais e socioeconômicoas do empreendimento. A escolha pela
região de Mato Grosso do Sul deveu-se aos seguintes fatores principais:
Disponibilidade hídrica para abastecimento de água para a fábrica;
Condições climáticas favoráveis para dispersão das emissões
atmosféricas durante a maior parte do ano;
Disponibilidade de infra-estrutura urbana e de transporte; e
Disponibilidade de recursos humanos para as fases implantação e
operação da fábrica. (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT,
2006)

A escolha de Três Lagoas (MS) como local adequado para implantação do
empreendimento deveu-se também a:
Existência de base florestal já constituída e consolidada na região
pela própria International Paper do Brasil (IP) desde a década de 80;
O município de Três Lagoas já se apresentava como importante pólo
de desenvolvimento regional, e com mercado local e regional cada
vez mais dinâmico e com crescente disponibilidade de insumos
suscetíveis de industrialização;
Possibilidade concreta de incentivos fiscais locais;

80

Proximidade de fontes de energia, elétrica (hidroelétrica de Jupiá) e
gasoduto (Gasoduto Bolívia - Brasil);
A posição de Três Lagoas para escoamento dos produtos e
recebimento dos insumos, sendo que a navegação fluvial constitui
em alternativa importante para o escoamento da produção (hidrovia
Tietê/Paraná);
Disponibilidade de infra-estrutura de transporte rodoviário e
ferroviário ligando Três Lagoas aos portos de Santos, Paranaguá e
Sepetiba. Acrescente-se a existência rede rodoviária regional para
transporte de madeira da floresta até a fábrica;
Elevado potencial hídrico representado pelo rio Paraná (vazões
mínimas da ordem de 2200 m3/s) para captação de água e
lançamento de efluentes tratados dentro dos limites de depuração do
corpo hídrico; e,
Três Lagoas já se apresentava como centro urbano de prestação de
serviços e com infra-estrutura capaz de sustentar um processo de
industrialização, no qual pode ser inserido o empreendimento da
International
Paper.
(ENVIRONMENTAL
RESOURCES
MANAGEMENT, 2006)

Uma vez selecionado o município de Três Lagoas devido às condições
regionais

favoráveis,

o

EIA/RIMA

procedeu

uma

análise

detalhada

da

microlocalização, a fim de avaliar as possíveis conseqüências deste projeto naquele
município. Foi levado em conta, portanto, o seguinte:
•

A International Paper já possuía o local considerado adequado no
município de Três Lagoas para implantar a unidade fabril (Horto Barra do
Moeda);

•

Facilidade para o trajeto moradia-local de trabalho para os trabalhadores
da obra civil de implantação e durante a operação da unidade fabril;

•

nterligação com o sistema rodoviário, a fim de possibilitar o fácil acesso e
a livre movimentação de madeira e produtos finais;

•

Articulação possível entre hidrovia e ferrovia, a fim de que essas
modalidades de transporte possam ser utilizadas.

Além desses fatores, procurou-se buscar um local que atendesse aos seguintes
requisitos:
•

Topografia favorável, com terreno plano, situado em cota elevada ao
abrigo de inundações; e,

•

Solo com boa capacidade suporte para fundações e estruturas a serem
implantadas.
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O empreendedor International Paper (IP) procurou, desde o início da
concepção deste projeto, a aplicação das melhores tecnologias disponíveis no
mercado, com o escopo final de geração de mínimos impactos ambientais. Salientese que a l[ogica para geração de mínimos impactos ambientais tem por objetivo a
questão financeira. Como colocado anteriormente, o princípio do usuário pagador
que revela a faceta econômica dos recursos naturais vem dotar de lógica economica
a tutela ambiental. Isto é, o conceito de melhor tecnologia disponível9.
Assim, a utilização da melhor tecnologia disponível permite ao empreendedor
atingir maior eficiência no seu processo produtivo com o menor uso de recursos
naturais, o que, por via de consequência, permite significativa economia no
pagamento de taxas e contrapartidas financeiras por evitar o uso intensivo e
ineficiente do recurso natural.
A seguir no quadro 3 alguns exemplos das melhores tecnologias utilizadas para
redução de impactos e otimização de processo de produção de celulose e papel10,
com a consequente economia de recursos pelo empreendedor:
Melhores tecnologias utilizadas para redução de impactos e otimização de processo
de produção de celulose e papel
continua

Pátio de Madeira:

•
•
•

descascamento por via seca;
circuito fechado para lavagem de toras;
utilização de resíduos de biomassa na caldeira de recuperação
para geração de energia limpa e redução de resíduos na área da
fábrica, permitindo maior vida útil do aterro (entre outras
tecnologias).

Cozimento da Madeira:

•
•
•

sistema de digestor contínuo;
deslignificação por oxigênio;
sistema de coleta para conter eventuais derramamentos e envio
para lagoa de emergência (entre outras tecnologias).

Branqueamento:

•

utilização de tecnologia de branqueamento ECF (Elemental
Chlorine Free), evitando a formação de organoclorados;
sistema de prensagem para lavagem da polpa de celulose,
reduzindo a geração de efluentes líquidos e menor consumo de
água;
sistema de coleta para conter eventuais derramamentos e envio
para lagoa de emergência, entre outras tecnologias.

•
•

9

Conceito de melhor tecnologia disponível é largamente aplicado em outros países sob a sua
denominação na língua inglesa com o mesmo significado: best available technology.
10
Foram citadas as informações constantes do EIA/RIMA Industrial analisado, sem levar em conta
que desde a fase de estudos até a efetiva implantação e a já atual operação do projeto, muitas
dessas tecnologias encontram-se inclusive substituídas por outras mais eficientes.
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Melhores tecnologias utilizadas para redução de impactos e otimização de processo
de produção de celulose e papel
conclusão

Caldeira de Biomassa:

•

•

Máquina de Papel:

•
•

Sistema de tratamento de
água e efluentes:

•
•

•

Resíduos Sólidos:

•
•

•

Precipitador eletrostático no forno de cal, com sistema de
tratamento e limpeza dos gases para reduzir as perdas de cal e a
emissão de material particulado à atmosfera.
Redução das emissões de CO2, com a instalação de planta de
produção de carbonato de cálcio precipitado que usará parte do
CO2 do forno de cal como insumo, etc.
Sistema fechado de água, fazendo com que o processo de
produção de papel tenha baixo consumo deste recurso pelo
reaproveitamento das águas clarificadas da máquina de papel;
Sistema de recuperação de fibras, para redução de fibras geradas
nos resíduos sólidos finais.
Sistema fechado de água dos processos para redução do
consumo de água e menor geração de efluentes líquidos;
Sistema de lagoa de emergência para armazenagem e posterior
tratamento de efluentes do processo fora da especificação,
mantendo estável a eficiência do sistema de tratamento evitando
impacto ao corpo hidrico (rio Paraná);
Sistema de tratamento de efluentes do tipo "lodos ativados", para
maior eficiência na remoção de material orgânico, contando com
melhor controle operacional e menor área ocupada para
instalação.
Sistema de reciclagem de resíduos (casca, resíduos de madeira)
permitindo sua utilização na caldeira de biomassa para geração
de vapor e energia;
Sistema de disposição para resíduos sólidos para compostagem,
como alternativa para resíduos orgânicos (cascas, lodo e outros)
e minerais (cal,cinzas e outros) a serem empregados nas florestas
de eucalipto como corretivos de solo e mantendo o nível
nutricional do solo para as florestas.
Aterros de resíduos sólidos com utilização de células adequadas
para disposição de resíduos sólidos de acordo com a classe de
resíduo.

Quadro 3 – Descrição das tecnologias que foram idealizadas para serem aplicadas no
empreendimento
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Environmental Resources Management (2006)

Além de contar com melhores tecnologias disponíveis a serem aplicadas no
projeto, o EIA/RIMA Industrial da IP realizou o diagnóstico ambiental da região,
identificou e avaliou alguns impactos ambientais passíveis de ocorrer com a
instalação do empreendimento industrial da International Paper (IP). Foram
identificados os seguintes impactos, conforme se denota das informações extraídas
do EIA/RIMA Industrial da IP, como ilustrado nos quadros 4, 5 e 6:
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continua
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continuação
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continuação
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continuação
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continuação
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continuação
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continuação

90

conclusão

Quadro 4 - Classificação dos impactos meio físico
Fonte: Environmental Resources Management (2006)
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Classificacação dos Impactos – Etapa de Operação
Prazo de
Componentes Caracterização
Natureza Localização Ocorrência
ocorrência
Ambientais do Impacto

duração

Reversibilidade Magnitude

Ações de gestão

Magnitude

Grau de
resolução
continua

Meio Biótico

Aumento da
pressão de caça

Negativo

Disperso

Provável

Curto prazo

Temporário

Reversível

Baixa

Interferência nos
movimentos
usuais
e eventuais de
animais e na
Negativo
dispersão de
propágulos das
espécies
zoocóricas

Disperso

Certa

Curto prazo

Permanente

Irreversível

Média

- Treinamento e
educação ambiental
dos trabalhadores que
venham a ser
contratados pela
International Paper do
Brasil Ltda – Fábrica
Três Lagoas e
terceiros
- Recuperação,
enriquecimento e
manejo da vegetação
natural
- Levantamento das
populações de
espécies
indicadoras
- Treinamento e
educação ambiental
dos trabalhadores.

Baixa

Alta

Média

Alta
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Classificacação dos Impactos – Etapa de Operação
Prazo de
Componentes Caracterização
Natureza Localização Ocorrência
ocorrência
Ambientais do Impacto

duração

Reversibilidade Magnitude

Ações de gestão

Magnitude

Grau de
resolução

Meio Biótico

Meio Biótico

continuação

Aumento dos
riscos
de
atropelamentos
de animais
nativos

Aumento da
proliferação de
vetores de
incômodos e
doenças

Negativo

Negativo

Localizado

Localizado

Certa

Certa

Curto prazo

Permanente

Médio prazo Permanente

Irreversível

Reversível

Média
(exceto
Instalação
de placas
sinalizadora
s: baixa)

Baixa

- Sinalização da
rodovia
MS 365
- Instalação de placas
sinalizadoras e
sonorizadores nas vias
internas
Média
- Informação e
conscientização dos
condutores de veículos
- Levantamento das
populações de
espécies
indicadoras

Alta

- Operação adequada
e
inspeção sistemática
dos sítios de
disposição
de resíduos orgânicos
- Aplicação de
biocidas
Baixa
nos criadouros
eventualmente
identificados
- Inspeção periódica
por
técnicos do serviço de
controle de zoonoses
do município

Alta
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Classificacação dos Impactos – Etapa de Operação
Prazo de
Componentes Caracterização
Natureza Localização Ocorrência
ocorrência
Ambientais do Impacto

duração

Reversibilidade Magnitude

Ações de gestão

Magnitude

Grau de
resolução

Meio Biótico

conclusão
Modificação na
estrutura das
comunidades
aquáticas
(abundância e
composição de
espécies)

Negativo

Localizado

Provável

Quadro 5 - Classificação dos impactos meio biótico
Fonte: Elaborado pelo autor

Curto/médio
Temporário
prazo

Reversível

Baixa

- Implementação de
programa de
Monitoramento de
Comunidades
Aquáticas

Baixa

Alta
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Classificacação dos Impactos – Etapa de Operação

Meio Socioeconômico

Componentes
Ambientais

Caracterização do
Impacto

Natureza Localização Ocorrência

Aumento do
emprego direto e
indireto

Positivo

Aumento da
demanda
habitacional

Prazo de
ocorrência

duração

Reversibilidade Magnitude

Certa

Médio prazo

Permanente Irreversível

Média

Negativo Localizado

Provável

Médio prazo

Temporário Reversível

Média

Aumento de Fluxo
de Veículos na
Rodovia MS-395

Negativo Localizado

Certa

Longo prazo

Permanente Reversível

Alta

Dinamização da
Economia

Positivo

Localizado

Provável

Médio prazo

Permanente Irreversível

Alta

Dinamização
Econômica Difusa

Positivo

Disperso

Provável

Longo prazo

Permanente Irreversível

Alta

Localizado

Quadro 6 - Classificação dos impactos meio socioeconômico
Fonte: EIA/RIMA Industrial da IP

Ações de gestão

Programa de
Fomento para o
desenvolvimento
empresarial
Plano de
Comunicação
social e
Partes Interessadas
Programa de
Monitoramento e
Controle das
Operações de
Transporte
Programa de
Fomento para o
desenvolvimento
empresarial
Programa de
Comunicação e
Relacionamento
com
Partes Interessadas

Magnitude

Grau de
resolução

Média

Baixa

Média

Baixa

Alta

Baixa

Alta

Alta

Alta

Alta
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A avaliação de impactos doa EIA/RIMA Industrial da IP apresentou 42 impactos
ambientais, sendo 6 (seis) impactos positivos perante 36 (trinta e seis) impactos
negativos (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, 2006).
Fazendo uma análise detalhada desses impactos, e suas magnitudes, para fins
de cálculo de compensação ambiental, pode-se afirmar o seguinte:
Com base na caracterização do empreendimento pode-se constatar que na
etapa de implantação, o meio físico apresenta 9 (nove) hipóteses de impactos
negativos, das quais 6 (seis) foram consideradas de baixa magnitude e 2 (duas) de
média magnitude e apenas 1 (uma) de magnitude alta. No entanto, este impacto de
magnitude alta, relativo à “alteração da qualidade das águas subterrâneas”, além de
ter as medidas de controle e prevenção suficientes para mitigar o impacto (como a
implementação de Programas de controle ambiental e fiscalização das atividades de
implantação e Manutenção periódica dos veículos e equipamentos). Assim, a
relevância deste impacto foi reavaliada considerando as medidas acima, de forma
que a magnitude final foi considerada média e com alto grau de resolução.
No meio biótico foram levantadas 6 hipóteses de impactos negativos dos quais
3 (três) foram consideradas de baixa magnitude, 2 (duas) de média magnitude e 1
(uma) de alta magnitude relativa às interferências nos movimentos usuais e
eventuais de animais e na disperção de propágulos das espécies zoocóricas. Para a
mitigação deste impacto foram propostas as seguintes medidas mitigadoras:
“recuperação, enriquecimento e manejo da vegetação”; “levantamento das
populações de espécies indicadoras”; e, “treinamento e educação ambiental de
trabalhadores”. A relevância destes impactos foi reavaliada após considerar a
efetividade das medidas mitigadoras

propostas,

resultando em magnitude

considerada média, com alto grau de resolução (ENVIRONMENTAL RESOURCES
MANAGEMENT, 2006).
No meio socioeconômico forma levantadas 10 (dez) hipóteses de impactos, das
quais 4 (quatro) são negativas e de média magnitude, e 3 (três) são negativas e de
alta magnitude, bem como 3 (três) positivas e de alta magnitude. Os 3 (três)
impactos negativos de alta magnitude são: “alteração da estrutura populacional”;
“interferência na dinâmica das áreas urbanas e uso irregular de áreas”; e, “pressão
sobre a infraestrutura social e de serviços” (ENVIRONMENTAL RESOURCES
MANAGEMENT, 2006). Para mitigar estes impactos, foram propostas as seguintes
medidas:
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•

Priorizar contratação de mão de obra local;

•

Implantar Plano Ambiental Construção;

•

Implantar Programa de Comunicação Social e Relacionamento de Partes
Interesadas; e,

•

Implantar Programa de Adequação da Infraestrutura social e de serviços
na fase de construção.

A reavaliação das magnitudes destes impactos considerando as ações
previstas resultou em baixo grau de resolução para os dois primeiros impactos e alto
grau de resolução para “pressão sobre a infraestrutura social e de serviços”.
Em contra partida 3 (três) impactos positivos foram identificados: “dinamização
da economia”; “aumento da oferta de infraestrutura”; e, “aumento da arrecadação de
tributos” (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, 2006).
Na etapa de operação para o meio físico foram levantados 7 (sete) hipóteses
de impactos negativos, sendo 3 (três) de baixa magnitude, 3 (três) de média
magnitude e 1 (um) de alta magnitude. Para mitigar o impacto “alteração da
qualidade das águas subterrâneas” (considerado inicialmente com alta magnitude),
foram propostas ações de gestão como: “acionamento dos sistemas de segurança”;
“medidas emergenciais de neutralização e bombeamento do efluente ou do insumo
químico”; e, “remoção do efluente, do solo e da água contaminada”. Feita a
reavaliação destes impactos, esimulação da execução das ações previstas, o
resultado final gerado foi magnitude média, com alto grau de resolução.
No meio biótico foram levantadas 5 (cinco) hipóteses de impactos, das quais 3
(três) são de magnitude baixa e 2 (duas) são de magnitude média. Para todos
impactos foram apresentadas ações de alta resolução.
No meio socioeconômico foram levantadas 5 (cinco) hipóteses de impactos,
sendo que 2 (dois) são de magnitude média, onde um é negativo (aumento da
demanda habitacional) e o outro positivo (aumento da oferta e geração de empregos
diretos e indiretos); e, 3 (três) são de magnitude alta sendo um negativo (aumento
no fluxo de veículos) e os demais positivos como “dinamização da economia”; e,
“dinamização da economia difusa”. O primeiro apresentou baixo grau de resolução e
os demais com alto grau de resolução (ENVIRONMENTAL RESOURCES
MANAGEMENT, 2006).
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Como pode-se observar, a maior parte dos impactos negativos identificados
concentram-se no meio socioeconômico e na etapa de implantação. No entanto, as
ações de gestão e mitigação propostas são capazes de mitigar os referidos impactos
negativos pelo prognóstico de resultados.
Em contrapartida, todos os impactos positivos das etapas de implantação e
operação

aparecem

também

no

meio

socioeconômico,

e

estão

ligados

fundamentalmente a “aumento de empregos diretos e indiretos”, “aumento da
arrecadação de tributos” e “aumento de oferta de infra-estrutura”, na etapa de
implantação, além da “dinamização da economia local e difusa”, na etapa de
operação.
A análise do EIA/RIMA Industrial da IP prevê o emprego do que era
considerada a melhor tecnologia disponível em termos de “estado da arte”. Isso
porque o objetivo era garantir segurança dos trabalhadores e prestadores de
serviços, a eficiência operacional da fábrica e a sustentabilidade ambiental
(ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT, 2006).
O projeto da unidade industrial localizada no município Três Lagoas, conforme
o EIA/RIMA analisado, apresentaria as seguintes características principais:
Redução do consumo de água e menor geração de efluentes, por
meio do descascamento por via seca, operação de circuito fechado
para o sistema de lavagem de toras, sistemas de depuração de
efluentes em circuito fechado, sistema de lavagem da polpa de
celulose por prensagem;
Redução da geração de resíduos sólidos e queima de combustíveis
fósseis, através da utilização dos resíduos de madeira (dos
processos de descascamento e peneiragem de cavacos) na caldeira
de biomassa para produção de vapor e energia;
Redução da geração de condensados, da carga orgânica residual e
da emissão de enxofre para a atmosfera, através da instalação de
digestor contínuo;
Redução da carga orgânica residual e cor no efluente final, redução
do consumo de químicos no branqueamento, através do sistema de
delignificação por oxigênio;
Redução do risco de contaminação dos mananciais superficiais e
subterrâneos e solo por derramamento de produtos químicos,
através de sistemas de contenção, controle de fluxo de vazamentos
e águas pluviais sujas e lagoas de emergências;
Redução da formação de compostos clorados pelo emprego do
sistema de branqueamento ECF que emprega dióxido de cloro em
substituição ao cloro gasoso;
Redução das emissões de compostos orgânicos de enxofre (Odor) à
atmosfera, através de evaporadores de múltiplos estágios, caldeira
de recuperação com contato indireto e sistema de tratamento de
gases;
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Redução da geração de efluentes líquidos e separação do metanol
que será enviado para ser tratado no forno de cal, através de sistema
depurador de condensado do processo;
Redução da emissão de particulados à atmosfera, através do
tratamento e limpeza dos gases por meio de precipitadores
eletrostáticos de alta eficiência no forno de cal, caldeiras de
recuperação e de biomassa;
Dispersão das emissões atmosféricas através de chaminé com altura
adequada;
Redução das emissões de CO2 para atmosfera, através da
instalação de planta para produção de carbonato de cálcio
precipitado no complexo industrial;
Redução do fluxo de veículos de transporte de cargas perigososas,
através instalação de plantas para produção de produtos químicos no
complexo industrial;
Maior eficiência na remoção de material orgânico, melhor controle
operacional e menor área requerida, através da instalação de
sistema de tratamento de efluentes do tipo “lodo ativado”;
Emissário de efluentes líquidos providos de difusores que permitirão
adequada dispersão no rio Paraná;
Compostagem como alternativa para resíduos orgânicos (cascas,
lodo e outros) e minerais (cal, cinzas e outros) a serem empregados
nas florestas de eucalipto. (ENVIRONMENTAL RESOURCES
MANAGEMENT, 2006)

Essas tecnologias contribuem sobremaneira para que um projeto desse porte e
natureza possa desenvolver suas atividades com altíssima qualidade, exercendo
menor pressão sobre os recursos naturais e maior produtividade.
Dentro desse conceito de utilização das melhores tecnologias disponíveis, a IP
pôde empregar de modo inovador as melhores práticas do setor industrial de
celulose e papel já utilizadas nas melhores e mais modernas plantas industriais do
mundo.
Além disso, também é possível afirmar que o potencial impacto de “não
realização do empreendimento” seria extremamente danoso para Três Lagoas. A
não realização do empreendimento, por si só, implicaria o não aproveitamento da
oportunidade que o projeto representou até os dias atuais, como um instrumento de
alavancagem do quadro socioeconômico local e regional, através principalmente dos
seguintes impactos:
Aumento de Oferta de Infra-estrutura: O término das obras e a
desmobilização do canteiro e dos alojamentos foram doados à municipalidade
e contribuíram para aumentar a oferta de infraestrutura dos municípios da Area
de Influência Indireta (AII), pois foi conferido uso institucional para tais
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estruturas. Com isto, ao final das obras, parte das estruturas físicas, antes
destinadas a alojar trabalhadores, foi doada aos governos municipais onde
cada estrutura estava sediada.
Geração de Empregos: Houve geração de cerca de 800 (oitocentos)
empregos diretos, considerando novos postos de trabalho formais no setor de
serviços, além da dinamização da economia, desde a implantação até os dias
atuais de operação do empreendimento.
Dinamização da economia local: A circulação dos salários dos trabalhadores,
empregados diretos e terceiros, representou um incremento estimado na ordem
de R$ 3 milhões de reais por mês na média salarial. Este acréscimo
representou significativo salto de consumo para economia local, considerando
a sua capacidade de atender as principais necessidades de aquisição de bens
de consumo, bens duráveis e serviços. Nota-se que desde a implantação da
unidade industrial de produção de celulose e papel em Três Lagoas, o setor
terciário cresceu significativamente.
Dinamização da economia difusa: O incremento na geração de receitas
públicas, através dos pagamentos de tributos pelo empreendedor e,
indiretamente, pelos seus fornecedores e prestadores de serviços, representou
ganhos significativos e refletiu de modo positivo na melhora dos indicadores
sociais, com consequente melhoria da qualidade de vida.
Todavia, em que pese a avaliação e a reavaliação dos impactos ambientais
conforme a aplicação das medidas mitigadoras e planos e programas ambientais, é
imprescindível que seja aplicada a fórmula da compensação ambiental, tal qual fora
feito no EIA/RIMA Florestal da VCP.
Lembrando que a Compensação Ambiental (CA) é calculada como:
CA = VR (valor de referência/investimento) x GI (grau de impacto), tem-se que:
GI = ISB + CAP + IUC, onde cada um dos elementos se desdobram da
seguinte forma:
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ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;
CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e
IUC = Influência em Unidades de Conservação.
- ISB: Impacto sobre a Biodiversidade:
ISB = IM x IB (IA+IT)/140, onde:
IM = Índice Magnitude;
IB = Índice Biodiversidade;
IA = Índice Abrangência; e
IT = Índice Temporalidade.
O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%.
No caso em tela, em se tratando do projeto industrial da IP, aplicando-se a
fórmula da compensação ambiental à matriz de impactos em comento, tem-se que o
Grau de Impacto (GI) foi mensurado em 0,3%.
Considerando que o investimento anunciado oficialmente pela International
Paper do Brasil (IP) à época foi de R$ 2,8 bilhões, tem-se como compensação
ambiental (CA) o seguinte:
CA = R$ 2,8 bilhões x 0,3%. Logo, o resultado seria o montante de
compensação de R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais).
Todavia, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) ainda
não dispunha de ferramenta legal específica para cálculo da compensação
ambiental como possui atualmente (uma lei estadual específica que trata da
compensação ambiental e que prevê destinações diversas conforme os estudos
ambientaimpactos gerados).
Igualmente ao caso analisado que tramitou perante o órgão de licenciamento
ambiental do estado do Rio Grande do Sul, conforme as entrevistas realizadas com
os profissionais envolvidos neste processo de licenciamento, a compensação
ambiental do SNUC ainda não havia sido regulamentada pelo Decreto Federal nº
6.848 (BRASIL, 2009).
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Assim sendo, diante do mesmo impasse que havia com a Fepam no Rio
Grande do Sul, o Imasul e o novo empreendedor do projeto da IP

11

consolidaram a

aplicação do mínimo legal de 0,5% (meio por cento) dos custos totais do
investimento, não sendo considerados os valores já em contingência no orçamento
para programas ambientais e de monitoramento, bem como descontados os tributos
incidentes sobre o valor original de R$ 2,8 bilhões.
O projeto da IP, ao se aplicar o preceito legal do patamar mínimo de 0,5%,
(mesmo com os descontos previstos pelo artigo 36 do SNUC) gerou a compensação
de cerca de R$ 16 milhões.
Segundo os profissionais entrevistados, que atuaram diretamente no processo
de licenciamento ambiental, os valores cobrados foram destinados à uma conta
bancária vinculada ao Imasul, com a finalidade de regularização fundiária em três
unidades de conservação da área de influência: Pombo, Capivara e Jupiá.
Neste caso específico, mesmo não devendo adentrar na seara jurídica, é
importante informar que entende-se ter havido desvio de finalidade do ato
administrativo, pois considerável parcela dos valores da compensação ambiental
deveria ter sido reservada para realização de pesquisas científicas e implantação do
Plano de Manejo de uma ou mais unidades contempladas.
A própria norma que estabelece o SNUC, verifica-se, não foi atendida
integralmente, não pela insuficiência de verbas arrecadas, mas pela inépcia e
ineficácia do texto legal em tratar do assunto.
O gasto integral dos valores nas atividades de regularização fundiária, sem
contingência de valores para futura implantação de uma ou mais unidades de
conservação revela mais do que a falta de capacidade da instituição pública em gerir
este recurso. Traduz-se no fato inicialmente tratado no capítulo quinto (discussão do
tema proposto), que é ineficácia jurídica dessa norma de se traduzir em benefícios
socioambientais, ou de compensar os impactos negativos não mitigáveis de um
empreendimento.
Verificou-se, que no segundo caso analisado também seria cabível a
possibilidade de investimentos voltados aos impactos socioeconômicos ao invés de
investimentos em espaços protegidos, devido às sensíveis transformações que o
empreendimento traz para o município de Três Lagoas e região.
11

Quando da emissão da devida licença ambiental de instalação (LI) para este projeto, o Grupo Fibria
Celulose S/A já havia efetuado a troca de ativos com a International Paper do Brasil Ltda.
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Independente da possibilidade de mitigação integral de todos os impactos
verificados, seria de grande importância se a lei em comento pudesse conferir a
possibilidade de investir os valores da compensação ambiental em finalidades
diversas, como treinamento contínuo de mão de obra, realização de obras públicas
como hospitais, escolas, ampliação da rede de coleta de esgotamento sanitário,
aquisicão de material escolar para escolas e instituições de ensino públicas.
Enfim, os investimentos poderiam ocorrer não necessariamente para mitigar os
impactos negativos diretamente gerados pelo empreendimento, mas como uma
forma de controle e contrapartida para aqueles efeitos que se prolongam durante
toda a vida útil do empreendimento.
Neste sentido, tanto o EIA/RIMA Florestal da VCP, quanto o EIA/RIMA
Industrial da IP, e seus respectivos processos de licenciamento ambiental, merecem
atenção por parte de consultores e profissionais envolvidos com licenciamento e
compensação ambiental de empreendimento. Isso se faz relevante devido à
repercussão negativa que os dois projetos geraram, face à ausência de permissivo
normativo que fosse capaz de contribuir com a sustentabilidade ambiental e justiça
social nas áreas de influência dos respectivos projetos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ora, no primeiro caso prático, como no segundo caso, denota-se que apesar de
existente a previsão legal da compensação ambiental, não foi possível a sua
aplicação completa em decorrência da inexistência de uma fórmula clara de
valoração e quantificação do montante a ser pago pelo empreendedor.
Como se não bastasse a ausência do método de valoração da compensação, a
inexistência de ferramentas institucionais também contribuiu para o não atendimento
da norma. Apesar deste cenário, realizou-se neste trabalho a simulação prática do
cálculo da compensação ambiental nos projetos em questão.
Ora, no primeiro caso, causa espécie a “grande diferença” quando comparados
o valor resultante da aplicação da fórmula atualmente vigente, com os valores pagos
à época pelo empreendedor VCP.
Conforme se denota da discussão sobre a compensação ambiental aplicada ao
empreendimento florestal da VCP, especialmente o EIA/RIMA Florestal elaborado
para o licenciamento deste projeto, os novos empreendimentos de base florestal
voltados à produção de papel e celulose empregam medidas mitigadoras, assim
como se utilizam das melhores tecnologias disponíveis (conceito BAT) para
aumentar sua eficiência de processo produtivo, minimizando riscos e impactos
ambientais.
Além disso, suas ações frente às exigências legais são compatíveis com o
conceito de desenvolvimento sustentável, e suas práticas de produção são
sustentáveis, pois, as próprias certificações florestais concedidas por organismos
internacionais demonstram que os projetos de silvicultura superam os parâmetros
legais ambientais.
Nesse complexo empreendimento “floresta e indústria” é relevante apontar que
a área de efetivo plantio ocupa coeficiente espacial abaixo dos parâmetros
permitidos pela legislação. Ou seja, não se trata de baixo aproveitamento, mas ao
contrário, trata-se de um comprometimento com a sustentabilidade ambiental e
florestal, permitindo que remanescentes de mata nativa sejam preservados, que
áreas de preservação permanente sejam enriquecidas pela proximidade com áreas
de Reserva Legal, assim como a implantação de corredores ecológicos entre os
diversos talhões de eucaliptos, permitindo a circulação de fauna e dispersão de flora
nativa na região, aumentando a variabilidade genética da região.
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Ora, pode-se falar que a própria sobrevivência de empreendimentos como esse
somente ocorre por que há intensa preocupação com as questões ambientais, o que
permite afirmar, por via de conseqüência, que se trata de empreendimento cuja
natureza ocupa uma posição e comprometimento com a sustentabilidade de
destaque, quando comparado a outros empreendimentos.
Todavia, suas ações de cunho ambiental e medidas de proteção ambiental,
além dos seus esforços e medidas para contingência dos impactos sociais, não são
levados em conta quando da aplicação da compensação ambiental.
Ora, os novos projetos florestais por possuírem uma taxa superior de ocupação
territorial, arcam com custos mais altos de compensação ambiental (por força da Lei
Federal nº 9.985/2000), que não são condizentes com os impactos gerados por sua
operação.
Verifica-se, outrossim, que os impactos para o meio socioeconômico perduram
ao longo de toda vida útil do empreendimento, ou seja, aqueles impactos
socioambientais negativos da fase de implantação são mitigados e cessam em
determinado momento. De outro lado, impactos positivos como “geração de e
aumento do nível de qualidade de empregos”, “aumento do nível de qualidade de
vida”, “qualificação de mão de obra”, “incremento na arrecadação tributária”,
dinamização da economia local e regional”, entre outros, irão perdurar ao longo do
tempo.
Ora, da mesma forma ocorre com os impactos positivos indiretos; isto é,
aqueles decorrentes do efeito multiplicador que afetam o setor terciário de produção
de bens e serviços em escala regional.
Por fim, cabe esclarecer que, do ponto de vista jurídico-institucional, durante as
entrevistas realizadas foi recebida a informação de que o empreendedor, apesar de
ter renovado as licenças de operação da base florestal, o Termo de Doação da
Reserva Biológica Mato Grande nunca foi formalizado, assim como até o presente
momento, não houve repasse das verbas para o Plano de Manejo da referida
unidade de conservação.
No segundo caso, quando se trata da planta industrial da IP (atualmente
propriedade da Fibria Celulose S/A), é possível uma série de indagações a respeito
da aplicabilidade do instituto da compensação ambiental previsto na Lei Federal nº
9.985/2000.
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Verifica-se, pelo EIA/RIMA desenvolvido e licenciado, que o empreendimento é
viável do ponto de vista técnico, ambiental e jurídico, respeitando todas as
determinações legais vigentes e obedecendo a rigorosos padrões ambientais e de
sustentabilidade existentes no mundo.
O EIA/RIMA Industrial da IP analisado deixou claro que este é um instrumento
que serve como subsídio para orientar a avaliação do grau de aceitabilidade do
empreendimento pela comunidade, assim como de análise da viabilidade técnicoeconômica-ambiental pelo empreendedor e da viabilidade política e socioambiental
por parte do poder público.
O que se verificou neste segundo caso analisado, é que a questão da
compensação ambiental novamente não levou em conta as conclusões do
EIA/RIMA, e não se ateve aos resultados da avaliação de impactos ambientais
constante daquele estudo.
Ora, o exercício da aplicação da fórmula prevista no diploma legal em comento
ao projeto de licenciamento ambiental da unidade fabril permite concluir que o valor
realmente devido, se houvesse a fórmula naquela ocasião, resultaria em valor
inferior ao que fora pago pelo empreendedor.
Mais uma vez, portanto, pode-se dizer que a ausência de conhecimento e de
estrutura institucional adequada dos órgãos do Sisnama não permitem a completa
execução da política nacional do meio ambiente e de seus instrumentos, tal qual
prevista na Lei Federal nº 6.938/81.
Apesar de carente de estrutura material e de recursos humanos, tal situação
não pode ser utilizada para adiar a discussão sobre o pagamento de valores de
medidas compensatórias, o que não é o caso dos projetos analisados.
Ainda no que diz respeito ao projeto industrial, vale frisar que a fixação do valor
de 0,5% (meio por cento) sobre os custos totais do investimentos, não considerou as
medidas mitigadoras e a reavaliação dos impactos ambientais, nem os impactos
ambientais positivos que perduram, desde o início da operação daquela unidade
industrial até os dias atuais.
Em recente visita ao município de Três Lagoas, foi possível constatar que os
investimentos em educação, saúde e saneamento foram triplicados desde a
chegada dos investimentos ao município, um benefício que se estende aos
municípios do entorno: Brasilândia, Selvíria, Bataguassu e Aparecida do Taboado.
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Ora, também é preciso destacar o aumento dos níveis de indicadores
econômicos (IDH e PIB Per Capita), o que pode ser facilmente comprovado em
pesquisa perante o Ibge, em recente censo e avaliação de Três Lagoas e região.
Pode-se concluir que, o instituto jurídico da compensação ambiental ainda
necessita de aprimoramento e debates sobre a sua natureza, abrangência, objetivos
e finalidades.
O que restou demonstrado é que da forma como fora instituída, a
compensação ambiental não apresenta relação alguma com a prevenção ou
mitigação de danos, ou sequer a compensação de impactos ambientais não
mitigáveis.
Apesar dos critérios de projeto e melhor tecnologia disponível utilizada, como
manejo florestal, baixo percentual de área de efetivo plantio, o SNUC não é capaz
de avaliar as relações positivas de causa e efeito da operação dos novos
empreendimentos florestais.
O mesmo é possível dizer a respeito dos novos projetos de celulose e papel,
que já empregam as melhores tecnologias disponíveis, reduzindo o consumo
intensivo de recursos naturais e minimizam a geração de emissões de odores,
Gases de Efeito Estufa (GEE) e material particulado na atmosfera, além de ter
reduzido sensivelmente os índices de água consumida por tonelada de celulose
produzida (m3/ton de celulose produzida), sendo os índices do Brasil um dos mais
baixos do mundo. Também devem ser mencionadas as tecnologias diversas
utilizadas nos novos projetos fabris de produção de celulose e papel, que possuem
níveis de eficiência produtiva consideráveis e propiciam grande economia de
recursos naturais e, por via de consequência, economia de recursos financeiros.
Nesse sentido, a compensação ambiental não está dotada de lógica, pois,
cobra-se previamente por um dano ambiental que nem ocorreu e possível
eventualmente não ocorrerá, diante das medidas tecnológicas implantadas nos
novos projetos de celulose e papel, além do posicionamento institucional
apresentados.
Por fim, o trabalho também tratou a questão face ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da compensação ambiental. Em
síntese, apesar do STF não ter entendido que a norma como um todo possui vícios,
aquele tribunal, apontou o subjetivismo da norma que outorga ao administrador a
possibilidade de fixar valores sem parâmetros legais objetivos.
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Ora, apesar de votos vencidos, deve ser lembrada a importância de alguns
posicionamentos isolados no STF, pois indicam a possibilidade de novos debates
sobre este assunto.
As

medidas

mitigadoras

apresentadas

demonstram

que

os

novos

empreendimentos de celulose e papel (base florestal e industrial) não geram
impactos ambientais irreversíveis a ponto de gerar a cobrança de valoresa tão altos,
como ocorreu nestes dois projetos do setor ora analisados. Outrossim, deve-se
destacar a própria história do setor de papel e celulose apontando para o contínuo
aprimoramento tecnológico.
Ainda que assim não fosse, a compensação deveria ser, naturalmente,
aplicável para compensar o impacto que deu causa ao fato impassível de mitigação.
Combate-se, por fim, a criação ou manutenção de Unidades de Conservação,
como possível medida compensatória no contexto da sustentabilidade. Tal como
fora concebida, a compensação ambiental prevista na Lei Federal nº 9.985/2000 não
guarda correlação com os objetivos a que se propõe (BRASIL, 2000).
Caso as futuras discussões que ainda surgirão decidam pela compensação
ambiental, é interessante que a forma de cálculo, modo cobrança e aplicação dos
seus recursos sejam revistos, para que os novos projetos do setor de papel e
celulose, assim como potenciais investidores arquem com custos ambientais que
não lhes é cabível.
Pois, como apontado, o setor contribui para a manutenção da qualidade
ambiental e melhoria contínua do processo de produção de papel e celulose.
A operação dos novos projetos de celulose e papel, segundo premissas de
sustentabilidade, melhores tecnologias disponíveis, e na economia de recursos
naturais e financeiros, contribui para o incremento de áreas de vegetação nativa,
restauração de áreas de conservação (áreas de preservação permanente e topos de
morro por exemplo), regularização de reserva legal, etc.
Por tais razões, entre outras, os novos projetos de celulose e papel (florestais e
industriais) não podem ser estigmatizados por imposição legal de indicadores que
não refletem seus reais impactos.
Entende-se que é válida a intenção do legislador, todavia, falta clareza no texto
legal e instrumental adequado nos órgãos ambientais, para que a compensação
ambiental possa ser aplicada conforme os resultados identificados nos estudos
ambientais de licenciamento.
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Portanto, os novos projetos do setor de celulose e papel, conforme as medidas
mitigadoras aplicáveis ao seu processo produtivo merecem um enfoque que possa
contabilizar os impactos positivos de sua operação, assim como, frise-se, os
esforços realizados para economia de recursos naturais.
Trata-se, por fim, de um instituto jurídico com vícios que podem vir a ser objeto
de discussão entre os setores empresarial e acadêmico, a fim de que sejam
implementadas formas proporcionais de cobrança e retribuição pelo uso econômico
dos recursos naturais.
Por fim, entende-se, pelos dois EIA/RIMA analisados, ser relevante a
mobilização do setor de celulose e papel para iniciar os estudos e fomentar
discussões para métodos específicos de valoração de impactos ambientais, cálculo
de montante a ser pago e modos de aplicação de recursos em novos projetos do
setor. Tal análise setorial permitirá a reflexão e desenvolvimento de modelos
específicos aplicáveis aos novos projetos de celulose e papel, que já incorporam a
sustentabilidade como uma premissa básica.
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ANEXO A - Decreto Federal nº 4.340/2002

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002
o

Regulamenta artigos da Lei n 9.985, de 18 de
julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV,
o
o
e o art. 225, § 1 , incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n
9.985, de 18 de julho de 2000,
DECRETA:
o

Art. 1 Este Decreto regulamenta os arts. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55
o
da Lei n 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como os arts. 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos
conselhos das unidades de conservação.
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
o

Art. 2 O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar:
I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão
responsável por sua administração;
II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável;
III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais,
Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e
IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.
o

Art. 3 A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, preferencialmente,
na sua característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se
prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais.
o

Art. 4 Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os
estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais
procedimentos administrativos necessários à criação da unidade.
o

Art. 5 A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de
subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade.
o

§ 1 A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente,
outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas.
o

§ 2 No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro
e em linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da
unidade proposta.
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CAPÍTULO II
DO SUBSOLO E DO ESPAÇO AÉREO
o

Art. 6 Os limites da unidade de conservação, em relação ao subsolo, são estabelecidos:
I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de Conservação de Proteção Integral; e
II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso de Unidade de Conservação de Uso
Sustentável.
o

Art. 7 Os limites da unidade de conservação, em relação ao espaço aéreo, são estabelecidos
no Plano de Manejo, embasados em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de
conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação vigente.
CAPÍTULO III
DO MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
o

Art. 8 O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio
Ambiente, a pedido dos órgãos gestores das unidades de conservação.
o

Art. 9 O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função
de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem.
o

§ 1 A composição do conselho de mosaico é estabelecida na portaria que institui o mosaico e
deverá obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no Capítulo V deste Decreto.
o

§ 2 O conselho de mosaico terá como presidente um dos chefes das unidades de conservação
que o compõem, o qual será escolhido pela maioria simples de seus membros.
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;
b) a relação com a população residente na área do mosaico;
III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e
IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de
conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto
de interesse para a gestão do mosaico.
Art. 11. Os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente,
integram os mosaicos para fins de sua gestão.
Parágrafo único. Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de
conservação terá o mesmo tratamento da sua zona de amortecimento.
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CAPÍTULO IV
DO PLANO DE MANEJO
Art. 12. O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo
proprietário quando for o caso, será aprovado:
I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque
Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna e Reserva Particular do
Patrimônio Natural;
II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação do órgão executor.
Art. 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com
populações tradicionais das Reservas Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de
acordo com o Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário.
Art. 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta
dias, a partir da publicação deste Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos
de Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e
metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo,
prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação.
Art. 15. A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja estabelecido o Plano
de Manejo, devem ser formalizadas e implementadas ações de proteção e fiscalização.
Art. 16. O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da
unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO
o

Art. 17. As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei n 9.985, de
2000, conselho consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo chefe da unidade de
conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem
representados.
o

§ 1 A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos
ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica,
educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e
assentamentos agrícolas.
o

§ 2 A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade
científica e organizações
não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região
da unidade, população residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no
interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês
de Bacia Hidrográfica.
o

§ 3 A representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre
que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais.
o

§ 4 A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP com representação no
conselho de unidade de conservação não pode se candidatar à gestão de que trata o Capítulo VI
deste Decreto.
o

§ 5 O mandato do conselheiro é de dois anos, renovável por igual período, não remunerado e
considerado atividade de relevante interesse público.
o

§ 6 No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto neste artigo, e com
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competências que incluam aquelas especificadas no art. 20 deste Decreto, pode ser designado como
conselho da unidade de conservação.
Art. 18. A reunião do conselho da unidade de conservação deve ser pública, com pauta
preestabelecida no ato da convocação e realizada em local de fácil acesso.
Art. 19. Compete ao órgão executor:
I - convocar o conselho com antecedência mínima de sete dias;
II - prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e
devidamente justificado.
Parágrafo único. O apoio do órgão executor indicado no inciso II não restringe aquele que possa
ser prestado por outras organizações.
Art. 20. Compete ao conselho de unidade de conservação:
I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação;
II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de
conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados
com a unidade;
V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor
em relação aos objetivos da unidade de conservação;
VI - opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a
contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada
da unidade;
VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando
constatada irregularidade;
VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de
conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e
IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população
do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.
CAPÍTULO VI
DA GESTÃO COMPARTILHADA COM OSCIP
Art. 21. A gestão compartilhada de unidade de conservação por OSCIP é regulada por termo de
o
parceria firmado com o órgão executor, nos termos da Lei n 9.790, de 23 de março de 1999.
Art. 22. Poderá gerir unidade de conservação a OSCIP que preencha os seguintes requisitos:
I - tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do
desenvolvimento sustentável; e
II - comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento
sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma.
Art. 23. O edital para seleção de OSCIP, visando a gestão compartilhada, deve ser publicado
com no mínimo sessenta dias de antecedência, em jornal de grande circulação na região da unidade
o
de conservação e no Diário Oficial, nos termos da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Parágrafo único. Os termos de referência para a apresentação de proposta pelas OSCIP serão
definidos pelo órgão executor, ouvido o conselho da unidade.
Art. 24. A OSCIP deve encaminhar anualmente relatórios de suas atividades para apreciação do
órgão executor e do conselho da unidade.
CAPÍTULO VII
DA AUTORIZAÇÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Art. 25. É passível de autorização a exploração de produtos, sub-produtos ou serviços inerentes
às unidades de conservação, de acordo com os objetivos de cada categoria de unidade.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, entende-se por produtos, sub-produtos ou serviços
inerentes à unidade de conservação:
I - aqueles destinados a dar suporte físico e logístico à sua administração e à implementação
das atividades de uso comum do público, tais como visitação, recreação e turismo;
II - a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais em Unidades de Conservação
de Uso Sustentável, nos limites estabelecidos em lei.
Art. 26. A partir da publicação deste Decreto, novas autorizações para a exploração comercial
de produtos, sub-produtos ou serviços em unidade de conservação de domínio público só serão
permitidas se previstas no Plano de Manejo, mediante decisão do órgão executor, ouvido o conselho
da unidade de conservação.
Art. 27. O uso de imagens de unidade de conservação com finalidade comercial será cobrado
conforme estabelecido em ato administrativo pelo órgão executor.
Parágrafo único. Quando a finalidade do uso de imagem da unidade de conservação for
preponderantemente científica, educativa ou cultural, o uso será gratuito.
Art. 28. No processo de autorização da exploração comercial de produtos, sub-produtos ou
serviços de unidade de conservação, o órgão executor deve viabilizar a participação de pessoas
físicas ou jurídicas, observando-se os limites estabelecidos pela legislação vigente sobre licitações
públicas e demais normas em vigor.
Art. 29. A autorização para exploração comercial de produto, sub-produto ou serviço de unidade
de conservação deve estar fundamentada em estudos de viabilidade econômica e investimentos
elaborados pelo órgão executor, ouvido o conselho da unidade.
Art. 30. Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização do órgão gestor
da unidade de conservação.
CAPÍTULO VIII
DA COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL
o

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir dos estudos
ambientais realizados quando do processo de licenciamento ambiental, sendo considerados os
impactos negativos, não mitigáveis e passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de
vida de uma região ou causar danos aos recursos naturais.
o
Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo
prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de
licenciamento ambiental, sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos
ambientais. (Redação dada pelo Decreto nº 5.566, de 2005)
Parágrafo único. Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir de meio por cento dos
custos totais previstos para a implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos
impactos gerados, conforme estabelecido no caput.
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o

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o
meio ambiente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 1 O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 2 O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das
características do ambiente a ser impactado. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 3 Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de
impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 4 A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos
em que for emitida a licença de instalação por trecho. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de
Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir: (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
CA = VR x GI, onde: (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
CA = Valor da Compensação Ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não
incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de
licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e (Incluído pelo Decreto
nº 6.848, de 2009)
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 1 O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste Decreto.
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 2 O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 3 As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas pelo
empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação. (Incluído pelo Decreto
nº 6.848, de 2009)
o

§ 4 Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do
empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos ambientais,
relativos ao trecho. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
Art. 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as
informações a que se refere o art. 31-A. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 1 Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no prazo de dez dias,
conforme regulamentação a ser definida pelo órgão licenciador. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de
2009)
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o

§ 2 O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar
no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de
2009)
o

§ 3 O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo prorrogação
por igual período expressamente motivada. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 4 Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua destinação, ouvido o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e observado o
o
o
§ 2 do art. 36 da Lei n 9.985, de 2000.(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
Art. 32. Será instituída no âmbito dos órgãos licenciadores câmaras de compensação ambiental,
compostas por representantes do órgão, com a finalidade de analisar e propor a aplicação da
compensação ambiental, para a aprovação da autoridade competente, de acordo com os estudos
ambientais realizados e percentuais definidos.

Art. 32. Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental;
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da
compensação ambiental, de acordo com estudos ambientais realizados e percentuais
definidos; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de
conservação; e (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)

IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de manejo das
unidades de conservação. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à
seguinte ordem de prioridade:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção
da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e
área de amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural,
Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental,
quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente
poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:
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
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IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos
naturais da unidade afetada.
Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem
as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação
deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante licença de operação
corretiva ou retificadora.
CAPÍTULO IX
DO REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS
o

Art. 35. O processo indenizatório de que trata o art. 42 da Lei n 9.985, de 2000, respeitará o
modo de vida e as fontes de subsistência das populações tradicionais.
Art. 36. Apenas as populações tradicionais residentes na unidade no momento da sua criação
terão direito ao reassentamento.
Art. 37. O valor das benfeitorias realizadas pelo Poder Público, a título de compensação, na
área de reassentamento será descontado do valor indenizatório.
Art. 38. O órgão fundiário competente, quando solicitado pelo órgão executor, deve apresentar,
no prazo de seis meses, a contar da data do pedido, programa de trabalho para atender às
demandas de reassentamento das populações tradicionais, com definição de prazos e condições
para a sua realização.
Art. 39. Enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações
tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção Integral serão reguladas por termo de
compromisso, negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de
conservação.
o

§ 1 O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as limitações necessárias para
assegurar a conservação da natureza e os deveres do órgão executor referentes ao processo
indenizatório, assegurados o acesso das populações às suas fontes de subsistência e a conservação
dos seus modos de vida.
o

§ 2 O termo de compromisso será assinado pelo órgão executor e pelo representante de cada
família, assistido, quando couber, pela comunidade rural ou associação legalmente constituída.
o

§ 3 O termo de compromisso será assinado no prazo máximo de um ano após a criação da
unidade de conservação e, no caso de unidade já criada, no prazo máximo de dois anos contado da
publicação deste Decreto.
o

§ 4 O prazo e as condições para o reassentamento das populações tradicionais estarão
definidos no termo de compromisso.
CAPÍTULO X
DA REAVALIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE CATEGORIA NÃO PREVISTA NO
SISTEMA
o

Art. 40. A reavaliação de unidade de conservação prevista no art. 55 da Lei n 9.985, de 2000,
será feita mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que a criou.
Parágrafo único. O ato normativo de reavaliação será proposto pelo órgão executor.
CAPÍTULO XI
DAS RESERVAS DA BIOSFERA
Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos
recursos naturais, que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o
desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento dessa
diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.
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Art. 42. O gerenciamento das Reservas da Biosfera será coordenado pela Comissão Brasileira
para o Programa "O Homem e a Biosfera" - COBRAMAB, de que trata o Decreto de 21 de setembro
de 1999, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao Programa.
Art. 43. Cabe à COBRAMAB, além do estabelecido no Decreto de 21 de setembro de 1999,
apoiar a criação e instalar o sistema de gestão de cada uma das Reservas da Biosfera reconhecidas
no Brasil.
o

§ 1 Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de apenas um Estado, o sistema de
gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês regionais.
o

§ 2 Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de mais de um Estado, o sistema de
gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês estaduais.
o

§ 3 À COBRAMAB compete criar e coordenar a Rede Nacional de Reservas da Biosfera.
Art. 44. Compete aos conselhos deliberativos das Reservas da Biosfera:
I - aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua Reserva e coordená-lo;
II - propor à COBRAMAB macro-diretrizes para a implantação das Reservas da Biosfera;
III - elaborar planos de ação da Reserva da Biosfera, propondo prioridades, metodologias,
cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo como os objetivos básicos
o
enumerados no art. 41 da Lei n 9.985, de 2000;
IV - reforçar a implantação da Reserva da Biosfera pela proposição de projetos pilotos em
pontos estratégicos de sua área de domínio; e
V - implantar, nas áreas de domínio da Reserva da Biosfera, os princípios básicos constantes do
o
art. 41 da Lei n 9.985, de 2000.
Art. 45. Compete aos comitês regionais e estaduais:
I - apoiar os governos locais no estabelecimento de políticas públicas relativas às Reservas da
Biosfera; e
II - apontar áreas prioritárias e propor estratégias para a implantação das Reservas da Biosfera,
bem como para a difusão de seus conceitos e funções.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. Cada categoria de unidade de conservação integrante do SNUC será objeto de
regulamento específico.
Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente deverá propor regulamentação de cada
categoria de unidade de conservação, ouvidos os órgãos executores.
Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
o

Art. 48. Fica revogado o Decreto n 3.834, de 5 de junho de 2001.
Brasília, 22 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Carvalho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.8.2002
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ANEXO B - Decreto Federal nº6.848/2009

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002
o

Regulamenta artigos da Lei n 9.985, de 18 de
julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV,
o
o
e o art. 225, § 1 , incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei n
9.985, de 18 de julho de 2000,
DECRETA:
o

Art. 1 Este Decreto regulamenta os arts. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55
o
da Lei n 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como os arts. 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos
conselhos das unidades de conservação.
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
o

Art. 2 O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar:
I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão
responsável por sua administração;
II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável;
III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais,
Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e
IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.
o

Art. 3 A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, preferencialmente,
na sua característica natural mais significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se
prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais.
o

Art. 4 Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os
estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais
procedimentos administrativos necessários à criação da unidade.
o

Art. 5 A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de
subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade.
o

§ 1 A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente,
outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas.
o

§ 2 No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro
e em linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da
unidade proposta.
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CAPÍTULO II
DO SUBSOLO E DO ESPAÇO AÉREO
o

Art. 6 Os limites da unidade de conservação, em relação ao subsolo, são estabelecidos:
I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de Conservação de Proteção Integral; e
II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso de Unidade de Conservação de Uso
Sustentável.
o

Art. 7 Os limites da unidade de conservação, em relação ao espaço aéreo, são estabelecidos
no Plano de Manejo, embasados em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de
conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação vigente.
CAPÍTULO III
DO MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
o

Art. 8 O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio
Ambiente, a pedido dos órgãos gestores das unidades de conservação.
o

Art. 9 O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função
de atuar como instância de gestão integrada das unidades de conservação que o compõem.
o

§ 1 A composição do conselho de mosaico é estabelecida na portaria que institui o mosaico e
deverá obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no Capítulo V deste Decreto.
o

§ 2 O conselho de mosaico terá como presidente um dos chefes das unidades de conservação
que o compõem, o qual será escolhido pela maioria simples de seus membros.
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;
b) a relação com a população residente na área do mosaico;
III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e
IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de
conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto
de interesse para a gestão do mosaico.
Art. 11. Os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente,
integram os mosaicos para fins de sua gestão.
Parágrafo único. Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de
conservação terá o mesmo tratamento da sua zona de amortecimento.
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CAPÍTULO IV
DO PLANO DE MANEJO
Art. 12. O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo
proprietário quando for o caso, será aprovado:
I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque
Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna e Reserva Particular do
Patrimônio Natural;
II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação do órgão executor.
Art. 13. O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com
populações tradicionais das Reservas Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de
acordo com o Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário.
Art. 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta
dias, a partir da publicação deste Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos
de Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e
metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo,
prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação.
Art. 15. A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja estabelecido o Plano
de Manejo, devem ser formalizadas e implementadas ações de proteção e fiscalização.
Art. 16. O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da
unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO
o

Art. 17. As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei n 9.985, de
2000, conselho consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo chefe da unidade de
conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem
representados.
o

§ 1 A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos
ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica,
educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e
assentamentos agrícolas.
o

§ 2 A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade
científica e organizações
não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região
da unidade, população residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no
interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês
de Bacia Hidrográfica.
o

§ 3 A representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre
que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais.
o

§ 4 A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP com representação no
conselho de unidade de conservação não pode se candidatar à gestão de que trata o Capítulo VI
deste Decreto.
o

§ 5 O mandato do conselheiro é de dois anos, renovável por igual período, não remunerado e
considerado atividade de relevante interesse público.
o

§ 6 No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto neste artigo, e com
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competências que incluam aquelas especificadas no art. 20 deste Decreto, pode ser designado como
conselho da unidade de conservação.
Art. 18. A reunião do conselho da unidade de conservação deve ser pública, com pauta
preestabelecida no ato da convocação e realizada em local de fácil acesso.
Art. 19. Compete ao órgão executor:
I - convocar o conselho com antecedência mínima de sete dias;
II - prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e
devidamente justificado.
Parágrafo único. O apoio do órgão executor indicado no inciso II não restringe aquele que possa
ser prestado por outras organizações.
Art. 20. Compete ao conselho de unidade de conservação:
I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação;
II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de
conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados
com a unidade;
V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor
em relação aos objetivos da unidade de conservação;
VI - opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a
contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada
da unidade;
VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando
constatada irregularidade;
VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de
conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e
IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população
do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.
CAPÍTULO VI
DA GESTÃO COMPARTILHADA COM OSCIP
Art. 21. A gestão compartilhada de unidade de conservação por OSCIP é regulada por termo de
o
parceria firmado com o órgão executor, nos termos da Lei n 9.790, de 23 de março de 1999.
Art. 22. Poderá gerir unidade de conservação a OSCIP que preencha os seguintes requisitos:
I - tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do
desenvolvimento sustentável; e
II - comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento
sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma.
Art. 23. O edital para seleção de OSCIP, visando a gestão compartilhada, deve ser publicado
com no mínimo sessenta dias de antecedência, em jornal de grande circulação na região da unidade
o
de conservação e no Diário Oficial, nos termos da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Parágrafo único. Os termos de referência para a apresentação de proposta pelas OSCIP serão
definidos pelo órgão executor, ouvido o conselho da unidade.
Art. 24. A OSCIP deve encaminhar anualmente relatórios de suas atividades para apreciação do
órgão executor e do conselho da unidade.
CAPÍTULO VII
DA AUTORIZAÇÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Art. 25. É passível de autorização a exploração de produtos, sub-produtos ou serviços inerentes
às unidades de conservação, de acordo com os objetivos de cada categoria de unidade.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, entende-se por produtos, sub-produtos ou serviços
inerentes à unidade de conservação:
I - aqueles destinados a dar suporte físico e logístico à sua administração e à implementação
das atividades de uso comum do público, tais como visitação, recreação e turismo;
II - a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais em Unidades de Conservação
de Uso Sustentável, nos limites estabelecidos em lei.
Art. 26. A partir da publicação deste Decreto, novas autorizações para a exploração comercial
de produtos, sub-produtos ou serviços em unidade de conservação de domínio público só serão
permitidas se previstas no Plano de Manejo, mediante decisão do órgão executor, ouvido o conselho
da unidade de conservação.
Art. 27. O uso de imagens de unidade de conservação com finalidade comercial será cobrado
conforme estabelecido em ato administrativo pelo órgão executor.
Parágrafo único. Quando a finalidade do uso de imagem da unidade de conservação for
preponderantemente científica, educativa ou cultural, o uso será gratuito.
Art. 28. No processo de autorização da exploração comercial de produtos, sub-produtos ou
serviços de unidade de conservação, o órgão executor deve viabilizar a participação de pessoas
físicas ou jurídicas, observando-se os limites estabelecidos pela legislação vigente sobre licitações
públicas e demais normas em vigor.
Art. 29. A autorização para exploração comercial de produto, sub-produto ou serviço de unidade
de conservação deve estar fundamentada em estudos de viabilidade econômica e investimentos
elaborados pelo órgão executor, ouvido o conselho da unidade.
Art. 30. Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização do órgão gestor
da unidade de conservação.
CAPÍTULO VIII
DA COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL
o

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir dos estudos
ambientais realizados quando do processo de licenciamento ambiental, sendo considerados os
impactos negativos, não mitigáveis e passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de
vida de uma região ou causar danos aos recursos naturais.
o
Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo
prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de
licenciamento ambiental, sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos
ambientais. (Redação dada pelo Decreto nº 5.566, de 2005)
Parágrafo único. Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir de meio por cento dos
custos totais previstos para a implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos
impactos gerados, conforme estabelecido no caput.
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o

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o
meio ambiente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 1 O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 2 O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das
características do ambiente a ser impactado. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 3 Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de
impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 4 A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos
em que for emitida a licença de instalação por trecho. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de
Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir: (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
CA = VR x GI, onde: (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
CA = Valor da Compensação Ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não
incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de
licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e (Incluído pelo Decreto
nº 6.848, de 2009)
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 1 O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste Decreto.
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 2 O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. (Incluído pelo
Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 3 As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas pelo
empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação. (Incluído pelo Decreto
nº 6.848, de 2009)
o

§ 4 Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do
empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos ambientais,
relativos ao trecho. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
Art. 31-B. Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as
informações a que se refere o art. 31-A. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 1 Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no prazo de dez dias,
conforme regulamentação a ser definida pelo órgão licenciador. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de
2009)
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o

§ 2 O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar
no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de
2009)
o

§ 3 O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo prorrogação
por igual período expressamente motivada. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

§ 4 Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua destinação, ouvido o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e observado o
o
o
§ 2 do art. 36 da Lei n 9.985, de 2000.(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
Art. 32. Será instituída no âmbito dos órgãos licenciadores câmaras de compensação ambiental,
compostas por representantes do órgão, com a finalidade de analisar e propor a aplicação da
compensação ambiental, para a aprovação da autoridade competente, de acordo com os estudos
ambientais realizados e percentuais definidos.

Art. 32. Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental;
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da
compensação ambiental, de acordo com estudos ambientais realizados e percentuais
definidos; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de
conservação; e (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)

IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de manejo das
unidades de conservação. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
o

Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n
9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à
seguinte ordem de prioridade:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção
da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e
área de amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural,
Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental,
quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente
poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:
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
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IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos
naturais da unidade afetada.
Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem
as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação
deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante licença de operação
corretiva ou retificadora.
CAPÍTULO IX
DO REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS
o

Art. 35. O processo indenizatório de que trata o art. 42 da Lei n 9.985, de 2000, respeitará o
modo de vida e as fontes de subsistência das populações tradicionais.
Art. 36. Apenas as populações tradicionais residentes na unidade no momento da sua criação
terão direito ao reassentamento.
Art. 37. O valor das benfeitorias realizadas pelo Poder Público, a título de compensação, na
área de reassentamento será descontado do valor indenizatório.
Art. 38. O órgão fundiário competente, quando solicitado pelo órgão executor, deve apresentar,
no prazo de seis meses, a contar da data do pedido, programa de trabalho para atender às
demandas de reassentamento das populações tradicionais, com definição de prazos e condições
para a sua realização.
Art. 39. Enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações
tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção Integral serão reguladas por termo de
compromisso, negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de
conservação.
o

§ 1 O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as limitações necessárias para
assegurar a conservação da natureza e os deveres do órgão executor referentes ao processo
indenizatório, assegurados o acesso das populações às suas fontes de subsistência e a conservação
dos seus modos de vida.
o

§ 2 O termo de compromisso será assinado pelo órgão executor e pelo representante de cada
família, assistido, quando couber, pela comunidade rural ou associação legalmente constituída.
o

§ 3 O termo de compromisso será assinado no prazo máximo de um ano após a criação da
unidade de conservação e, no caso de unidade já criada, no prazo máximo de dois anos contado da
publicação deste Decreto.
o

§ 4 O prazo e as condições para o reassentamento das populações tradicionais estarão
definidos no termo de compromisso.
CAPÍTULO X
DA REAVALIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE CATEGORIA NÃO PREVISTA NO
SISTEMA
o

Art. 40. A reavaliação de unidade de conservação prevista no art. 55 da Lei n 9.985, de 2000,
será feita mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que a criou.
Parágrafo único. O ato normativo de reavaliação será proposto pelo órgão executor.
CAPÍTULO XI
DAS RESERVAS DA BIOSFERA
Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos
recursos naturais, que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o
desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento dessa
diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.
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Art. 42. O gerenciamento das Reservas da Biosfera será coordenado pela Comissão Brasileira
para o Programa "O Homem e a Biosfera" - COBRAMAB, de que trata o Decreto de 21 de setembro
de 1999, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao Programa.
Art. 43. Cabe à COBRAMAB, além do estabelecido no Decreto de 21 de setembro de 1999,
apoiar a criação e instalar o sistema de gestão de cada uma das Reservas da Biosfera reconhecidas
no Brasil.
o

§ 1 Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de apenas um Estado, o sistema de
gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês regionais.
o

§ 2 Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de mais de um Estado, o sistema de
gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês estaduais.
o

§ 3 À COBRAMAB compete criar e coordenar a Rede Nacional de Reservas da Biosfera.
Art. 44. Compete aos conselhos deliberativos das Reservas da Biosfera:
I - aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua Reserva e coordená-lo;
II - propor à COBRAMAB macro-diretrizes para a implantação das Reservas da Biosfera;
III - elaborar planos de ação da Reserva da Biosfera, propondo prioridades, metodologias,
cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo como os objetivos básicos
o
enumerados no art. 41 da Lei n 9.985, de 2000;
IV - reforçar a implantação da Reserva da Biosfera pela proposição de projetos pilotos em
pontos estratégicos de sua área de domínio; e
V - implantar, nas áreas de domínio da Reserva da Biosfera, os princípios básicos constantes do
o
art. 41 da Lei n 9.985, de 2000.
Art. 45. Compete aos comitês regionais e estaduais:
I - apoiar os governos locais no estabelecimento de políticas públicas relativas às Reservas da
Biosfera; e
II - apontar áreas prioritárias e propor estratégias para a implantação das Reservas da Biosfera,
bem como para a difusão de seus conceitos e funções.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. Cada categoria de unidade de conservação integrante do SNUC será objeto de
regulamento específico.
Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente deverá propor regulamentação de cada
categoria de unidade de conservação, ouvidos os órgãos executores.
Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
o

Art. 48. Fica revogado o Decreto n 3.834, de 5 de junho de 2001.
Brasília, 22 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
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