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Resumo
O século passado experimentou um crescimento econômico em larga escala
dos métodos de produção. A construção civil foi responsável pelo desenvolvimento
de obras e projetos, de pequenas reformas a grandes obras de infraestrutura (metrô,
portos, estradas, etc) e passou a ser notada como um dos grandes agentes
causadores de impactos negativos na natureza; criando assim, uma necessidade de
se regulamentar e arbitrar sobre novos projetos e empreendimentos que,
principalmente, fossem potenciais causadores de impactos ambientais. Dentro
desse contexto, surge uma série de medidas adotadas pelas organizações, que
buscam trazer ao entendimento de todos que não é possível o desenvolvimento
econômico de um país sem que o mesmo seja sustentável, visto que o homem é
reflexo da maneira como interage com o meio em que vive. A ideia de compensação
ambiental desponta como uma das respostas diante dos problemas ocasionados
pela degradação ambiental, cabendo a cada nação, promover legalmente a
implantação e manutenção de unidades de conservação. No Brasil, a criação de
mecanismos legais para conter a degradação ambiental, tem evoluído cada vez
mais, em virtude do surgimento de empreendimentos considerados de significativo
impacto ambiental. Um desses dispositivos, que será alvo do nosso estudo, será o
Fundo da Mata Atlântica, adotado no Estado do Rio de Janeiro e que tem se
mostrado muito útil, favorecendo os empreendimentos e conservando o meio
ambiente, visto que os recursos arrecadados são rapidamente destinados às
unidades de conservação.
Palavras-chave: compensação ambiental, construção civil, sustentabilidade
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I – INTRODUÇÃO
Durante o século XX, a humanidade experimentou um progresso técnico e
científico de grandes proporções. Com as guerras e acidentes gerados pelo modo
como o ser humano vem usando recursos naturais, acredita-se que o planeta Terra
possa estar próximo de alcançar sua capacidade de suportar os resíduos
provenientes dessa exploração desordenada.
Inicia-se, portanto, uma concentração de esforços coletivos com o objetivo
de encontrar ações eficazes de combate à degradação causada e propostas de
acordos para os problemas encontrados.
Nessa empreitada, destacou-se em 1972, a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suécia), que produziu um
importante documento sob o título ”Declaração sobre o Meio Ambiente Humano”,
que tornou-se um marco para os avanços na área ambiental. A conferência
expressou o direito das pessoas de viverem em um ambiente de qualidade, que
permitisse uma vida com dignidade e bem estar, visando um desenvolvimento que
seja ambientalmente aceito e socialmente adequado, a fim de se evitar, eliminar ou
reduzir os problemas da sociedade -, uma vez que o homem interage com o meio
ambiente não apenas como construtor, mas também se beneficiando para seu
crescimento intelectual, moral e espiritual.
A adesão intencional e cumprimento voluntário de normas internacionais por
parte dos países envolvidos inspirou a criação do programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) e também favoreceu o surgimento de ministérios e
departamentos específicos para o meio ambiente.
Outros eventos se sucederam, como a ECO 92, Rio+10 e Rio+20 e
buscaram aprofundar as discussões e a adesão de outras nações à causa ambiental
em seus diversos aspectos pela busca da sustentabilidade.
Dentro desse contexto, a construção civil, responsável pelo desenvolvimento
de obras e projetos, como pequenas reformas ou grandes obras de infraestrutura
(metrô, portos, estradas, etc), passou a ser notada como um dos grandes agentes
causadores de impactos na natureza, criando assim, uma necessidade de se
regulamentar e arbitrar sobre novos projetos e empreendimentos que pudessem ser
potenciais causadores de impactos negativos.
Para tal, cabe ressaltar que todo projeto é alvo de estudos de impactos
ambientais para viabilizar a instalação e a operação do empreendimento, mediante a
concessão de licença ambiental, desde que o mesmo cumpra com os padrões
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estabelecidos pela legislação vigente e com as diretrizes definidas para o projeto de
compensação ambiental.
1 – Objetivos
O objetivo desse estudo geral é analisar o desempenho ambiental e técnico
de projetos de compensação ambiental direcionados ao setor da construção civil.
Para atendê-lo, citam-se os objetivos específicos:
-

Identificar os impactos ambientais, considerados negativos e não

mitigáveis dos empreendimentos da construção civil;
-

Relatar

os

critérios/fatores

de

compensação

ambiental

para

empreendimentos do setor;
- Descrever exemplo de projetos de compensação ambiental para
empreendimentos da construção civil.
Considerando os impactos ambientais negativos e não mitigáveis gerados
pela construção civil, busca-se levantar as oportunidades de melhoria que os
projetos de compensação ambiental trazem para as comunidades aonde se
verificam.
2 – Metodologia
Este estudo classifica-se, quanto à natureza, como de pesquisa básica, onde
o foco é produzir conhecimentos para entender a evolução do tema, e quanto aos
objetivos,

enquadra-se

como

pesquisa

exploratória,

proporcionando

maior

familiaridade com o tema e descritiva, que visa descrever as características do
fenômeno estudado (GIL, 2009). Com relação aos procedimentos de pesquisa,
identifica-se como bibliográfica e é um estudo de caso, acerca dos projetos de
compensação ambiental desenvolvidos por empresas da construção civil. (DIEHL E
TATIM, 2004)
II - DESENVOLVIMENTO
1- Construção Civil
Desde que o homem começou a se organizar em sociedade, as construções
se tornaram uma necessidade, devido ao fato de que a modificação da área onde se
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agrupavam contribuía para o seu desenvolvimento, facilitando assim o cultivo da
terra e a obtenção de um local seguro para a sobrevivência, que fornecesse abrigo
em função dos fenômenos naturais e auxiliasse na defesa contra animais silvestres
e invasão de outros povos.
A construção civil evoluiu conforme a sociedade e suas carências. Seja na
idealização das primeiras pirâmides faraônicas, na estruturação das grandes
catedrais da Idade Média, nos arranha-céus da modernidade e nas atuais
edificações verdes. O desenvolvimento desses povos trouxe a necessidade de
criação de novas técnicas e métodos mais complexos para a concepção de novas
obras, constantemente aprimorados devido às diferentes exigências físicas, sociais
e individuais que lhes eram impostas.
A construção civil no Brasil iniciou suas atividades sem nenhuma
regulamentação no período colonial com a edificação de fortalezas e igrejas
(MORAES, 2005).
Seus primeiros engenheiros e especialistas eram oficiais do exército
português, que nem sempre possuíam a formação acadêmica específica da área,
mas possuíam conhecimento sistemático dos procedimentos que estavam
relacionados à construção; e os chamados mestres de risco, que adquiriram base
através de fundamentos transmitidos de geração a geração, sem possuírem nenhum
embasamento teórico ou científico (TELLES, 1984).
Mundialmente, a construção civil representa 10% do PIB. No Brasil, possui
participação de 9,2%, ou seja, bem próximo de sua importância em nível global. O
consumo mundial de energia elétrica pelo setor da construção está na faixa dos
35%. No Brasil, se esse consumo fosse equivalente ao mundial, representaria um
consumo superior ao que é produzido pela hidrelétrica de Itaipu (ISAE BRASIL, s/d),
o que seria inviável frente às demais indústrias e serviços existentes e demandantes
de energia.
De maneira atual, observa-se que o crescimento/retração da construção civil
acompanha o PIB, principalmente a partir de 2010 (figura 1), considerando os
estímulos dados pelo governo ao setor nos anos anteriores.
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Figura 1: PIB Brasil x PIB Construção Civil – Variação Percentual (IBGE Contas Nacionais Trimestrais. Nova Série, 2010).
Atualmente, a construção civil abrange uma variedade de áreas que
compreendem desde pequenas obras até grandes projetos de infraestrutura, como:
pontes, barragens, portos, ferrovias, estradas, aeroportos, viadutos e outros.
Desse crescimento e modernização dos métodos, foram surgindo novas
necessidades e preocupações, como a interferência no meio ambiente e a geração
de resíduos. Por isso, cabe destacar a criação de leis e técnicas capazes de
contribuir para a melhor interação do homem com o ambiente em que vive.
2- Impactos Ambientais do setor da Construção Civil
O aumento da escala de produção no último século foi um fator que
estimulou a exploração de recursos naturais e elevou o número de problemas
ambientais, pois a era industrial trouxe técnicas produtivas intensivas em material e
energia para atender mercados de grandes dimensões, fazendo com que a escala
de exploração dos recursos e das descargas de resíduos crescessem a tal ponto
que passaram a ameaçar a forma de subsistência de muitos povos na atualidade e
das gerações futuras (BARIBIERI, 2007).
Os diversos impactos da construção civil na sociedade colocam esse setor
da economia como um dos principais alvos diante dos desafios da humanidade. Na
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medida em que a urbanização aumenta, o impacto da construção civil tende a ficar
maior, se mantido os mesmos recursos tecnológicos e métodos construtivos (ISAE
BRASIL, s/d).
De maneira objetiva, alguns estudos buscam destacar alguns impactos
ambientais relevantes que a construção civil causa em diferentes setores, como
levantado pelo Internacional Council for Research and Inovation in Building and
Construction (2014):
●

Representa de 30 – 40% do consumo de energia;

●

A fabricação de 1000 kg de cimento pode gerar de 600 kg a 1
tonelada de dióxido de carbono (CO2);

●

Responde por 40% da produção total de resíduos, sendo que 15-30%
dessa quantidade é depositada em aterros sanitários;

●

Responsável por 25% da madeira florestal utilizada;

●

Durante a obra, 15% dos materiais utilizados acabam se tornando
resíduos;

●

Há 12-16% do consumo de água;

●

Utiliza 40% de toda matéria-prima de extração produzida;

●

Há emissão de 20-30% dos gases de efeito estufa;

O consumo de materiais utilizados para construção de imóveis ou
infraestrutura equivale a 9,4 toneladas de materiais consumidos por habitante,
representando aproximadamente 1,78 bilhão de toneladas e um grande volume de
resíduos (ISAE BRASIL, s/d).
Por um longo período, as iniciativas dos governos eram de caráter corretivo,
ou seja, os problemas ambientais só eram tratados depois que já haviam sido
criados, e eram corrigidos com medidas pontuais, pouco integradas e de baixa
eficácia.
Os primeiros estudos acerca dos impactos ambientais no Brasil foram
desenvolvidos de forma sistêmica para projetos de hidrelétricas nos anos 70, o que
não impediu a ocorrência dos impactos nocivos da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, na
construção da Transamazônica, em acidentes industriais diversos, no processo de
urbanização, entre outros. Entretanto, a aderência aos Estudos de Impactos
Ambientais apenas se deu com a criação da Lei nº 6938/81 - Política Nacional do
Meio Ambiente (PNMA) e a criação do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio
Ambiente.
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Também é necessário considerar o impacto social e econômico ao longo da
vida útil do empreendimento. Em todas as etapas de seu ciclo de vida, desde a
escolha de materiais, destinação final dos resíduos, a construção civil é responsável
por parte significativa dos impactos causados ao ambiente, trazendo assim uma
forte influência e responsabilidade com a sociedade. Em nosso país, a reciclagem e
o reaproveitamento dos resíduos da construção civil - aproximadamente 65 milhões
de toneladas – não chega a 5% (NAGALLI, 2014).
Então, com o novo panorama social, caracterizado pela preocupação com a
causa ambiental, faz-se necessário cada vez mais adotar inovações nos projetos e
nos sistemas construtivos, que visem mitigar, minimizar e compensar o impacto
negativo causado. Mecanismos jurídicos para legalizar e servir como diretriz para os
empreendimentos também foram criados e estão sob constantes mudanças para
atender às diferentes necessidades que surgem em vista da preservação do
ambiente.
3- Licenciamento Ambiental
Todo empreendimento ou atividade que pode ocasionar algum tipo de
impacto negativo no meio ambiente é submetido à moderação dos poderes públicos.
Um dos mais importantes dentre todos os mecanismos de controle é o licenciamento
ambiental (ANTUNES, 2004).
A Política Nacional do Meio Ambiente, que tem como objetivo a proteção do
meio ambiente unida ao seu desenvolvimento econômico sustentável tem o
licenciamento ambiental como um de seus principais instrumentos. Conforme institui
a Lei nº 6.938/81, em seu artigo 10:

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio
licenciamento ambiental. (BRASIL,1981, art. 10)

Com a promulgação da Constituição de 1988, reforçou-se a necessidade dos
Estudos de Impactos Ambientais para instalação de obra ou de atividade
potencialmente poluidora e causadora de significativa degradação ambiental (art.
225, § 1 º, IV).
A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, revisou os
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental e incorporou, entre
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outras determinações, os critérios para o exercício da competência para o
licenciamento ambiental.
Entende-se por Licenciamento Ambiental:
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
(CONAMA 237,1997, art. 1º)

No processo de consolidação da avaliação de impactos ambientais e da
consequente

implementação

das

respectivas

medidas

mitigadoras,

ficou

demonstrado que alguns impactos não são mitigáveis e, consequentemente, que a
adoção apenas de medidas mitigadoras seria insuficiente para se alcançar o objetivo
da Política Nacional de Meio Ambiente.
Dentre os impactos não mitigáveis e de grande relevância, está a perda da
biodiversidade. Assim, à medida que aumenta a preocupação com a perda da
diversidade biológica, utilizando-se dos instrumentos previstos para implementação
da Política Nacional de Meio Ambiente, desenvolve-se o instituto atualmente
denominado de compensação ambiental.
A estratégia envolvida na formulação desse instituto consiste em se
compensar a perda de biodiversidade causada pela interferência de determinadas
atividades humanas ao meio ambiente natural, mediante o estabelecimento de
mecanismos que visem garantir a efetividade da proteção dos atributos ecológicos
de espaços territoriais considerados pelo Poder Público como objetos de proteção
especial.
Nesse contexto, medidas compensatórias foram inicialmente previstas pela
Resolução CONAMA nº 010, de 1987, a qual, em seu artigo 1º, determinou que:
Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela
destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de
obras de grande porte, assim considerado pelo órgão licenciador
com fundamento no RIMA, terá como um dos seus pré-requisitos a
implantação de uma estação ecológica pela entidade ou empresa
responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à área
(CONAMA 10, 1987, art 1º)

4- Compensação Ambiental
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A compensação ambiental é um instrumento de política pública previsto no
artigo 36 da Lei nº 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação que obriga o empreendedor a apoiar a implantação e a manutenção
de unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral, nos casos de
licenciamento de empreendimentos que causem significativo impacto ambiental com
fundamento no EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto do
Meio Ambiente).
O Decreto nº 4340 regulamentou vários artigos da Lei nº 9985, entre eles o
artigo 36. Este Decreto determina em seu capítulo VIII os princípios fundamentais da
compensação ambiental, os quais estão sintetizados a seguir:
§ O órgão ambiental licenciador fixará a compensação a partir do
grau de impacto;
§ O grau de impacto deverá ser determinado a partir dos estudos
ambientais realizados quando do processo de licenciamento,
considerando-se 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;
§ Os percentuais deverão ser fixados, gradualmente, a partir de
meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do
empreendimento. (BRASIL, 2002, caput)

O artigo 36 da Lei nº 9985/2000, consolidou a compensação ambiental e
conferiu o devido amparo legal para a execução dos seus mecanismos.
O fluxograma da Figura 2 apresenta, esquematicamente, o processo de
consolidação da compensação ambiental que levou à instituição legal dos
mecanismos para a compensação ambiental:
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Figura 2: Processo de Consolidação da Compensação Ambiental (BECHARA, 2009)
O conceito da compensação ambiental teve o seu surgimento devido a uma
visão de ressarcimento de impactos ambientais negativos não mitigáveis causados
sobre a diversidade biológica em virtude da implantação e operação de
empreendimentos, onde projetos de expansão da economia e da infraestrutura
nacional pudessem ser implantados visando o desenvolvimento sustentável,
respeitando assim alguns princípios constitucionais, encontrados nos artigos 23 e
225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse contexto, também
pode ser considerado como uma forma de atenuar a socialização das externalidades
negativas destes empreendimentos, ou seja, proporcionar a socialização e
consequentemente a incorporação dos custos sociais e ambientais da degradação
gerada por determinados empreendimentos em seus custos globais.
No art. 36 da Lei nº 9985/2000, está prevista a obrigação do empreendedor a
apoiar a implantação e a manutenção de Unidade de Conservação do Grupo de
Proteção Integral, com aplicação de montante de recursos não inferior a 0,5% (meio
por cento) dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento.
Atualmente, o percentual deve ser fixado pelo órgão ambiental licenciador,
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proporcionalmente ao grau do impacto ambiental aferido no processo de
licenciamento ambiental.
Atualmente, o Decreto nº 6848/2009, que alterou o Decreto nº 4340/2002
para regulamentar a compensação ambiental, atribuiu ao IBAMA o estabelecimento
do grau de impacto ambiental e respectivo relatório, considerando exclusivamente
os impactos ambientais negativos não mitigáveis sobre o meio ambiente.

§ 1º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no
cálculo.
§ 2º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo
empreendimento e das características do ambiente a ser
impactado.
§ 3º 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.
§ 4º A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho,
naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de
instalação por trecho.” (BRASIL, 2009, art. 31°)

Institui-se, pelo Decreto de 2009, a Câmara de Compensação Ambiental no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:
I – estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da
compensação ambiental;
II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os
procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de acordo
com estudos ambientais realizados e percentuais definidos;
III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização
fundiária das unidades de conservação; e
IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos
planos de manejo das unidades de conservação. (BRASIL, 2009,
art. 32º)

A compensação ambiental favorece a manutenção do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), visto que a existência de políticas e estudos
eficazes permitiria o calculo do grau de impacto 1ambiental e que os recursos

1 Ver nota pág. 17
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obtidos para compensar os impactos, serviriam como forma de investimento nessas
unidades.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão
responsável pela gestão das Unidades de Conservação federais, tem a competência
para a realização e execução da compensação ambiental quanto à destinação dos
recursos, sejam eles advindos de processos de licenciamento federal, estadual ou
municipal. Depois de estabelecer o valor da compensação ambiental para um
empreendimento específico e definir para onde esses recursos serão alocados por
meio do órgão responsável pelo licenciamento, o empreendedor executor é
comunicado a realizar um termo de compromisso junto ao Instituto Chico Mendes,
tendo como objetivo o cumprimento do acordo (INSTRUÇÃO NORMATIVA
10/2014).
Tendo a disponibilidade dos recursos oriundos da compensação ambiental,
devem-se ser obedecidos alguns critérios para que os recursos sejam utilizados
segundo o Decreto 4340/02. São eles:

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 novas
unidades de conservação;
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da
unidade de conservação e área de amortecimento. (BRASIL, 2002,
art. 31º)

A Coordenação de Compensação Ambiental do Instituto Chico Mendes é
responsável por aplicar efetivamente os recursos oriundos da compensação
ambiental indicados às unidades de conservação federais.
Outros países como França, Grécia, China, Portugal, Argélia, Holanda e
comunidades econômicas europeias, tiveram a preocupação de prever em sua
legislação, mecanismos de compensação (MACHADO, 2006).
III - ESTUDO DE CASO: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NO RIO DE JANEIRO
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Com investimentos previstos em infraestrutura e na indústria, o estado do
Rio de Janeiro tem grande potencial de gerar recursos de compensação ambiental.
Foi o primeiro estado a estabelecer mecanismo para uso desses recursos com a
criação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). No Rio de Janeiro,
observa-se um dos dispositivos da compensação ambiental que será alvo do
nosso estudo, o Fundo da Mata Atlântica (FMA/RJ) ou Mecanismo para a
Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) que opera
com recursos da compensação ambiental (artigo 36 da Lei do SNUC), que são
destinados ao financiamento de áreas protegidas e tem se mostrado muito útil
quanto a sua eficácia, favorecendo os empreendimentos e conservando o meio
ambiente, visto que os recursos arrecadados são rapidamente destinados às
unidades de conservação.
A seguir, são apresentados alguns elementos que colaboram na
instituicionalização da compensação ambiental no Rio de Janeiro
1- Câmara de Compensação Ambiental
A Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro
(CCA/RJ) é um órgão colegiado que possui como principal característica avaliar e
delimitar onde serão utilizados os recursos obtidos através da compensação
ambiental nos empreendimentos, que durante o processo de estudo na fase de
licenciamento estadual, foram considerados causadores de significativo impacto
ambiental.
Instituído pela lei federal nº 9985 de 2000 - Lei do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação -, em seu artigo 36, o instrumento da compensação
ambiental tende a se tornar a principal fonte de recursos para implantação,
consolidação e manutenção das unidades de conservação do Estado do Rio de
Janeiro.

Portanto,

contribuindo

decisivamente

para

a

preservação

da

biodiversidade fluminense e da Mata Atlântica ainda presente. Podem ser
beneficiárias dos recursos da compensação ambiental estadual as unidades de
conservação federais, estaduais e municipais, bem como as reservas particulares
do patrimônio natural (RPPNs), embora para estas a lei preveja que apenas certas
ações podem ser assim apoiadas, que estejam dentro dos limites do Estado do Rio
de Janeiro.
A implantação das câmaras de compensação foi prevista no artigo 32 do
Decreto Federal nº 4.340/02 e tem a responsabilidade, pelo artigo 33, de
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estabelecer a ordem de prioridades que deve ser seguida na aplicação dos
recursos provenientes da compensação ambiental.
2- Termo de Compromisso
Assim que o empreendedor obtiver a Licença de Instalação para a
execução de seu projeto, ele assina junto a Secretaria de Estado do Ambiente
(SEA) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) um Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental (TCCA) que estabelece o valor de sua obrigação quanto
à compensação ambiental, os prazos de pagamentos dos valores estabelecidos e
a forma efetiva de como ele fará a escolha em aplicar esses recursos a fim de se
obter a compensação devida, sendo dada ao empreendedor a oportunidade de
selecionar uma entre as três opções distintas:
1. execução direta pelo próprio;
2. execução indireta, através de instituição por ele escolhida e
contratada; ou
3. execução indireta, através do Fundo da Mata Atlântica - RJ.
(SEA, s/a)

Conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de
2006, o percentual de compensação é definido anteriormente, durante a emissão
da Licença Prévia, ou, quando esta não é exigível, junto com a Licença de
Instalação (LI). Em todo caso, apenas na Licença de Instalação é definido o
montante de compensação a ser pago, pois antes deste momento o EIA/RIMA do
projeto ainda não havia sido aprovado nem o valor total do empreendimento
definido.
Com os recursos disponíveis, a CCA/RJ, então, decidirá quais projetos e/ou
unidades de conservação serão financiadas.
3- Fundo da Mata Atlântica (FMA/RJ)
Foi criada a partir de parceria entre a SEA, o INEA e uma organização da
sociedade civil de interesse público, que é responsável por criar um projeto
financeiro para operar o FMA e geri-lo, executando os projetos aprovados pela
CCA/RJ sob supervisão da SEA, e realizando um balanço trimestral das operações
prestadas, visando garantir que as unidades de conservação criadas pelo Poder
Público Estadual sejam geridas com excelente eficiência e tenham suas
necessidades de operação, conservação e crescimento atendidas.
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A entidade que, atualmente, coordena os projetos do FMA, privados ou
públicos, nacional ou internacional, fruto de doações ou de obrigações legais é o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).
O FMA/RJ é formado por quatro instrumentos operacionais e financeiros,
os quais são:
a) Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental2
Destinado à aplicação dos recursos de compensação, em que o
empreendedor, após adesão voluntária selada mediante
assinatura do Termo de Compromisso de Compensação
Ambiental (TCCA) e posterior anuência da SEA e do Inea,
deposita recursos em conta específica aberta pelo Funbio para
execução de projetos aprovados pela CCA. As contas são
específicas para cada empreendimento cuja obrigação é objeto
do TCCA. Esse instrumento tem duas formas de aplicação. A
primeira é a aplicação na carteira de projetos aprovados pela
CCA, em que se prevê a execução de projetos apresentados por
órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim
como aqueles destinados à gestão de reservas particulares do
patrimônio natural e que tenham sinergia com a Política Estadual
de Meio Ambiente. A segunda é a aplicação para uma Reserva
de Regularização Fundiária destinada especificamente à
regularização fundiária das UCs instituídas pelo governo do
estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, o recurso é liberado
somente após decisão judicial ou por meio de acordo judicial ou
administrativo. (FUNBIO, 2015. p. 209)

b) Instrumento Financeiro Fiduciário
Destinado à captação e aplicação de recursos privados (incluindo
compensação) que apoiem programas estaduais de proteção
ambiental de longo prazo, com intenção de garantir a
sustentabilidade das UCs do estado do Rio de Janeiro. É um
instrumento financeiro de capitalização baseado no conceito
3
internacionalmente conhecido como endowmentfund , destinado
2

Em outubro de 2007, depois de ter sido aprovada na Câmara de Compensação
Ambiental-RJ, a metodologia para estipular o valor que o empreendedor deverá pagar para
que os recursos sejam destinados às unidades de conservação foi instituída pela
Deliberação da Comissão Estadual Controle Ambiental nº 4.888 no Estado do Rio de
Janeiro. Além do impacto ambiental que é definido, também foi adicionado o Fator de
Vulnerabilidade da Mata Atlântica para o calculo, tendo como atributos o incentivo de
praticas que estimulem a reabilitação da mata nativa do Rio de Janeiro. Foi estabelecido um
teto máximo para o percentual de compensação de 1,1% do valor do empreendimento, sem
o estabelecimento de um limite mínimo, segundo parecer do Supremo Tribunal Federal.
Cabe ressaltar que todos os aspectos necessários ao cálculo do percentual de compensação
ambiental devem estar indicados a partir do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - EIA/RIMA.
3 Consiste na criação de um patrimônio perpétuo que gera recursos contínuos para a
conservação, expansão e promoção de uma determinada atividade, por meio da utilização
dos rendimentos desse patrimônio. A geração contínua de recursos diferencia o endowment
de formas tradicionais de filantropia, as quais envolvem tipicamente a doação de recursos
para um objetivo pré-determinado como a construção de um laboratório para pesquisas, a
reforma de uma instalação específica, a implementação de um determinado projeto.
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a captar e acumular recursos monetários e usar apenas os
rendimentos líquidos auferidos. O direcionamento de recursos
provenientes de compensações ambientais a esse instrumento
ocorre quando deliberado pela CCA. (FUNBIO, 2015. p. 210)

c) Instrumento Operacional e Financeiro de Doação
Destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e
internacionais voltados à proteção e conservação da
biodiversidade e devidamente aprovados pelos órgãos ambientais
do governo do estado. Esse instrumento ainda não está sendo
operado em sua total potencialidade. Essa modalidade foi
executada durante a fase do piloto, com recursos oriundos de
doação do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. A
governança desse instrumento depende de sua fonte de recursos.
(FUNBIO, 2015. p. 210)

d) Instrumento Operacional e Financeiro de outras fontes
Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes –
destinado à captação e aplicação de recursos privados que
apoiem programas estaduais de proteção ambiental cuja origem
não seja nem compensação ambiental nem doações diretas
nacionais ou internacionais. Pode receber, por exemplo, recursos
advindos de outras obrigações das empresas decorrentes de
seus processos de licenciamento ambiental. As normas e a
governança para a execução desses recursos são condicionadas
a sua origem, estando, portanto, em fase de elaboração junto à
SEA. (FUNBIO, 2015. p. 210)

A Figura 3 apresenta a estrutura do FMA/RJ, indicando os seus quatro
instrumentos operacionais que financiam os projetos para manutenção de projetos
e/ou ações:

Figura 3: Desenho simplificado do FMA/RJ (FUNBIO, 2015)

‘

Pela experiência e praticidade que o FMA possui em destinar corretamente
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os recursos para os projetos de preservação ambiental, os empreendedores, em
sua maioria, optam por aderir a esse mecanismo. Com isso, as empresas
conseguem cumprir suas obrigações com a legislação ambiental de maneira
eficiente, pois este procedimento evita que elas desperdicem tempo e recursos
para corrigir os erros que eventualmente poderiam cometer no projeto de
compensação em virtude de terem assumido as responsabilidades na elaboração
do mesmo.
Além de facilitar a atuação das empresas, a adesão ao fundo contribui para
que os recursos obtidos tenham rápida destinação às áreas de conservação da
biodiversidade.
Essas características trouxeram arrecadação substancial de valores
devidos pelas empresas para serem alocados nos projetos das unidades de
conservação, conforme indica o relatório da FUNBIO:
“
Desde março de 2010 até dezembro de 2014, o montante de
recursos de compensação direcionados pelos empreendedores
ao FMA/RJ foi de aproximadamente R$ 250 milhões, sendo R$
216 milhões o total de valores recebidos (depositados) até 31 de
dezembro de 2014.
Do valor depositado, R$ 140 milhões foram alocados (destinados)
a projetos, parte já executada e parte em execução. A parte
executada até dezembro de 2014 corresponde a R$ 85 milhões
(61%). O número de projetos apoiados nesse período foi de 88,
sendo que 20 desses já foram finalizados. Esses projetos
beneficiam o total de 48 UCs no estado do Rio de Janeiro.
Destas, três são federais, 17 municipais e 28 estaduais, sendo 35
de proteção integral e 13 de uso sustentável.” (FUNBIO, 2015. p.
213)

4- Aplicação de Recursos no FMA
De acordo com o relatório sobre o cumprimento dos acordos pactuados
para o FMA/RJ, prestado pelo FUNBIO em maio de 2015 - referente ao período de
março de 2010 a dezembro de 2014 - a entrada de recursos em cada um dos
instrumentos operacionais e financeiros que compõe o Fundo para serem
destinados a manutenção das unidades de conservação, foi realizada da seguinte
maneira:
a) Instrumento Financeiro da Compensação Ambiental
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A quantidade total de recursos esperados para entrada neste instrumento,
considerando os valores discriminados nos termos de compromisso de
compensação ambiental para o FUNBIO foi de R$ 249.270.725,79 (duzentos e
quarenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e vinte e cinco reais
e setenta e nove centavos), sendo o total de valores recebidos até
dezembro de 2014 de R$ 216.850.936,16

31 de

(duzentos e dezesseis milhões,

oitocentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos),
conforme pode ser observado na figura 4.

Figura 4: Recursos financeiros da compensação ambiental (FUNBIO, 2015)

b) Instrumento Financeiro Fiduciário
A quantidade total de recursos financeiros recebidos provenientes de
compensação ambiental para esta carteira e destinados a um Fundo Fiduciário foi
de R$ 20.202.541,16 (vinte milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e quarenta e
um reais e dezesseis centavos), conforme detalhado na figura 5. Em cada um dos
empreendimentos foi realizado o aporte integral dos recursos referentes aos seus
respectivos TCCAs.
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Figura 5: Entradas financeiras no fundo fiduciário (FUNBIO, 2015)
c) Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes
O montante de recursos total previsto para entrada neste instrumento é de
R$ 18.460.072,97 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta mil, setenta e dois
reais e noventa e sete centavos), sendo o total de valores recebidos até 31 de
dezembro de 2014 de R$ 16.460.072,95 (dezesseis milhões, quatrocentos e
sessenta

mil,

setenta

e

dois

reais

e

noventa

e

cinco

centavos).

Figura 6: Recursos oriundos de outras fontes (FUNBIO, 2015)
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A figura 7 apresenta o resumo das entradas de recursos por ano no
período de 2010 a 2014.

Figura 7: Resumo dos aportes financeiros por ano (FUNBIO, 2015)

5 – Identificação dos projetos em unidades de conservação a partir dos recursos
do FMA/RJ
As figuras 8, 9 e 10 revelam alguns dos projetos aprovados pela CCA/RJ em execução ou já finalizados - para a manutenção das unidades de conservação
com os recursos obtidos pelo fundo referentes aos projetos do Aeroporto Santos
Dumont, RJ Transolímpica (PMRJ) e Grota Funda Transoeste (PMRJ), como
exemplo.
a) Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental para Aeroporto Santos Dumont – Infraero até 31 de
dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009 (Figura 8).
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Figura 8: Aeroporto Santos Dumont (FUNBIO, 2015)

b) Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental para Transolímpica até 31 de dezembro de 2014, no
âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009 (Figura 9).
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Figura 9: Transolímpica (FUNBIO, 2015)

c) Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental para Grota Funda Transoeste (PMRJ) até 31 de
dezembro de 2014, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009 (Figura 10).

Figura 10: Transoeste (FUNBIO, 2015)

d) Execução Relativa à Regularização Fundiária
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A figura 11 revela os recursos destinados para as Unidades de
Conservação, referente ao provisionamento de fundos para regularização fundiária
aprovada pela CCA/RJ.

Figura 11: Recursos destinados para regularização fundiária (FUNBIO, 2015)
De maneira prática, o FMA/RJ tem facilitado a destinação dos recursos
para os projetos de criação, melhoria e manutenção das unidades de conservação.
Esse modelo de gestão tem sido elogiado por sua transparência e
funcionalidade, fazendo com que outros estados brasileiros (como o Paraná, Pará
Rondônia, Amazonas e Amapá) comecem a implantar, com a ajuda dos órgãos
pioneiros do Rio de Janeiro, o mesmo sistema para auxiliar na preservação de
suas áreas de conservação.
IV- CONCLUSÃO
Para o desenvolvimento de uma nação, faz-se necessário a urbanização e
o crescimento tecnológico e econômico. A construção civil permite e viabiliza o
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crescimento de seu país, por meio da concretização de projetos de pequeno e
grande porte que afetam direta ou indiretamente sua população e economia como,
por exemplo, pontes, viadutos, usinas hidroelétricas, estádios, complexos
olímpicos, etc.
Por muito tempo não houve preocupação com o impacto causado por estas
obras ao meio ambiente, o qual pode sofrer danos que talvez sejam
irreparáveis. Desta forma, notou-se a necessidade de discutirmos os impactos
ambientais e possíveis formas de evita-los ou reduzi-los, mitigando-os. Assim,
foram surgindo leis e técnicas que minimizam os possíveis ou iminentes impactos.
O

Brasil,

por

ter

sua

constituição

elaborada

num

processo

de

redemocratização relativamente recente (1988) criada durante o período em que a
agenda ambiental entrou em pauta de maneira mais evidente, favoreceu a criação
de novas leis e órgãos para auxiliarem objetivo de alcançar a meta do
desenvolvimento sustentável.
Mesmo havendo certa lentidão na criação de novos dispositivos legais em
virtude da demora no debate entre a população e o poder público para o
amadurecimento de novas propostas, e a dificuldade de aprovação destas por toda
burocracia envolvida, o país vem desempenhando esforços contínuos para
regulamentar e encontrar soluções eficientes que beneficiem tanto as empresas
como o meio ambiente.
Uma das medidas adotadas consiste na compensação ambiental, a qual é
um meio de ressarcir o ecossistema pelos efeitos de impactos não mitigáveis
ocorridos quando da implantação de empreendimentos, e identificados no
processo de licenciamento ambiental.
Com a criação do Fundo da Mata Atlântica (FMA/RJ), o Estado do Rio de
Janeiro tem demonstrado que é possível aos empreendedores a adesão voluntária
à políticas públicas que, além de satisfazerem os padrões ambientais
estabelecidos pela legislação vigente, ajudam a reduzir a burocracia e possíveis
problemas que esses empreendedores podem enfrentar em virtude do não
cumprimento de suas obrigações legais.
Este método permite às empresas se desvincularem da pratica de fazer
estudos muito detalhados onde correm riscos de ainda assim não satisfazerem as
exigências legais para a instalação do projeto, demandando mais tempo e recursos
dos empreendedores. Essa alternativa auxilia a economia do Estado, visto que dá
maior autonomia para o trabalho das empresas e favorece a destinação rápida dos
recursos devidos da compensação ambiental para as unidades de conservação do
Estado.
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