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RESUMO 
 

Este trabalho teve por objetivo analisar a relação entre o conceito de sustentabilidade proposto 

pela Teoria da Multidimensionalidade do Desenvolvimento Sustentável de Ignacy Sachs e as 

medidas compensatórias que vêm sendo adotadas no procedimento de licenciamento 

ambiental. A linha crítico-metodológica foi utilizada para explorar o liame entre a 

discricionariedade do ato da administração pública no licenciamento e a compensação 

ambiental. Por meio da análise da legislação vigente, da construção do conceito de 

desenvolvimento sustentável e da observação de adoção de medidas compensatórias em 

processos de licenciamento ambiental, se identificou a ausência de critérios definidores para 

guiar e limitar a discricionariedade atribuída à administração pública. Inicialmente, buscou-se 

definir a natureza jurídica da compensação ambiental.   Relacionou-se o instituto do 

Licenciamento Ambiental- LI à Avaliação de Impacto Ambiental-AIA, além de serem 

relacionados conceitos fundamentais como o conceito de impacto ambiental e seus vieses 

positivo e negativo. Definiu-se o conceito de licença ambiental, suas etapas e principais 

características. Posteriormente, identificou-se o instituto da compensação em decorrência da 

necessidade de propor medidas para os impactos não mitigáveis previstos na AIA, suas 

características e a problemática pela ausência de critérios legais definidos para sua imposição, 

principalmente nos casos de carência de nexo de causalidade para sua adoção. Apresentou-se 

o caso exemplificativo de Belo Monte, com suas principais condicionantes impostos na fase 

de licencia prévia e licença de instalação, descrevendo as obrigações impostas ao 

empreendedor e resultados prévio do atendimento às exigências. Apresentou-se o histórico da 

formação do princípio do desenvolvimento sustentável, desde sua raiz, à sua finalidade e 

influências no cenário jurídico relacionando-o com o conceito de meio ambiente. 

Identificaram-se as medidas compensatórias como processos administrativos de controle 

prévio, atentando-se para suas peculiaridades e características. Considerações sobre a teoria 

da multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável de Sachs (2009) foram tecidas, 

relacionando a adoção das medidas compensatórias com as dimensões do desenvolvimento 

sustentável. Por fim, foram analisadas as dimensões sustentáveis das condicionantes de Belo 

Monte apresentadas. Diretrizes para a adoção das medidas compensatórias sustentáveis foram 

abordadas, delimitando-se a atuação do poder público para maior efetividade do instituto de 

proteção ambiental, em prol do meio ambiente. 

 
 

Palavras-Chaves:  Medidas  compensatórias.  Desenvolvimento  sustentável.  Licenciamento 
 

Ambiental. Condicionantes. 



 

ABSTRACT 
 

The  purpose  of  this  research is  to  analyze  the  relationship  between  the  concept  of 

sustainability proposed by Ignacy Sachs in your Theory of Sustainable Development and the 

compensatory measures that have been adopted in the environmental licensing procedure. The 

critical-methodological line was used to explore the link between the administration discretion 

in licensing and the environmental compensation. Through the analysis of current legislation, 

the construction of the concept of sustainable development and through the observation of the 

adoption of compensatory measures in environmental licensing processes, we identified the 

lack  of  criteria  to  guide  and  limit  the  discretion  attributed  to  the  public  administration. 

Initially, we tried to define the legal nature of environmental compensation. The Institute of 

Environmental Licensing - LI was linked to the Environmental Impact Assessment – EIA and 

we related fundamental concepts such as the concept of environmental impact and its positive 

and negative biases. We defined the concept of environmental license, its stages and main 

characteristics. Then, the compensation institute was identified as a result of the need to 

propose measures for the non-mitigating impacts foreseen in the EIA, its characteristics and 

the problem due to the absence of defined legal criteria for its imposition, especially in cases 

of lack of causal link for its adoption. The exemplary case of Belo Monte was presented, with 

its  main  constraints  imposed  in  the  previous  licensing  phase  and  installation  license, 

describing the obligations imposed on the entrepreneur and previous results of meeting the 

requirements. We presented the history of the formation of the principle of sustainable 

development, from its root to its purpose and influences in the legal scenario, relating it to the 

concept of the environment. The compensatory measures were identified as administrative 

processes of previous control, paying attention to their peculiarities and characteristics. 

Considerations on the multidimensionality theory of sustainable development of Sachs (2009) 

were woven, relating the adoption of compensatory measures to the dimensions of sustainable 

development. Finally, the sustainable dimensions of the Belo Monte conditioners were 

analyzed. Guidelines for the adoption of sustainable compensatory measures were addressed, 

delimiting the performance of the public power for greater effectiveness of the institute of 

environmental protection, in favor of the environment. 

 
 

Keywords:  Compensatory  measures.  Sustainable  development. Environmental  Licensing. 

Conditioning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

A compensação ambiental no Brasil emergiu inicialmente diante da necessidade de 

buscar-se o equilíbrio entre a degradação ambiental promovida pelo setor elétrico, 

principalmente na área da Amazônia e a preservação da biodiversidade das áreas impactadas 

pelos empreendimentos. 

A compensação, como instituto de proteção ambiental, foi expressamente prevista no 

texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada pelo Congresso Nacional, por 

meio do Decreto Legislativo n° 02/1994 e assinada durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que fora realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 

junho de 1992, como afirma Faria (2008). 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 10/1987 

inseriu, originariamente, no ordenamento jurídico brasileiro, a compensação para os 

empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental, tendo sido modificada pela 

Resolução CONAMA n° 02/1996 e posteriormente consolidada através da Lei n° 9.958/2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
1

 
 

O Decreto n° 4.340/2002 e a Resolução CONAMA n° 371/2006, bem como os atos 

normativos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA)  regulamentaram  a  Lei  n°  9.958/2000.  A  Resolução  CONAMA  nº  02/1996  se 

tornou juridicamente inaplicável com as diretrizes ulteriores traçadas pela Lei nº 9.985/2000, 

assim, por tal motivo, foi expressamente revogada pela Resolução nº 371, de 05.04.2006, que 

logrou complementar a disciplina atinente à compensação devida por empreendimentos de 

significativo impacto ambiental. 

Nesse sentido, a compensação ambiental passou a ser entendida como o instrumento 

a ser utilizado diante da impossibilidade de adotarem-se medidas mitigadoras capazes de 

eliminar ou reduzir, suficientemente, os impactos ambientais negativos, tendo sempre como 

referencial  os  impactos  identificados  e  quantificados  na  avaliação  de  impacto  ambiental 

(AIA). 

As diversas modalidades de compensação podem ser classificadas em genéricas e 

específicas. 
 
 
 
 
 

1 
Anteriormente à Lei nº 9.985/2000, a exigência de medidas compensatórias em processos de licenciamento 

ambiental era fundamentalmente regulada pela Resolução CONAMA nº 2, de 18.04.1996, a qual  revogou a 

Resolução CONAMA nº 10, de 03.12.1987. 
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As ditas genéricas são aquelas decorrentes da Lei Federal n° 9.958/2000, que 

determinam a obrigatoriedade do pagamento de determinada quantia pelo empreendedor, em 

caso de significativo impacto ambiental.
2 

A fundamentação desta exigência legal pauta-se nos 

estudos ambientais realizados no processo de Licenciamento Ambiental, isto é, EIA (Estudo 

de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório de Impacto Ambiental). 

As  específicas  decorrem  de  outros  dispositivos  legais,  como  a  Lei  Federal  n° 
 

11.428/2006,  o  Decreto  nº  6.660/2008,  a Resolução  CONAMA nº  369/2006.  Em  Minas 

Gerais, pela Lei Estadual n° 20.922/2013, que determina a compensação florestal nos casos de 

empreendimentos minerários que promovam a supressão de vegetação nativa; o Decreto nº 

6.660/2008; o Decreto Estadual nº 44.667/2007; a Deliberação Normativa do Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM) n° 73/2004; a Portaria do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF) n° 30/2015, que dispõem sobre a compensação em caso de supressão de 

vegetação do Bioma Mata Atlântica; a Portarias IEF nº 90/2014; a Resolução CONAMA n° 

369/2006, que institui a compensação quando houver a supressão de área de preservação 

permanente (APP); o Decreto n° 99.556/1990, alterado pelo Decreto n° 6.640/2008, que 

define a compensação de cavidades naturais subterrâneas e as compensações minerárias: a 

Portaria IEF n° 90/ 2014, a Portaria IEF n° 29/2015 e a Portaria n° 84/2015. 

É importante conhecer a pesquisa produzida sobre o tema por Erika Bechara em seu 

Doutorado em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2007, que 

produziu o trabalho intitulado: “Uma Contribuição ao Aprimoramento do Instituto da 

Compensação Ambiental previsto na Lei 9.985/2000”, assim como a obra “Compensação 

Ambiental: os fundamentos e as normas; gestão e conflitos” de Ivan Dutra Faria para a 

consultoria Legislativa do Senado Federal. 

O artigo 225 da Constituição da República de 1988 recepcionou a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente 6.938/81. O art. 9º, da referida Lei, estabeleceu os Instrumentos 

da Política Nacional do Meio Ambiente; dentre eles, a Avaliação de Impacto Ambiental- AIA, 

que deveria relacionar-se diretamente com a compensação mencionada. 
 
 
 
 

 
2  

O montante de recursos para tanto destinado deve ser definido pelo órgão licenciador com fundamento no 

EIA/RIMA, devendo-se registrar que — consoante previsto na redação original da Lei —, o valor não poderia 

ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para a consecução do projeto proposto, comando 

normativo este que teve sua  inconstitucionalidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no julgamento da ADI nº 3378, procedendo-se à redução parcial do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, 

de forma que  o montante devido não mais se vincula a uma alíquota incidente sobre os custos envolvidos na 

implantação da atividade, devendo ser calculado proporcionalmente ao nível de impactos especificamente 

causado. 
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A Compensação Ambiental deveria buscar sempre a adoção de medidas para 

compensar impactos negativos não mitigáveis. Desta forma, deveria haver íntima relação 

entre a compensação e os impactos, previamente identificados no processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental – AIA. 

Em vários processos de licenciamento ambiental, essa premissa básica não tem sido 

observada. Não raro, a práxis demonstra que muitas medidas compensatórias, que resultam 

em condicionantes, não possuem nexo de causalidade com os impactos ambientais 

identificados na AIA ou que apresentam nexo, minimamente questionável e, portanto, objeto 

de judicialização a posteriori. 

Mesmo diante do vasto amparo legislativo mencionado, a compensação ambiental 

ainda é objeto de controvérsias e polêmicas, considerada a ausência de critérios legais 

objetivos para sua aplicação em alguns casos, permitindo interpretações oportunistas e até 

mesmo abusivas que se traduzem, muitas vezes, em barganhas políticas sem nexo causal com 

os impactos significativos identificados e de duvidosa efetividade para a proteção ambiental. 

Dentre as modalidades de compensação citadas, destacam-se neste trabalho, aquelas 

presentes nas condicionantes do licenciamento ambiental a título de compensações genéricas, 

mais suscetíveis de desvios de suas finalidades. Ao se considerar que a viabilidade ambiental 

apresenta natureza de caráter subjetivo e discricionário, o seu julgamento na fase de licença 

prévia (LP) enseja fértil campo negocial para a fixação dessas compensações genéricas, que 

se transformam naquilo que se convencionou denominar de condicionantes do licenciamento 

ambiental. 

Em suma, inumeradas vezes as decisões para determinar as condições de viabilidade 

ambiental da atividade ou empreendimento vão além das fronteiras dos impactos identificados 

e quantificados na AIA e passam a percorrer o terreno movediço da arbitrariedade para definir 

compensações. 

Isso ocorre, uma vez que a compensação presente no processo de licenciamento 

ambiental   é   processo   administrativo   ambiental   de   controle   prévio,   que   busca   uma 

manifestação   da   administração   pública   de   cunho   constitutivo.   A   lei   não   assegura, 

previamente, o direito de o empreendedor desenvolver determinada atividade potencialmente 

poluidora. Caso houvesse essa garantia, a manifestação da administração pública possuiria 

cunho declaratório. 

Por outro lado, o direito não proíbe que os empreendimentos econômicos façam 

gerar efeitos negativos sobre o ambiente, sendo exatamente nesse propósito que a própria 

Constituição da República de 1988 exige, como requisito essencial, para a instalação de obra 
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ou atividade potencialmente poluidora, a realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, 

estudo este que seria de todo inútil se o ordenamento jurídico consagrasse o paradigma da 

intangibilidade dos recursos ambientais. 

No caso da compensação ambiental do licenciamento, condicionantes impostas pelo 

poder público devem ser cumpridas. A Licença Prévia é concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção. É ela 

que atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação. Depois que o poder público atestou a 

viabilidade ambiental, concedendo a LP, as condicionantes são impostas, incluindo as de 

compensação. 

Se a administração pública possui certa discricionariedade para impor medidas 

compensatórias como condicionantes do licenciamento ambiental, qual seria o limite de tal 

discricionariedade? 

Para não haver abuso de poder e imposições arbitrárias, qual seria a diretriz a seguir 

para que essas condicionantes, de fato, promovam a proteção ambiental e não se transformem 

em exigências abusivas? 

A linha metodológica utilizada para explorar o liame ideal entre a compensação e a 

discricionariedade da administração pública é a crítico-metodológica. Por meio de análise do 

marco legal, revisão bibliográfica, exemplificação de caso concreto e observação da relação 

existente entre as medidas compensatórias e o conceito multidimensional de sustentabilidade, 

objetivou-se contribuir para a reflexão crítica, inspirada na real finalidade protetiva da 

legislação ambiental abordada. 

Autores como Niebuhr (2014) descrevem as espécies, as peculiaridades e a estrutura 

do processo administrativo ambiental. Discorrem sobre o licenciamento ambiental enquanto 

processo administrativo de controle prévio, bem como sua importância para efetivação da 

proteção do direito material ambiental. 

A  Teoria  da  Multidimensionalidade  do  Desenvolvimento  Sustentável  de  Sachs 

(2009) demonstra que o desenvolvimento sustentável possui diversos aspectos, tais como: 

social, ecológico, ambiental, territorial, econômico, espaço cultural, político 

nacional/internacional. 

Buscou-se relacionar a adoção das medidas compensatórias, enquanto processo 

administrativo de controle prévio, ao cumprimento de todas as dimensões do desenvolvimento 

sustentável. 
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Pretende-se demonstrar que a discricionariedade da administração pública encontra 

limites e diretrizes no próprio conceito de medida compensatória sustentável, e que somente 

poderá ser real caso todas as dimensões do desenvolvimento sustentável sejam observadas no 

processo de fixação de tais medidas compensatórias. 

Para tanto, alguns passos foram seguidos. Inicialmente, buscou-se definir a natureza 

jurídica da compensação ambiental.   Discorreu-se sobre conceitos fundamentais para a 

compreensão do instituto, como dano, impacto ambiental e indenização ambiental. 

Relacionou-se o instituto do Licenciamento Ambiental à Avaliação de Impacto 

Ambiental e conceitos fundamentais como, impacto ambiental e seus vieses: positivo e 

negativo. Definiu-se o conceito de licença ambiental, suas etapas e principais características. 

Posteriormente, identificou-se o instituto da compensação em decorrência da 

necessidade de propor medidas para os impactos não mitigáveis previstos na AIA, suas 

características e a problemática pela ausência de critérios legais definidos para sua imposição, 

principalmente nos casos de carência de nexo de causalidade para sua adoção. 

Apresentou-se o caso exemplificativo de Belo Monte, com suas principais 

condicionantes impostas na fase de licença prévia e licença de instalação, descrevendo as 

obrigações impostas ao empreendedor e resultados prévios do atendimento às exigências. 

Foram ilustradas distorções presentes na adoção das medidas compensatórias e suas 

consequências. 

Apresentou-se o histórico da formação do princípio do desenvolvimento sustentável, 

desde sua  raiz  à sua  finalidade  e influências  no  cenário  jurídico,  relacionando-o  com  o 

conceito de meio ambiente. 

O conceito de meio ambiente utilizado neste trabalho foi proposto por Silva (2011). 

Identificaram-se  as  medidas  compensatórias  como  processos  administrativos  de 

controle prévio, atentando-se para suas peculiaridades e características. 
 

Considerações sobre a teoria da multidimensionalidade do desenvolvimento 

sustentável  de  Sachs  (2009)  foram  tecidas,  relacionando  a  adoção  das  medidas 

compensatórias com as dimensões do desenvolvimento sustentável. 

Por fim, foram analisadas as dimensões sustentáveis das condicionantes de Belo 

Monte apresentadas. Buscou-se apresentar diretrizes para a compreensão de medidas 

compensatórias sustentáveis em busca do melhor aproveitamento do instituto da compensação 

e da real efetivação da proteção ambiental. 
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2 NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 

 
 

A natureza jurídica das medidas compensatórias determinará a qual regime jurídico, 

normas e princípios este mecanismo do direito ambiental está obrigado. 

A doutrina é divergente ao determinar a natureza jurídica das medidas 

compensatórias.  Alguns  a  definem  como  modalidade  de  reparação  anterior  à  ocorrência 

efetiva de um dano ambiental, pautada na observância do princípio do poluidor- pagador. 

Outros afirmam ser uma espécie de tributo ou preço público, demandado segundo o 

princípio do usuário-pagador. 

Há também quem defenda o fato de a exigência de medidas compensatórias 

ampararem-se no mesmo princípio do usuário pagador, definindo-as como uma contrapartida 

pelo uso regular e lícito dos recursos ambientais. Para esses, a utilização dos recursos naturais 

por parte das atividades humanas implica, necessariamente, em uma interferência, em graus e 

de formas variadas, no equilíbrio ecológico do meio ambiente, enquanto bem de uso comum 

da inteira coletividade. 

Ocorre, portanto, uma apropriação privada de um bem de titularidade difusa, sem que 

a   sociedade   seja   por   isso   devidamente   compensada   em   razão   dos   custos   sociais 

(externalidades negativas) decorrentes que lhe são impostos. Nesse ínterim, reside o 

fundamento mediato dos encargos de perfil compensatório, alicerçados, em derradeira 

hipótese, na segunda parte do inciso VII, do art. 4° da Lei n° 6.938/1981, que insere, dentre os 

objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, a imposição ao usuário do dever de 

contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Seria usuário pagador, 

mas não uma espécie de tributo ou preço público. 

Para  compreender  a  natureza  jurídica  das  medidas  compensatórias  dois  pontos 

devem ser analisados: qual o momento propício para sua imposição e qual o seu fato gerador, 

o impacto ambiental e/ou o dano ambiental. 

A autora Erika Bechara divide as modalidades de compensação ambiental em dois 

grandes grupos, são eles: compensações fixadas após a ocorrência do dano e compensações 

anteriores à ocorrência do dano. (BECHARA, 2007).
3

 

Nota-se ser o primeiro grupo aquele em que são elencadas as modalidades de 

compensação exigidas após a efetiva ocorrência do dano ambiental. O segundo grupo trata da 

compensação antecipada, prévia à ocorrência efetiva de um dano ambiental, que naquele 
 
 

3 
Importante frisar que a autora não realiza a distinção entre dano ambiental e impacto ambiental no tocante a 

matéria. 



17  
 
 

 
momento foi apenas previsto e analisado. Neste último grupo, estão presentes as medidas 

compensatórias que serão analisadas por esta pesquisa. 

Embora  ambos  os  grupos  utilizem  a  mesma  nomenclatura,  o  presente  trabalho 

explica que compensar um dano real, já ocorrido, não previsto no momento anterior ao da 

imposição  da  compensação,  sempre  será  uma  espécie  de  reparação  e/ou  indenização 

ambiental, motivo pelo qual, optou-se por não utilizar a denominação “compensação 

ambiental” para esse dever. 

O  primeiro  grupo  de  compensações  apresentado  pela  autora  representa  uma 

obrigação para o empreendedor decorrente do dano certo, já ocorrido e verificado. O segundo 

grupo constitui uma opção de agir, segundo a qual o empreendedor poderá optar ou não pela 

implementação  do  seu  empreendimento,  arcando  com  os  possíveis  ônus  dessa  decisão, 

reflexos dos previstos impactos ambientais futuros, através da imposição das medidas 

compensatórias. 

Entende-se que esse último grupo, objeto de estudo deste trabalho, possui natureza 

jurídica peculiar de modalidade de reparação anterior à ocorrência efetiva de um impacto 

ambiental, enquanto o primeiro grupo, de modalidade de reparação e/ou indenização posterior 

à ocorrência efetiva de um dano ambiental, pelos motivos que passam a ser expostos. 

 
 
 
2.1 Dano e impacto ambiental 

 

 
 

Embora Bechara utilize apenas a denominação “dano” para analisar a compensação 

ambiental, é imprescindível realizar a distinção entre dano e impacto ambiental. Tal 

diferenciação auxilia na compreensão do instituto da compensação ambiental, em especial 

naquelas medidas compensatórias presentes nas condicionantes do licenciamento. 

O dano ambiental não é especificamente previsto pelo ordenamento jurídico. Para 

Bechara, do ponto de vista legal, dano de forma genérica: 

 
 

É a lesão a um bem juridicamente protegido, que impõe a vítima um sacrifício não 

exigido pelo Direito, o que significa dizer: lesa um DIREITO da vítima e não um 

simples interesse sem proteção jurídica. (BECHARA, 2007, p. 70). 
 
 
 

Entende-se,  assim,  que  o  dano  é  qualificado  pela  lesão  a  um  bem  jurídico 

resguardado pelo ordenamento legal contra a conduta, ação ou omissão, que produziu a lesão. 
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Bechara ilustra o conceito jurídico de dano ao exemplificar que a interdição de uma 

empresa, descumpridora das normas ambientais necessárias para seu regular funcionamento, 

causará lesão ao bem jurídico patrimônio. A empresa deixará de desenvolver suas atividades 

bem como deixará de auferir lucro. Embora o bem jurídico patrimônio esteja tutelado pelo 

ordenamento jurídico, o prejuízo arcado pela empresa não configurará um dano, pois a ação 

de interdição responsável pela lesão, não ofendeu nenhum direito da empresa, visto que, 

empreendimentos   devem   funcionar   observando   e   cumprindo   a   legislação   ambiental 

pertinente. (BECHARA, 2007). 

Apesar de a legislação brasileira não definir o dano ambiental propriamente dito, ela 

enuncia, de modo inequívoco, as noções de degradação da qualidade ambiental e de poluição. 

O art. 3º da Lei nº 6.938/1981 define degradação da qualidade ambiental como a 

alteração adversa das características do meio ambiente e poluição, como a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais 

e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. (BRASIL, 1981). 

Aprofundando especificamente no dano ambiental, pode-se compreendê-lo como a 

perda substancial do meio ambiente, o prejuízo ao patrimônio ambiental e aos recursos do 

meio ambiente. Trata-se da modificação prejudicial do equilíbrio ambiental. 

Nessa perspectiva, a autora define o dano ambiental ao esclarecer que este: 
 

 
 

É  a  agressão  ao  meio  ambiente, i.e,  aos  componentes ambientais do  ambiente 

natural, artificial, cultural e do trabalho, que lesa o direito da coletividade ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Por assim dizer, produz alterações no meio 

ambiente que afetam o equilíbrio ecossistêmico. (BECHARA, 2007, p. 71). 
 
 

O dano ambiental é lesão ampla que afeta a todos, dada a natureza indissociável e 

complexa do meio ambiente, “é normalmente indivisível, vale dizer, não se consegue 

identificar extreme de dúvidas, a parcela de prejuízo sofrido por cada pessoa que o suportou”. 

(COELHO; GOMES; REZENDE, 2016, p.24). 

Conforme  o  conceito  de  dano  jurídico  apresentado,  o  dano  ambiental  também 

provoca lesão não autorizada a um direito legalmente protegido. O que não é legal é o 

prejuízo ao direito respaldado em lei, o que não significar dizer que a ação ou omissão 

provocadoras do prejuízo também são ilegais. 
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A conduta pode ser legal, embora seus efeitos causem prejuízo não autorizado por 

lei, como “empreendimentos industriais devidamente licenciados que provocam um acidente 

ecológico”. (BECHARA, 2007, p. 71). 

Os empreendimentos que cumpriram o procedimento de licenciamento estão 

autorizados a desenvolver suas atividades. Entretanto, mesmo diante de uma conduta lícita, 

acidentes podem ocorrer, implicando em danos ambientais que lesem direitos resguardados 

pela lei. 
 

A Lei 6.938/81, em seu art. 4°, apresenta os objetivos da Política Nacional do Meio 
 

Ambiente.  Dentre eles está o inciso VII, que determina: 
 

 
 

A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos. (BRASIL, 1981). 
 
 

Prioritariamente, ao se identificar um dano, sua reparação deverá objetivar o retorno 

ao status quo ante a lesão. Entretanto, é importante ressaltar que: 

 
 

Comumente, o dano é irreversível, isto é, a reparação das áreas degradadas, voltando 

ao estado anterior, nem sempre se faz possível com as tecnologias atuais. Por isso, o 

retorno ao status quo ante (tutela reparatória in natura) pode ser impossível, 

exigindo-se, ao menos, sua indenização. (COELHO; GOMES; REZENDE, 2016, 

p.24). 
 

 
Já o impacto ambiental é uma relevante modificação do meio ambiente ou em algum 

dos seus elementos, através de certa conduta ou atividade desenvolvida pelo homem. 

A NBR ISO14001, em seu requisito 3.7, conceitua o impacto ambiental como: 

“qualquer modificação do meio ambiente (3.5), adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou 

em parte, dos aspectos ambientais (3.6) da organização (3.16).” (ABNT, 2004, p.2). 

O conceito de impacto ambiental também está presente no art. 1° da Resolução do 
 

CONAMA N° 001/86, a saber: 
 
 

 
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986). 
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O impacto ambiental relaciona-se à relevante alteração ambiental, examinada no 

projeto/ plano de desenvolvimento de uma atividade ou empreendimento. 

Esse exame dos impactos determinará quais serão as consequências do 

funcionamento do empreendimento, determinando dentre essas consequências, quais são 

“aceitáveis” e sopesadas, e quais deverão ser inadmissíveis. 

Bechara afirma que o impacto ambiental não constitui qualquer alteração, mas sim 

aquelas relevantes, relacionadas ao art. 1° da Resolução CONAMA N° 001/86. Se a 

modificação não implicar em perdas ou ganhos substanciais desses valores, a alteração não 

será juridicamente relevante e não constituirá um impacto. (BECHARA 2007). 

 
 
 
 
 
2.2 Tributo 

 

 
 

O art. 3º do Código Tributário Nacional apresenta o conceito de tributo ao legislar: 
 

 
 

Art. 3º 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (BRASIL, 1966). 
 

 
Segundo o referido artigo, trata-se de prestação compulsória, pois não há opção de se 

pagar ou não um tributo. A obrigação tributária decorre diretamente da lei. 

Significa afirmar, nas palavras dos autores que: 
 

 
 

A compulsoriedade é o que distingue a obrigação tributária das obrigações 

contratuais, eis que o dever de dar dinheiro ao Estado, nesses casos, independe da 

vontade  dos  contribuintes,  bastando  a  prática  do  fato  jurígeno  descrito  no 

antecedente da endonoma tributária. (MACHADO; MOREIRA, 2015, p.82). 
 
 

Este primeiro ponto, por si só, afasta a possibilidade das medidas compensatórias 

possuírem natureza jurídica de tributo. 

A compensação ambiental ocorre anteriormente à efetivação do impacto ambiental. 

Não se trata de uma prestação compulsória, mas sim de um ônus atribuído ao empreendedor, 

diante da análise de viabilidade ambiental do  seu negócio, segundo  a previsibilidade de 
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futuros   impactos   ambientais   negativos   aceitáveis,   em   face   do   desenvolvimento   do 

empreendimento. 

Importa dizer que o empreendedor possui a alternativa de desenvolver ou não o seu 

empreendimento. Apenas em caso afirmativo, existe a possibilidade de se atribuir o ônus 

decorrente da cobrança da compensação ambiental. 

Em análise mais profunda, pode-se afirmar que, até mesmo em caso afirmativo no 

qual o empreendedor realiza a opção pela implementação e desenvolvimento do seu negócio, 

as diferentes alternativas elencadas nos estudos ambientais para implementá-lo poderão 

determinar compensações ambientais distintas. 

O empreendedor poderá de diferentes maneiras, desenvolver seu negócio sendo a 

opção escolhida determinante para a imposição de medidas compensatórias diversas. 

Logo, as medidas compensatórias não constituiriam uma prestação compulsória, pois 

o comportamento do empreendedor demonstrar-se-á categórico para a sua imposição. 

O pagamento dos tributos deve ser realizado em moeda, não sendo permitida sua 

quitação em forma de bens ou trabalho, “o tributo deve ser pago em dinheiro e não em espécie 

(in labore ou in natura).” (MACHADO; MOREIRA, 2015, p. 82). 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 

do Distrito Federal que permitia ao microempresário, ao empresário de pequeno porte e às 

médias empresas, pagarem tributos por meio de bens materiais. (BRASIL, 2007). 

A Lei Complementar 104/2001 acrescentou o inciso XI ao art. 156 do Código 

Tributário Nacional, permitindo a dação em pagamento. Havendo uma obrigação tributária, 

substituída  por  outra  obrigação  autorizada  pelo  credor,  permite-se  a  utilização  de  bens 

imóveis como forma de extinção de crédito tributário. Trata-se de uma exceção que necessita 

de regulamentação legal, advinda do respectivo ente. (BRASIL, 1966). 

Os autores explicam tal conjuntura ao ensinar que: 
 

 
 

O CTN prevê, desde 2001 (por obra da LC n° 104), a possibilidade de dação em 

pagamento de bem imóvel para operar a extinção do crédito tributário, fato que não 

desnatura  sua natureza pecuniária.  A dação em pagamento de imóvel é forma  de 

extinção de crédito tributário, que nasce em pecúnia. Trata-se  de alternativa que o 

devedor possui, desde que haja interesse público na aquisição de sua propriedade 

imóvel e sejam respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade  e eficiência ( art. 37 da CR/88) na sua implementação. (MACHADO; 

MOREIRA, 2015, p. 82). 
 

 
Entretanto, é importante ressaltar que a obrigação originária tributária deverá ser 

paga sempre em dinheiro. 
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Essa segunda característica também afasta a natureza jurídica de tributo, pois as 

medidas compensatórias, como regra, não decorrem do pagamento em pecúnia para os entes 

públicos. 

A máxima do direito ambiental prevê que qualquer perda substancial sofrida pelo 

meio ambiente deverá ser preferencialmente compensada por mecanismos e procedimentos 

que visem à reconstituição in natura do bem ambiental além de sua proteção. 

De tal modo, a previsibilidade de impactos ambientais negativos decorrentes da 

implementação de um empreendimento devem ser compensados por medidas que priorizem a 

reparação in natura do bem ambiental e sua proteção. 

As medidas compensatórias expressariam, em sua essência, obrigações de fazer, bem 

como de entrega de bens e prestação de serviços, não caracterizadas pelo pagamento em 

pecúnia de quantias aos órgãos públicos. Apenas em último caso, referentes às modalidades 

de compensação que ocorrem após a efetiva verificação do dano, quando a reparação  in 

natura não é possível, as contraprestações deverão ser realizadas em moeda. 

Além dessas peculiaridades, o artigo 3° do CTN afirma que os tributos não decorrem 

de “ato ilícito”. Significa dizer que, embora as atividades ilícitas possam ser tributadas, a 

hipótese de incidência de um tributo não pode ser um ilícito. Esse foi o posicionamento 

defendido  pelo  Habeas  Corpus  77.530-4/RS,  segundo  o  qual,  o  dinheiro  não  “cheira”, 

“pecunia non olet”, independente da origem da riqueza, essa poderá ser tributada pelo Estado. 

(BRASIL, 1998). 

No que diz respeito a essa característica dos tributos, as medidas compensatórias 

também não decorrem de “ato ilícito”, mas da análise da viabilidade ambiental do 

empreendimento. Trata-se de uma consideração relevante, pois essa é uma das características 

que diferem as medidas compensatórias de uma das modalidades de reparação e/ou 

indenização por danos ambientais. 

O dano ambiental pode ou não decorrer de um “ato ilícito”. O aludido exemplo do 

empreendimento devidamente licenciado que causa um acidente ecológico produz um dano 

que não decorreu de um “ato ilícito”. Entretanto, muitas das vezes, o dano ambiental estará 

diretamente relacionado a um “ato ilícito”, tais como empreendimentos que desenvolvem suas 

atividades sem as devidas licenças ou quiçá “burlando” a legislação ambiental. 

Por outro lado, entende-se que as medidas compensatórias presentes nas 

condicionantes do licenciamento ambiental nunca irão decorrer de um “ato ilícito”, mas sim, 

do  exame  da  viabilidade  ambiental  do  caso  concreto,  estudados  os  possíveis  impactos 

(positivo e negativo), decorrentes do empreendimento desejado. 
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Justamente por possuírem naturezas jurídicas distintas, é possível que seja exigida a 

aplicação de medidas compensatórias concomitantemente à indenização e/ou reparação 

ambiental decorrentes do dano. 

O art. 153, se limita a estabelecer competência para os entes públicos, municípios, 

estados, união e distrito federal instituírem tributos. (BRASIL, 1988). Estes podem ou não 

exercer a competência, sendo todos os tributos, sem exceção, instituídos por lei ou medida 

provisória. 

Para a incidência de um tributo, temos uma norma que cria o antecedente e o 

consequente. A lei prevê a situação fática abstrata que poderá ensejar a cobrança do tributo 

denominada hipótese de incidência tributária. Como mencionado, o consequente determinado 

pela norma não poderá ser uma espécie de sansão, pois a hipótese de incidência nunca 

corresponderá a um fato ilícito. 

Assim,  a  hipótese  de  incidência  é  a  previsão  abstrata  pela  norma  tributária  da 

situação fática que, uma vez praticada pelo contribuinte, gerará a obrigação de pagamento do 

tributo.  Trata-se da mera previsão, exclusivamente normativa. 

O fato gerador constitui o acontecimento concreto daquilo que está previsto 

abstratamente  na  hipótese  de  incidência.  A  norma  em  tese  descreve  uma  hipótese  de 

incidência e o contribuinte pratica o fato gerador. 

Havendo  a  subsunção  da  hipótese  de  incidência  com  o  fato  gerador,  surge  a 

obrigação tributária. Não basta a previsão constitucional para que haja obrigação de se pagar 

um tributo. A previsão é um pressuposto, mas a conduta do contribuinte e o fato gerador 

devem corresponder à hipótese de incidência. 

As medidas compensatórias podem ser instituídas por órgãos ambientais, órgãos de 

proteção do patrimônio histórico e cultural, bem como outros envolvidos no procedimento de 

licenciamento. 

Embora   haja   a   previsão   por   lei   de   algumas   medidas   compensatórias   para 

determinadas situações especificas, como regra não há hipóteses de incidência previamente 

estipuladas em lei para sua imposição, nem um rol taxativo de medidas compensatórias. A 

imposição dessas medidas demanda a análise do caso concreto, bem como o estudo das 

alternativas locacionais. 

As medidas compensatórias podem ou não decorrer diretamente de comandos 

legislativos.  Existem  medidas  que  não  estão  definidas  pela  legislação  por  uma  previsão 

abstrata de conduta antecedente e outra consequente. São medidas analisadas e propostas, 

para determinado caso concreto, com base nos estudos ambientais desenvolvidos pelo 

empreendimento licenciado. 
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É impossível, como no caso dos tributos, que a legislação sobre compensação 

ambiental possa prever todas as situações fáticas ensejadoras de resguardo ambiental por tais 

medidas. O que se pode imaginar é a observância de parâmetros necessários para orientar a 

imposição assertiva e pertinente dessas medidas. 

O empreendedor não pratica nenhum fato gerador, não pratica, na verdade, nenhuma 

conduta real, pois as medidas compensatórias são empregadas, predominantemente, na fase de 

licença prévia, na qual não houve ainda sequer a instalação do empreendimento. 

A obrigação de cumprimento das medidas compensatórias surge, inicialmente, no 

momento em que o empreendedor, diante do estudo de viabilidade ambiental do 

empreendimento, opta por dar continuidade ao procedimento de licenciamento até que, de 

fato, sua atividade passe a ser desenvolvida. 

Entretanto, o cumprimento efetivo dessas medidas, pode ser dar ao longo de todo o 

procedimento  de  licenciamento,  uma  vez  que  as  medidas  acompanham  os  impactos 

ambientais adversos previstos, que podem ou não, se concretizar no decorrer das fases do 

procedimento. 

A Constituição da República, em seu art. 146, inciso III, alínea a, determina que Lei 

Complementar defina as espécies de tributo. (BRASIL, 1988). O Código Tributário Nacional, 

de 1966, foi recepcionado pela Constituição de 1988 como Lei Complementar. 

Em seu art. 5º, o CTN define expressamente, 3 (três) espécies de tributo: impostos, 

taxas e contribuições de melhoria.(BRASIL, 1966). 

Embora o Código Tributário mencione apenas as 3 (três) espécies tributárias, a teoria 

quinquipartite é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, contemplando 5 (cinco) espécies 

tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições especiais. 

Desta forma, passa-se a discorrer especificamente sobre cada espécie tributária 

mencionada para se compreender a natureza jurídica das medidas compensatórias. 

 
 

 
2.2.1 Impostos 

 
 
 
 

Segundo Sacha Calmon, os impostos são classificados como tributos não vinculados. 

Quando se paga um determinado imposto, não há vinculação entre o  pagamento e uma 
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atuação específica por parte do contribuinte. O imposto não é vinculado a uma atuação 

específica por parte do Estado. (COÊLHO, 2015). 

São tributos não vinculados, nem a uma atuação específica do contribuinte, nem à 

destinação  de  sua  arrecadação,  salvo  exceções  constitucionais.  Essa  definição  reflete  a 

redação do art. 16 do CTN, “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” 

(BRASIL, 1966). 

Em regra, não há vinculação daquilo que é arrecadado com impostos e uma despesa 

específica. O valor arrecadado, por exemplo, através do IPVA, não é destinado 

necessariamente para a manutenção de rodovias e ruas. O art. 167, inciso IV, da Constituição 

apresenta exceções que dizem respeito à saúde, educação e garantia de operações de crédito 

por antecipação. (BRASIL, 1988). 

Entretanto,   como   regra,   o   que   norteia   o   pagamento   dos   impostos   são   as 

manifestações de riqueza por parte do contribuinte, “seu fato gerador é escolhido pelo 

legislador com base no signo presuntivo da capacidade contributiva das pessoas físicas e 

jurídicas tributadas”. (BECHARA, 2007, p. 198). 

Este é o fundamento para a instituição e cobrança dos impostos. O fato gerador de 

um imposto é aquele que denota a manifestação de riqueza por parte do contribuinte como: 

auferir renda, ser proprietário de imóvel e veículo, realizar operações de industrialização de 

mercadorias. São manifestações de riqueza previamente estipuladas pela Constituição que 

geram impostos. 

Desta forma, o pagamento de impostos está vinculado à ideia de justiça social. Se 

você tem expressão e manifestação de riqueza, você deve contribuir com a sua riqueza para a 

coletividade, ainda que não seja você quem deu causa ao gasto, que muitas vezes pode ser 

ligado a outra pessoa. 

A principal característica dos impostos que difere essa espécie tributaria das demais, 

demonstra que essa não pode ser a natureza jurídica das medidas compensatórias. 

A contraprestação realizada pelo empreendedor ao “cumprir” as medidas 

compensatórias deve vincular-se ao empreendimento licenciado, bem como aos impactos 

previstos no estudo de viabilidade ambiental. Aliás, essa é uma das principais críticas que se 

faz em relação à imposição de medidas compensatórias abusivas; medidas que não se 

vinculariam diretamente e proporcionalmente ao empreendimento licenciado e seus impactos 

ambientais adversos. 

Bechara reafirma esse posicionamento ao defender ser: 
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Certo concluir, portanto, que, diferentemente dos impostos gerais, a receita da 

compensação ambiental tem aplicação vinculada e, além disso, não é arrecadada 

pelo Poder Público. Este apenas determina e conduz sua aplicação. (BECHARA, 

2007, p. 199). 
 

 
Seria inviável admitir medidas compensatórias que visassem priorizar outros 

interesses públicos que não guardassem relação direta com a preservação e proteção do bem 

ambiental. 

Mesmo que em último caso, essas medidas constituam prestações pecuniárias, a 

receita seria destinada ao Fundo de Compensação Ambiental, instituído pelo Ministério do 

Meio Ambiente e Caixa Econômica Federal em 2006. Essa receita seria destinada a Unidades 

de Conservação, visando à proteção, ainda assim, do bem ambiental. 

Os recursos da compensação sejam: bens, obrigações de fazer ou receitas pecuniárias 

devem ser vinculados aos impactos negativos previstos e a atividade desenvolvida pelo 

empreendedor. 

Assim, enquanto os impostos constituem espécie tributária não vinculada, podendo 

suas receitas serem destinadas a diferentes interesses do poder público, as medidas 

compensatórias são vinculadas e possuem destinação específica: a compensação dos impactos 

ambientais negativos e a proteção do bem ambiental. 

O art. 146 da Constituição de 1988, inciso III, alínea “a”, expõe caber à Lei 

Complementar  a  “definição  de  tributos  e  de  suas  espécies,  bem  como,  em  relação  aos 

impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo 

e contribuintes”. (BRASIL, 1988). 

Em relação aos impostos, especificamente, a Lei Tributária deverá apresentar o fato 

gerador, a base de cálculo e os contribuintes discriminados.  Essa é outra característica que 

não permite o enquadramento das medidas compensatórias como impostos. 

Caso fosse esse o entendimento, todas as hipóteses de medidas compensatórias 

deveriam estar previamente estipuladas em lei, através da previsão do fato gerador dessas 

medidas. Como visto, essa é uma suposição impossível, uma vez que a caracterização das 

medidas compensatórias ocorre de acordo com a análise do caso concreto vinculado a 

diferentes atividades degradantes. 

Cada empreendimento possui suas próprias características, advindas da sua maneira 

de execução e funcionamento, do local onde se encontra e da própria natureza da atividade 

degradante empreendida. 
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Assim, entende-se não ser possível concluir que as medidas compensatórias possuem 

natureza jurídica de impostos. 

 
 
 
 
2.2.2 Taxas 

 

 
 

Seguindo a classificação sugerida por Sacha Calmon, as taxas são tributos  vinculados 

a uma atuação estatal. O Estado, diante do “pagamento” da taxa pelo contribuinte, deve fazer 

algo a seu favor, para que a exigência de tal tributo seja válida. (COÊLHO, 2015). 

Conforme o art. 145, inciso II, da CRFB/88: 
 

 
 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; (BRASIL, 1988). 
 

 
A Lei determina dois fundamentos constitucionais para a instituição de taxas: o 

exercício do poder de polícia e a prestação de serviço público específico e divisível ao 

contribuinte, efetiva ou potencial. São os possíveis fatos geradores da espécie tributária, taxa. 

O serviço público potencial seria aquele que não necessariamente é executado pelo 

contribuinte, mas está à sua disposição; A taxa de recolhimento de lixo é um exemplo. Por 

mais que o contribuinte não deposite o seu lixo diariamente, o serviço de coleta está a sua 

disposição, caso esse queira utilizá-lo. 

Ambos, o poder de polícia e o serviço público específico e divisível devem ser 

prestados ou colocados à disposição do contribuinte que está pagando a taxa. 

Há uma referebilidade no que tange às taxas. Neste caso, quem a paga é 

necessariamente quem recebe o poder de polícia ou a prestação do serviço público. 

Isso ocorre, pois como dito, essa espécie tributária é vinculada. 
 

O ente competente para instituir a taxa é o mesmo competente para prestar o serviço 

público específico e divisível ou aquele que possui competência para realizar o exercício do 

poder de polícia administrativa. 

Por  isso,  não  há  um  rol  taxativo  de  modalidades  de  taxas  para  cada  ente. 

Descobrindo  quem  é  o  ente  competente  para  prestar  o  serviço,  descobre-se  se  ele  é 

competente para instituir a taxa. 
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As taxas de polícia têm por fato gerador o exercício regular do poder de polícia para 

um determinado contribuinte. 

Bechara  incita  que  como  a  compensação  relaciona-se  com  o  licenciamento 

ambiental, há errônea tendência de compreendê-la como um poder de polícia. (BECHARA, 

2007). 
 

César Estanislau e André Moreira definem o poder de polícia ao asseverar que é “a 

faculdade discricionária do Estado de executar, com vistas ao interesse público, determinados 

atos (expressões da polícia administrativa) limitadores da liberdade dos administradores.” 

(ESTANISLAU; MOREIRA, 2015, p.35). 

Poder de polícia é um dos poderes do Estado de exercer influência sobre o cidadão, 

de forma que este venha a se abster da prática de determinado ato ou força-lo a praticar certa 

conduta em prol da coletividade. 

O poder público, mediante lei, poderia instituir limites de publicidade, por exemplo, 

para que não haja poluição visual para coletividade. Uma taxa para a fiscalização dessa 

publicidade poderia ser cobrada como poder de polícia. 

Desta  forma,  o  ente  que  possui  competência  para  realizar  a  fiscalização  pode 

instituir, mediante lei, uma taxa que remunere o Estado, correspondente ao custo que este 

possui para fiscalizar os contribuintes. O grupo de contribuintes que será fiscalizado pagará 

pela taxa. 

O art. 78 do Código Tributário Nacional conceitua o exercício de poder de polícia 

administrativa, dito preventivo e não repressivo: 

 

 
Atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse 

ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 

público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (BRASIL, 1966). 
 
 

Esse rol disposto pelo art. 78 do CTN, segundo o entendimento do STJ é meramente 

exemplificativo do exercício do poder de polícia administrativa, podendo haver taxas que não 

estão abarcadas por este rol. 

Quando a Constituição da República de 1988 se refere ao poder de polícia, não há o 

uso da expressão “potencial”. Apenas o serviço público específico e divisível poderá ser 

potencial. 

Desta forma, no que tange ao poder de polícia, o seu exercício deve ser efetivo. 
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O conceito de efetivo para fins dos tribunais superiores determina que o órgão 

fiscalizador exista e realize de fato a fiscalização, mesmo que essa ocorra por amostragem, 

não sendo necessária a fiscalização da totalidade dos contribuintes. Diante deste poder de 

polícia efetivo é possível a instituição de uma taxa. 

É importante observar que a fiscalização do cumprimento das medidas 

compensatórias, processo administrativo de controle sucessivo, não se confunde com as 

próprias medidas compensatórias. 

Essas medidas, presentes como condicionantes do procedimento de licenciamento 

ambiental não correspondem à prestação por parte do estado de um poder de polícia, mas sim, 

da necessidade de se adequar a conduta do empreendedor e o próprio empreendimento à 

menor perda ambiental viável. 

O “custo” advindo das medidas compensatórias que o empreendedor possui não é 

uma remuneração atribuída à utilização do aparato estatal, mas sim uma contrapartida 

decorrente da própria natureza da atividade impactante empreendida. 

O empreendedor possui um ônus decorrente da sua opção por desenvolver uma 

atividade de significativo impacto ambiental. 

Esse posicionamento é reforçado ao perceber que o ônus do empreendedor não é 

incorporado patrimonialmente ao órgão público que instituiu as medidas compensatórias. 

Essas medidas beneficiam diretamente o próprio bem ambiental que está sendo sopesado. 

A fiscalização do cumprimento dessas medidas ocorrerá durante o procedimento de 

licenciamento. O licenciamento, este sim, constitui o exercício do poder de polícia e possui 

um custo arcado pelo empreendedor. Nesse sentido, a Resolução CONAMA 237/97, no seu 

art. 13, prevê a cobrança do chamado “custo de análise”. Observe que: 

 
 

O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por 

dispositivo   legal,   visando   o   ressarcimento, pelo   empreendedor, das   despesas 

realizadas pelo órgão ambiental competente. (BRASIL, 1997). 
 
 
 

A autora conclui a questão de forma pertinente esclarecendo: 
 

 
 

O licenciamento ambiental é um ato de polícia mas a compensação não. Assim, os 

recursos pagos pelo empreendedor para custear o licenciamento ambiental são 

considerados taxa de polícia e os recursos pagos a título de compensação ambiental 

não. (BECHARA, 2007, p. 217). 
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Desta forma, pode-se depreender que as medidas compensatórias não contem a 

natureza de retribuição típicas das taxas, dado que não constituem uma modalidade de 

remuneração de uma atividade desenvolvida pelo ente público. 

 
 
 
 
 

 Taxas de Serviço 
 
 

São as taxas atribuídas à prestação de serviço público específico e divisível. Neste 

caso, basta que haja a disponibilização do serviço ao contribuinte, não sendo necessário que 

ele seja efetivado. Um bom exemplo é a taxa de coleta de lixo domiciliar. Mesmo que o 

contribuinte não utilize efetivamente o serviço, o carro do Serviço de Limpeza Urbana – SLU 

está disponível. 

Deve-se identificar uma unidade autônoma de serviço público e mensurar qual é o 

consumo desta unidade, se é específico e divisível. Esta unidade independente e autônoma, 

como usuária do serviço, mensurará o uso que o contribuinte está fazendo. 

O CTN no seu art. 79, incisos II e III, define o conceito legal de serviços públicos e 

divisíveis: 

 
 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 

um dos seus usuários.(BRASIL, 1966). 
 

 
Desta forma, serviços públicos que não sejam específicos e divisíveis serão 

recompensados através dos impostos. 

No caso das medidas compensatórias, não há prestação por parte do ente público de 

qualquer serviço, muito menos um serviço público, específico e divisível. O próprio 

empreendedor  é  responsável  pelas  obrigações  impostas  como  condicionantes  do 

licenciamento. 

Nos dizeres de Bechara: 
 

 
 

A compensação ambiental não é uma taxa de serviço, afinal, não se vislumbra, nem 

no licenciamento ambiental (em que é exigida a compensação ambiental) tampouco 

no ato da exigência da compensação ambiental e muito menos ainda na 

implementação de unidades de conservação, um serviço público (geral ou singular, 

divisível ou indivisível) prestado pelo Estado, mais precisamente pelo órgão de meio 

ambiente. (BECHARA, 2007, p. 219). 
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As medidas compensatórias visam equilibrar a relação existente entre o necessário 

desenvolvimento do empreendimento em questão e os custos ambientais advindos dos 

impactos negativos antecipadamente previstos. Pelo exposto, conclui-se que esta também, não 

é a natureza jurídica dessas medidas. 

 

 
 
 
 
 

2.2.3 Contribuições de Melhoria 
 
 
 
 

A contribuição de melhoria teria surgido na Inglaterra, durante uma obra de 

saneamento do rio Tâmisa, em 1605, com a valorização dos imóveis localizados à beira rio. 

A Constituição de 1988, em seu art. 145, inciso III, determina: “A União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: III - contribuição de 

melhoria, decorrente de obras públicas”. (BRASIL, 1988). 

Um dos requisitos para essa espécie tributária é a realização de uma obra pública. 

Todos os entes que participarem desta obra serão competentes para instituir a contribuição de 

melhoria. 

Este primeiro requisito, qualificador desta espécie tributária, afastaria sua 

proximidade com as medidas compensatórias. As medidas não decorrem de nenhuma obra 

pública, mas sim, são dcorrentes de empreendimentos realizados no âmbito da esfera privada. 

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento segundo o qual não basta 

a mera realização de obra pública. Decorrente desta obra deve haver uma valorização 

imobiliária local para ser possível a cobrança da contribuição de melhoria. 

Essa espécie tributária apresenta um fato gerador de natureza mista que pressupõe 

dois requisitos fáticos a ocorrerem simultaneamente. 

Mesmo que a obra desenvolvida pelo empreendedor resulte em uma valorização 

local, como comumente ocorre com as mineradoras, o fato de a obra não ser pública já 

descartaria a possível natureza de contribuição de melhoria das medidas compensatórias. 

É importante ressaltar que antecedente à realização da obra pública, a lei deverá 

prever a hipótese de contribuição de melhoria. Trata-se de uma hipótese de incidência 

determinada em norma. 
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Alguns doutrinadores entendem não ser necessária a “valorização imobiliária”; 

bastaria que a obra pública promovesse qualquer espécie de “benefício” a outrem. Entretanto, 

a maioria doutrinária entende pela obrigatoriedade da valorização imobiliária. 

O CTN define, em seu art. 81, que a contribuição de melhoria: 
 

 
 

É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização 

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como  limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. (BRASIL, 

1966). 
 
 
 
 

Parte-se do pressuposto que os demais proprietários de imóveis não podem “tirar 

proveito” do Estado; neste caso, da obra realizada por este. Assim, há um limite global para o 

valor atribuído à contribuição de melhoria. O Estado não pode cobrar um valor superior ao 

valor da obra, nem uma quantia maior que a própria valorização. 

Outra importante discussão travada pelos doutrinadores diz respeito à dúvida sobre a 

necessidade de uma lei com a previsão da contribuição de melhoria para cada obra, ou mesmo 

se uma lei genérica, para várias obras, seria suficiente. 

O entendimento do STJ foi posicionado ao afirmar que: 
 

 
A lei, em princípio, é autoaplicável. A regulamentação só se faz necessária quando 

aquela ou norma superior assim o determinar ou decorrer da natureza do instituto. O 

Código Tributário do Município de Campo Grande reúne os elementos suficientes, 

no tocante à contribuição de melhoria, para sua exigência. Fato gerador, base de 

cálculo e alíquota especificados. Edital de conteúdo bastante para identificar a 

pretensão do Fisco. (BRASIL, 1990). 
 

 
Entretanto, em conjuntura mais recente, o STJ defendeu a exigência de lei específica 

para  cobrança  da  contribuição  de  melhoria,  bem  como  a  necessidade  de  valorização 

imobiliária decorrente da obra pública. (BRASIL, 2013). 

O posicionamento majoritário exige que haja uma lei especifica para cada obra. 

Assim, seria incabível imaginar que para cada obra desenvolvida pelo empreendedor 

na esfera privada, houvesse uma lei específica autorizando a cobrança da contribuição de 

melhoria. Tal procedimento seria inviável devido ao volume de empreendimentos que são 

constantemente licenciados e desenvolvidos. 

Por esse motivo, fica afastada a hipótese de natureza jurídica de contribuição de 

melhoria das medidas compensatórias. 
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2.2.4 Empréstimo Compulsório 

 
 

Os empréstimos compulsórios são uma espécie tributária de competência exclusiva 

da União Federal, apenas instituída mediante Lei Complementar. Trata-se de uma espécie 

tributária compulsória que futuramente retornará ao patrimônio do contribuinte que a pagar. 

O art. 148 da Constituição do Brasil faz referência aos empréstimos compulsórios: 
 

 
 

A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 

será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.(BRASIL, 1988). 
 
 

 
Significa dizer que estes são os fundamentos constitucionais para instituir 

empréstimos compulsórios. A Constituição de 1988 não delimitou o fato gerador. O aspecto 

material da hipótese de incidência deve corresponder ao fundamento, mas não há fato gerador 

delimitado. 

No passado, discutia-se a possibilidade dos empréstimos compulsórios serem ou não 

uma espécie de tributo. A discussão permeava noções de direito financeiro. 

Basicamente, sabe-se que o tributo deve ser uma espécie de receita. Se este for 

“devolvido”, como no caso dos empréstimos compulsórios, não se poderia chamá-los de 

receita. Logo, os empréstimos compulsórios não seriam tributo. Receita seria aquilo que é 

incorporado de maneira definitiva ao patrimônio. 

Atualmente esse posicionamento é superado pelo STF. Entende-se de maneira 

expressa pela teoria quinquipartite, segundo a qual os empréstimos compulsórios são uma 

espécie tributária. 

A definição de tributo está constituída por Lei Complementar abarcando os 

empréstimos compulsórios. 

O art. 15, parágrafo único, do CTN dita que: “A lei fixará obrigatoriamente o prazo 

do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto 

nesta Lei.” (BRASIL, 1966). 

A norma, a Lei Complementar, deverá definir a hipótese de incidência, com os 

seguintes elementos: a finalidade constitucional, o prazo que o empréstimo será restituído e 
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como  ele  será  restituído.  Como  regra,  a  restituição  deverá  ocorrer  necessariamente  em 

dinheiro. 

As prestações advindas das medidas compensatórias não são restituídas ao 

empreendedor.  Uma  vez  cumprida  as  obrigações  ou  arrecadadas  as  receitas,  essas  não 

retornam ao patrimônio do particular. 

Alguns doutrinadores como Bechara, intitulam os empréstimos compulsórios de 

impostos restituíveis, reforçando não ser essa a natureza da compensação uma vez que essa 

não foi criada para auxiliar a União a gerenciar situações complexas como aquelas elencadas 

no art. 148 da Constituição. (BECHARA, 2007). 

Assim, não se pode afirmar ser essa a natureza jurídica das medidas compensatórias, 

pois obrigações advindas dessas medidas atendem à prevenção, à mitigação e à compensação 

dos impactos negativos identificados nos estudos ambientais. A eventual arrecadação de 

receitas é destinada às Unidades de Conservação no caso das compensações genéricas ou a 

destinações específicas, como a compensação de Mata Atlântica. 

 
 

 
2.2.5 Contribuições Especiais 

 
 
 
 

Naquilo que tange às contribuições especiais, o art. 149 da Constituição, prevê que: 
 

 
 

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 

III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 

contribuições a que alude o dispositivo.(BRASIL, 1988). 
 
 

A exceção é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP), 

presente no art. 149-A da CRFB/88, que atribui a competência aos Municípios e ao Distrito 

Federal: “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das 

respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 

150, I e III.” (BRASIL, 1988). 
 

Assim, as contribuições especiais se dividem em 4 (quatro) grupos: contribuições 

sociais gerais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse 

de categoria profissional e econômica e contribuições para seguridade social. 
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Diferentemente dos impostos, as contribuições especiais possuem uma finalidade 

específica para a qual são criadas. 

Significa que as contribuições especiais são “impostos” detentores de finalidades pré- 

estabelecidas, pois a própria lei assegura essa possibilidade de exceção ao se referir a 

determinados propósitos como saúde, educação, seguridade social dentre outros. 

 
 
 
 
2.2.5.1 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 

 

 
 

Essa contribuição surgiu através de emenda constitucional, pois os municípios 

perderam o direito à arrecadação de receitas advindas deste serviço pelas taxas de iluminação 

pública, consideradas inconstitucionais. 

A Constituição de 1988 não definiu o fato gerador dessa contribuição. Municípios e o 

Distrito federal podem, através de lei, determinar o fato gerador e a cobrança de tarifa de 

energia elétrica. Trata-se de uma faculdade. 

No que diz respeito a tal contribuição, é claro que as medidas compensatórias não 

podem se confundir com o custeio do serviço de iluminação pública. Nenhuma relação essa 

modalidade de contribuição possui com as condutas e políticas de proteção ao meio ambiente 

e compensação de significativos impactos ambientais negativos. 

 
 
 

2.2.5.2 Contribuições de interesses de categorias profissionais e econômicas 
 

 
 

Essa é outra modalidade de contribuição que claramente não se aproxima da essência 

das medidas compensatórias. 

São contribuições criadas para obtenção de recursos de entidades que fiscalizam e 

representam categoriais profissionais como o CRM (Conselho Regional de Medicina) e o 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Esses conselhos exercem duplo 

papel. Fiscalizam o profissional que está atuando e o representa em questões relacionadas ao 

exercício da sua profissão. 

Trata-se  de  uma  contribuição  instituída  por  lei,  compulsória,  que  não  guarda 

qualquer relação com as políticas de proteção ambiental como as medidas compensatórias. 
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2.2.5.3 Contribuições sociais: gerais e para seguridade social 

 

 
 

As contribuições  para a seguridade social são  aquelas relacionadas  a programas 

assistenciais  como:  o  SUS  (Sistema Único  de  Saúde), bolsa  família,  previdência, dentre 

outras. 
 

A própria seguridade social é a base de cálculo desta contribuição. Porém, a lei não 

determina para qual área da seguridade social esta receita será incorporada, seja o SUS, a 

previdência ou a assistência. 

Algumas contribuições que não podem ser aglutinadas em nenhuma dessas áreas 

específicas são chamadas de gerais. 

É claro que as contribuições para seguridade social não guardam proximidade com as 

medidas compensatórias, objeto de estudo deste trabalho. A preservação do bem ambiental 

não se relaciona com os programas estatais assistenciais. 

No que diz respeito às contribuições gerais, considerações devem ser tecidas. 

Questiona-se  se  as  medidas  compensatórias  poderiam  possuir  natureza  de  contribuições 

sociais gerais com uma finalidade específica, a ambiental. 

Para afastar tal hipótese, basta observar que, segundo o posicionamento majoritário, 

o rol de possíveis contribuições gerais já está previsto de forma taxativa na Constituição, não 

estando presente nesse, a finalidade ambiental. 

Este rol é constituído por aquelas previstas pelo art. 212, parágrafo 5º, destinadas à 

educação pública, através da contribuição social do salário-educação; as previstas pelo art. 

240, sobre a folha de salário, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional, vinculadas ao sistema sindical; as previstas pelo art. 167, inciso IV, destinadas à 

educação e saúde; as previstas pelo art. 239, destinadas ao Programa de Integração Social. 

(BRASIL, 1988). 

 
 
 

2.2.5.4 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 
 

 
 

As  contribuições  de  intervenção  no  domínio  econômico  são  de  competência 

exclusiva da União, instituídas através de lei ordinária ou medida provisória. Esse é o atual 

posicionamento do STF. 

Essa pontuação por si só, já afasta a natureza jurídica dessas contribuições das 

medidas  compensatórias.  Todos  os  entes  são  competentes  para  instituir  as  medidas 
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compensatórias,  assim  como  demais  órgãos  públicos  envolvidos  no  procedimento  de 

licenciamento. 

Parte da doutrina entende haver distinção entre intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico e intervenção do Estado no domínio econômico. 

A intervenção do Estado sobre o domínio econômico relaciona-se à atividade de 

fiscalização e repressão que o mesmo pratica sobre quem comete ilícitos econômicos. 

Representa um conjunto de regras e previsões que autorizam o Estado a fiscalizar e reprimir 

aqueles  que  cometem  ilícitos  econômicos,  em  prejuízo  da  livre  concorrência  ou  livre 

iniciativa. É o poder que o Estado tem para condicionar ou reduzir direitos individuais nestas 

hipóteses. Assim, o Estado emprega seu poder de polícia econômica, exercido pelo Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, Lei 12.529, que é executado principalmente pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

O CADE possui natureza jurídica de autarquia de regime especial, federal. Essas 

intervenções visam condicionar, ou até reduzir o direito individual de exploração econômica. 

O CADE, de forma autoexecutável, independente do poder judiciário, discricionariamente, 

decretando e revogando a qualquer tempo, por oportunidade e conveniência, exerce o poder 

do Estado de empregar sua força pública para se impor e dar efetividade à intervenção 

econômica. 

Já a intervenção no domínio econômico relaciona-se à própria presença do Estado no 

domínio econômico. São raras as hipóteses em que o estado, nesse caso, está autorizado a 

explorar a atividade econômica. 

O  art.  173,  caput  da  Constituição,  apresenta  duas  regras  fundamentais:  elege  o 

regime capitalista/liberal, pois deixa claro que a exploração de atividade econômica, em geral, 

é reservada à iniciativa privada, e nesta mesma disposição, há uma segunda regra, um regime 

de mando moderado, que consiste na previsão do mesmo caput, segundo a qual, o estado, 

excepcionalmente, poderá explorar atividades econômicas frente a duas situações: questões 

imperativas de soberania nacional e relevantes interesses públicos que justifiquem a sua 

atividade. (BRASIL, 1988). 

O Estado no Brasil, como regra, não pode e não deve ser “empresário”. Com isso, a 

Constituição impõe que o governo não poderá prejudicar ou dificultar a iniciativa econômica, 

pois essa conduta não configura interesse público. 

Para promover a industrialização do Brasil, amparado pela exceção do art. 173, que 

permite a exploração direta das atividades econômicas por parte do Estado, o governo foi 
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levado a criar a primeira empresa de siderurgia, as primeiras companhias aéreas, a primeira 

empresa ferroviária, a primeira fábrica de caminhões, dentre outras. 

Contudo, depois que esses setores econômicos são inaugurados no mercado nacional, 

surgindo empresas privadas concorrentes, capazes de abastecer o mercado interno, a hipótese 

constitucional que autorizou o estado a explorar a atividade esgotou-se, levando o governo a 

“sair do mercado”, em regra, através da privatização estatal. 

Quando a administração pública determina que o empreendedor pratique 

determinadas condutas de acordo com as medidas compensatórias impostas ou que pague 

determinada quantia a título de compensação, promovendo a proteção e melhoria do bem 

ambiental, o Estado não está criando estratégias para interferir na ordem econômica. 

Neste caso, a administração pública impõe o dever ao empreendedor de compensar e 

proteger o meio ambiente diante dos impactos adversos previstos para o desenvolvimento de 

sua atividade. 

Para Bechara o Estado poderá interferir na ordem econômica para proteger o meio 

ambiente. Para tanto uma CIDE deverá ser criada para viabilizar a sua intervenção; 

verificando-se a destinação do produto financeiro, que deverá servir a uma atividade 

interventiva do Estado. (BECHARA, 2007). 

Acontece que hoje, o produto que advém das medidas compensatórias não se presta a 

servir a atividade interventiva do Estado.  Dessa forma: 

 
Ainda que o ato de exigir a compensação ambiental possa ser entendido como uma 

manifestação do poder de polícia do Estado- nesta situação agindo como interventor 

na ordem econômica –a, compensação não pode assumir a forma jurídica de uma 

CIDE pois, como vimos, o que justifica a cobrança desta última não é o fato gerador 

do tributo (exercício do poder de polícia) mas a destinação dos recursos a uma 

atividade interventiva. (BECHARA, 2007, p. 210). 
 
 
 
 

A função da compensação ambiental não é direcionar o comportamento do 

empreendedor, não é desestimular sua iniciativa ou estimular. Embora a análise de viabilidade 

ambiental possa resultar na inviabilidade financeira do empreendimento, o objetivo de se 

precisar os impactos adversos e de atribuir a estes medidas compensatórias é diretamente 

resguardar o bem ambiental. 

Desta forma, as medidas compensatórias não possuem natureza jurídica de CIDE. 
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2.3 Indenização Ambiental 

 

 
 

A indenização por dano ambiental está afirmada pelo art. 225, da Constituição, 

parágrafo 3°, segundo o qual: 

 
 

§ 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). 
 
 
 
 

Este artigo aborda a reparação e/ou indenização do dano que já ocorreu, 

diferentemente da hipótese de compensação ambiental, que trabalha com a mera projeção da 

possibilidade de ocorrência do impacto. 

O texto constitucional, ao definir um regime repressivo-reparatório para os 

empreendimentos lesivos ao meio ambiente, estabeleceu um sistema tríplice, calcado sobre 

esferas distintas de responsabilidade jurídica. 

Dessa  forma,  uma  mesma  ação  ou  atividade  causadora  de  efeitos  ambientais 

adversos pode imputar ao infrator sanções de natureza penal e administrativa ― típicas 

manifestações do ius puniendi do Estado —, não o desonerando do dever de reparar ou 

recuperar o bem jurídico lesado. 

A responsabilidade civil abrange o dever de reparar pecuniariamente ou de promover 

a recuperação em espécie dos danos causados ao meio ambiente, que incide sobre quem quer 

que cause degradação ou poluição ambiental. 

Os danos mencionados pelo art. 225, não são impactos previamente “conhecidos”, 

como aqueles anteriormente previstos, na forma de impactos negativos adversos, pelos órgãos 

ambientais   no   procedimento   de   licenciamento,   que   são   previamente   consentidos   e 

devidamente compensados. 

Os impactos previstos pelo estudo ambiental que servem como base para a imposição 

das  medidas  compensatórias,  futuramente  se  concretizarão  ou  não.  Por  se  tratarem  de 

impactos “autorizados” pelos órgãos competentes, estes não se confundem com os danos 

ambientais que tratam a Constituição. 

Entretanto, esses impactos adversos que podem se concretizar, só passam a ser 

“aceitáveis” na medida em que haja uma contraprestação benéfica ao meio ambiente diante de 

sua materialização. 
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Por isso, entende-se que a natureza das medidas compensatórias é de reparação por 

impactos ambientais futuros, na medida em que os impactos adversos se realizem ou não. 

Tal entendimento é sustentado também por Bechara, afirmando ser a compensação 

ambiental uma espécie de reparação antecipada ou ex ante, necessária diante de impactos não 

mitigáveis/não evitáveis, previstos, porém antes de sua materialização. (BECHARA, 2007). 

O que se busca compreender é que embora se fale em reparação de danos, no 

momento em que se institui a compensação ambiental, temos a mera previsão de impactos 

adversos. 

Futuramente,   quando   esses   impactos   se   concretizarem,   pode   haver   perdas 

substanciais para o meio ambiente, porem essas “perdas”, serão “aceitáveis”, pois previstas 

durante o estudo de viabilidade ambiental, foram devidamente “sopesadas”, através das 

medidas compensatórias. 

Desta forma, as medidas compensatórias e a reparação e/ou indenização ambiental, 

possuem naturezas jurídicas distintas. 

É possível a cobrança da indenização pelo dano ambiental causado pelo 

empreendedor, desde que não se inclua nessa indenização o valor referente à compensação já 

efetuada, na fase inicial de implementação do projeto. Isso ocorrerá nos casos em que a 

reparação in natura do dano não for possível. 

Erika Bechara afiança esse posicionamento ao afirmar: 
 

 
 

A máxima do Direito Ambiental é que, causado o dano ambiental, o empreendedor 

deverá repará-lo in natura, ou seja, reconstituir o ambiente lesado, promovendo o 

retorno ao status quo ante.[...] Por conta disso, em nenhum momento é oferecida ao 

poluidor a alternativa de OU recuperar o ambiente lesado OU compensar os danos 

causados. Havendo possibilidade de recuperação da qualidade ambiental, o 

empreendedor estará obrigado a fazê-lo, sem poder optar por uma indenização ou 

reparação por equivalente. A compensação por equivalente e a pecuniária (rectius: 

indenização)  só  terão  lugar  diante  da  impossibilidade  material  de  reversão  do 

impacto negativo, mediante a recomposição do equilíbrio ambiental outrora 

existente.(BECHARA, 2007, p.244). 
 
 
 
 

O mau uso do termo compensação ambiental faz com que este instituto de proteção 

do meio ambiente confunda-se com a ideia de reparação de danos ambientais. 

Isso ocorre porque o termo compensação é utilizado muitas vezes para tratar da 

reparação de danos que já se materializaram. 

As medidas compensatórias do licenciamento ambiental, como regra, são impostas 

na fase de obtenção da licença prévia, antes da licença de instalação e licença de operação. 
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Neste momento, impactos foram previstos e nenhum dano ambiental ocorreu, sequer foi 

iniciada a instalação do empreendimento. 

Erika Bechara elucida este momento, declarando: 
 
 
 
 
 

O órgão ambiental licenciador só terá condições de aprovar ou desaprovar um 

empreendimento ou de impor medidas mitigadoras ou eliminatórias de impactos se 

conhecer muito bem o projeto que se pretende implantar – estamos falando de sua 

localização, das características do entorno, do tipo de atividade, dos resíduos a 

serem gerados, da provocação de poluição atmosférica, hídrica, sonora etc., da 

necessidade de desmatamento, dentre outros aspectos relevantes.(BECHARA, 2007, 

p. 128). 
 
 
 
 

Nesta fase realiza-se um estudo de previsibilidade dos possíveis impactos que serão 

causados.  Posteriormente,  essa previsão  poderá  ser confirmada ou  ajustada às  realidades 

fáticas da atividade executada. É importante observar que, conforme relata Talden Farias: 

 
 

O objetivo do licenciamento não é simplesmente fazer com que as atividades 

econômicas  não  gerem  nenhum  impacto  ambiental,  mas  é  fazer  com  que  os 

impactos causados fiquem dentro de um limite aceitável e não colocando em risco o 

meio ambiente e a qualidade de vida da coletividade. (FARIAS, 2013, p.92). 
 
 
 
 

Os impactos ambientais podem ser positivos como a arrecadação de impostos, o 

aumento de postos de trabalho e a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Os 

impactos negativos associam-se diretamente à alteração do meio ambiente natural e social. 

Para a compensação ambiental Bechara define que: 

 
 

Conquanto, pensamos nós, os impactos ambientais possam ser negativos e positivos, 

impõe-se destacar que a preocupação maior da legislação ambiental é para com os 

impactos negativos, afinal, estes é que podem comprometer prejudicialmente o 

equilíbrio do ecossistemas e a qualidade de vida da população.(BECHARA, 2007, 

p.63). 
 
 
 
 

Apenas os impactos ambientais negativos previstos, indispensáveis para execução 

do empreendimento, que não possam ser prevenidos ou suficientemente mitigados serão 

compensados através do instituto da compensação ambiental. 
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Essa compensação ocorrerá antes do impacto de fato se propagar, podendo ser 

posteriormente ajustada, caso a previsão inicial não seja compatível com a posterior realidade 

de funcionamento do empreendimento. 

Assim, quando se fala em dano já ocorrido, não se está a referir-se à compensação 

ambiental, mas a uma modalidade de reparação ambiental que irá ocorrer conforme as 

diretrizes traçadas pelo art. 225 da Constituição. 

Ações judiciais são movidas pelo fato do empreendedor acreditar que a cobrança do 

montante devido à compensação ambiental, simultânea à cobrança de valores devidos a titulo 

de indenização, configuraria bis in idem. 

A compreensão correta do termo facilita o entendimento segundo o qual é possível a 

coexistência dos institutos de compensação ambiental e reparação ambiental, pois eles 

apresentam natureza jurídica distinta. 
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3 A COMPENSAÇÃO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 
 

A compensação ambiental no Brasil emergiu, inicialmente, diante da necessidade de 

se buscar o equilíbrio entre a degradação ambiental promovida pelo setor elétrico, 

principalmente na área da Amazônia e a preservação da biodiversidade das áreas impactadas 

pelos empreendimentos. 

A compensação, como instituto de proteção ambiental, foi expressamente prevista no 

texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada pelo Congresso Nacional, por 

meio do Decreto Legislativo n°2, de 1994 e assinada durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio de Janeiro, em 

junho de 1992. (FARIA, 2008). 

A Resolução CONAMA n°10, de 1987, inseriu no ordenamento jurídico brasileiro, a 

compensação para os empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental, tendo 

sido modificada pela Resolução CONAMA n° 02, de 1996 e, posteriormente, consolidada 

através da Lei 9.958 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação- 

SNUC. 
 

O Decreto n° 4340 de 2002 e a Resolução CONAMA n° 371 de 2006, bem como os 

atos normativos do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, regulamentaram a Lei federal 9.958 de 2000. 

Nesse sentido, a compensação ambiental passou a ser entendida como o instrumento 

a ser utilizado diante da impossibilidade de adotar medidas capazes de eliminar ou de reduzir 

suficientemente os impactos ambientais negativos, devendo observar como referencial os 

impactos identificados e quantificados na AIA, Avaliação de Impacto Ambiental. 

Embora ambos os institutos, a compensação e o licenciamento ambiental, estejam 

previstos em legislações distintas, a implementação da compensação está diretamente 

relacionada ao procedimento de licenciamento. É durante o procedimento de licenciamento 

que ocorrem a imposição e a execução das obrigações, advindas das modalidades de 

compensação ambiental. 

As diversas modalidades de compensação podem ser classificadas em genéricas e 

específicas. As ditas genéricas são aquelas decorrentes da Lei Federal n° 9.958 de 2000, que 

determinam a obrigatoriedade do pagamento, pelo empreendedor, de determinada quantia, 

com base no valor total do empreendimento, em caso de significativo impacto ambiental. A 

fundamentação desta exigência legal pauta-se nos estudos ambientais realizados no processo 
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de Licenciamento Ambiental, EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório de 

 

Impacto Ambiental). 
 

As específicas decorrem de outros dispositivos legais como a Lei Federal n° 11.428 

de 2006, e em Minas Gerais, pela Deliberação Normativa COPAM n° 73 de 2004 e pela 

Portaria IEF n°30 de 2015, que dispõem sobre a compensação em caso de supressão de 

vegetação do Bioma Mata Atlântica. A Lei Estadual n° 20.922 de 2013, de Minas Gerais, 

determina a compensação florestal, nos casos de empreendimentos minerários que promovam 

a supressão de vegetação nativa; a Resolução CONAMA n° 369 de 2006 institui a 

compensação quando houver a supressão de Área de Preservação Permanente (APP) e o 

Decreto n° 99.556 de 1990, alterado pelo Decreto n° 6.640 de 2008 define a compensação de 

cavidades naturais subterrâneas. 

Entretanto, mesmo diante do vasto amparo legislativo mencionado, a compensação 

ambiental ainda é objeto de controvérsias e polêmicas pela ausência de critérios legais 

objetivos para sua aplicação em alguns casos, permitindo interpretações oportunistas e até 

mesmo abusivas que se traduzem, muitas vezes, em barganhas políticas sem nexo causal com 

os impactos significativos identificados e de duvidosa efetividade para a proteção ambiental. 

Dentre as modalidades de compensação citadas, destacam-se, neste trabalho, aquelas 

modalidades presentes nas condicionantes do Licenciamento Ambiental, a título de 

compensações genéricas, mais suscetíveis de desvios de suas finalidades.  Considerando que a 

viabilidade  ambiental  apresenta  natureza  de  caráter  subjetivo  e  discricionário,  o  seu 

julgamento na fase de Licença Prévia – LP enseja fértil campo negocial para a fixação dessas 

compensações genéricas, que se transformam no que se convencionou denominar 

condicionantes do licenciamento ambiental. 

O licenciamento e a compensação ambiental são institutos jurídicos que visam à 

concretização do ideal de proteção do meio ambiente enunciado pelo art. 225 da Constituição 

do Brasil vigente, a saber: 

 

 
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. (BRASIL, 1988). 
 
 

 
O licenciamento ambiental está previsto no art.10, da na Lei Federal n° 6.938, de 

 

1981, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: 
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A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.(BRASIL, 1981) 
 
 
 

Trata-se de procedimento administrativo, desencadeado a partir da iniciativa do 

empreendedor. Uma sequência de atos destinados a uma finalidade, a concessão da licença 

ambiental. Esse procedimento desenvolve-se na esfera do poder executivo, em seus diferentes 

setores ambientais, regulamentando o uso do poder de polícia administrativa. 

Nesse sentido, a resolução CONAMA n° 237 de 97 também conceitua o 

licenciamento ambiental ao dispor que este é um: 

 
 

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 aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997) 
 

 
 

Segundo Talden Farias: “De fato, o licenciamento ambiental deve ser compreendido 

como o processo administrativo no decorrer ou ao final do qual a licença ambiental poderá ou 

não ser concedida”. (FARIAS, 2013, p.26). 

O órgão ambiental responsável pelo licenciamento examinará se o empreendimento 

possui viabilidade, se há relação de custo benefício, proporcionalidade e atendimento à 

sustentabilidade, devendo levar em consideração o quadro atual de degradação ambiental e 

escassez de recursos naturais. 

A mesma Resolução CONAMA n° 237 de 97 em seu art. 1°, inciso II, conceitua a 

licença ambiental como: 

 
 

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, 

restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 

empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental. (BRASIL, 1997). 
 

 
A licença ambiental representa o consentimento do órgão ambiental competente, para 

que  o  empreendedor  desenvolva  sua  atividade,  contanto  que  cumpra  as  exigências  e 
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determinações impostas, com o propósito de salvaguardar o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

É cabível notar o fato de a licença ambiental possuir peculiaridades que a distingam 

da tradicional modalidade de licenças administrativas. Essas particularidades decorrem da 

própria estrutura singular do processo administrativo ambiental. 

A licença administrativa constitui um ato vinculado. Significa afirmar que uma vez 

cumpridos os requisitos necessários para a concessão da licença, o empreendedor faz jus à sua 

autorização, que é vinculada às exigências previamente estipuladas pelo poder executivo. 

Haveria um direito subjetivo do titular da pretensão para desenvolver certa atividade. Essa 

licença é amparada pelos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, possuem 

caráter definitivo e estendem seus efeitos indeterminadamente no tempo. Assim, não possuem 

prazos estipulados e não podem ser "negociadas" e modificadas ao decorrer do tempo. 

Diferentemente disso, a licença ambiental possui caráter autorizativo. Refere-se ao 

ato discricionário do poder executivo, marcado pelo juízo de conveniência e oportunidade, 

para decidir-se sobre a emissão ou não do consentimento para o empreendedor desenvolver 

sua  atividade.  Essa  licença  possui  natureza  precária,  assim  pode  ser  cassada,  caso  as 

exigências dos órgãos ambientais não sejam devidamente cumpridas. 

A periodicidade da licença ambiental é necessária para que esta acompanhe o estado 

da técnica, visto que "a superveniência de uma norma (jurídica ou técnica) atinente a algum 

padrão ambiental presume que o assunto é tratado de forma mais adequada do que a norma 

substituída". (NIEBUHR, 2014, p.243). 

A constante evolução científica implica no desenvolvimento de novas tecnologias 

mais eficientes para a proteção do meio ambiente. Afirmar que a licença ambiental é ato 

discricionário não significa dizer que a tomada de decisão por parte do poder executivo não 

deverá ser devidamente justificada sob a perspectiva técnico/científica. 

Deste modo, segundo Niebuhr, a licença ambiental deve ser compreendida como: 
 
 

Uma técnica administrativa removedora de uma proibição geral antrópica 

potencialmente impactante, comprometida com o escopo de, mais do que garantir 

direitos individuais dos titulares da pretensão, conciliar tais direitos ao dever 

fundamental de proteção ambiental, te, a vantagem de explicar os fenômenos da 

periodicidade da licença, da possibilidade de sua cessação diante de fato 

superveniente e da margem de liberdade que é atribuída ao órgão ambiental na 

definição de suas condicionantes.( NIEBUHR, 2014, p. 245). 
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Assim, os consentimentos estatais advindos do licenciamento, como a licença 

ambiental, decorrem do poder de polícia preventivo, sendo realizada uma fiscalização prévia 

do empreendimento. 

Nas palavras de Talden Farias: 
 

 
 

Essa busca pelo controle ambiental se manifesta através de uma serie de exigências e 

de procedimentos administrativos que o Poder Publico impõe, visto que existem 

normas e padrões de qualidade ambiental que devem ser obedecidos.( FARIAS, 

2013, p.28). 
 
 

 
Consoante ao Decreto Federal n° 99.274 de 1990, as licenças ambientais se 

subdividem basicamente em três tipos/etapas e podem possuir muitas condicionantes, sejam 

elas ambientais e/ou sociais. As condicionantes são acordos e obrigações que o empreendedor 

realiza  perante  o  órgão  ambiental  licenciador,  mediante  sua  exigência  para  adquirir  e 

conservar a permissão de empreender. 

Como regra, existe uma ordem para a concessão das etapas da licença ambiental. Só 

se consegue uma “espécie” de licença, após a outra, sempre seguindo uma ordem determinada 

e cumprindo as condicionantes impostas pelo órgão ambiental. 

Talden Farias esclarece: 
 

 
 

Cada etapa deve terminar com a concessão da licença correspondente, de  maneira 

que as licenças ambientais servem para formalizar que até aquela etapa o proponente 

da atividade cumpriu o que foi determinado pela legislação ambiental e pela 

Administração Pública.(FARIAS, 2013, p.26). 
 
 

 
A licença prévia é obtida na fase introdutória do projeto. Contempla as exigências 

básicas e condicionantes a serem cumpridas na etapa que antecede a instalação e operação do 

empreendimento. 

Deste modo, o art.19, inciso I, do Decreto Federal n° 99.247 de 1990 determina que 

o  poder  público  expeça:  "Licença  Prévia  (LP),  na  fase  preliminar  do  planejamento  de 

atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e 

operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;". (BRASIL, 

1990). 
 

A LP idealiza um momento de planejamento, no qual se analisa diversos fatores 

como:  a  pretendida  localização  do  empreendimento,  a  natureza  e  as  características  da 

atividade empreendida e a viabilidade ambiental do seu desenvolvimento. 
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Cabe ao órgão licenciador indicar se a localização apresentada para a instalação e 

operação do empreendimento é ou não, tecnicamente adequada. Quando necessário, é neste 

momento que são solicitados estudos ambientais como o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) 

e RIMA (Relatório de Impacto Ambiental). 

O  órgão  competente  pelo  licenciamento,  pautado  na  análise  destes  estudos, 

determina   as   denominadas   condicionantes   do   licenciamento   ambiental;   exigências   e 

obrigações que devem ser cumpridas para que a atividade empreendida enquadre-se na 

legislação ambiental vigente. 

Dentre essas obrigações, estão as medidas ambientais preventivas, mitigatórias e 

compensatórias, que serão posteriormente examinadas. 

A LI, licença de instalação, permite a implantação física do empreendimento, 

conforme o cumprimento das disposições fixadas na fase de LP, condicionantes ambientais e 

projetos apresentados e aprovados, na fase antecedente. 

Desta forma, prevê o art. 19, inciso II, do Decreto n° 99.274 de 1990: "Licença de 

Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações 

constantes do Projeto Executivo aprovado". (BRASIL 1990). 

A instalação do empreendimento deve ocorrer exatamente de acordo com o projeto 

aprovado durante a fase de julgamento de viabilidade ambiental. Se alguma mudança do 

projeto for necessária/sugerida, o novo planejamento deverá ser encaminhado essencialmente 

ao órgão competente pelo licenciamento. 

A LO, licença de operação autoriza o início efetivo das atividades fim do 

empreendimento. Depois de verificados os requisitos necessários para iniciar o 

desenvolvimento da atividade almejada, consoante às exigências da LP e LI, a LO poderá ser 

concedida. 

O art. 19, inciso III, do mesmo decreto, afirma que poderá ser concedida: "Licença 

de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade 

licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o 

previsto na Licença Prévia e de Instalação.” (BRASIL 1990). 

Nas  disposições  da  LO  estarão  presentes  os  procedimentos  de  gerência  e  os 

requisitos para funcionamento do empreendimento. 

Inicialmente, busca-se a obtenção da Licença Prévia (LP), posteriormente a Licença 

de Instalação (LI) e por último a Licença de operação (LO), verificando sucessivamente, o 

respeito às condicionantes anteriormente impostas. 
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Entretanto, pode ocorrer a expedição de duas licenças, como a LP e LI ou LI e LO 

concomitantemente, mas sempre respeitando todas as condicionantes exigidas. Após as três 

etapas tem-se, de fato, a obtenção da licença ambiental, a qual se relaciona diretamente com a 

administração que está sob sua esfera de competência. 

O mencionado procedimento trifásico decorre da legislação federal. Há ainda a 

possibilidade dos estados e municípios conceberem sistemática própria. 

Cumpre salientar, conforme orientação da Cartilha de Licenciamento Ambiental, 

fornecida pelo Tribunal de Contas da União, que o atendimento a essas três etapas da licença 

ambiental "não eximem o empreendedor da obtenção de outras autorizações ambientais 

específicas junto aos órgãos competentes, a depender da natureza do empreendimento e dos 

recursos ambientais envolvidos" (BRASÍLIA, 2007, p.10). 

O art. 17 do Decreto Federal n° 99.274 de 90 reafirma essa posicionamento ao 
 

dispor: 
 

 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 

órgão estadual competente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis.(BRASIL, 1990) 
 

 
 

A   título   de   exemplificação   pode-se   considerar   "outras   licenças   legalmente 

exigíveis", a autorização para utilização de recursos hídricos, prevista na Lei n° 9.433 de 1997 

e as licenças específicas para instalação e comércio em matéria nuclear elencadas na Lei n° 

6.189 de 1974, dentre outras. 
 

Vários princípios de direito ambiental possuem relação com o licenciamento 

ambiental. Três deles são responsáveis por nortear esse procedimento administrativo: o da 

Precaução, o da Prevenção e o Princípio do Desenvolvimento Sustentável. 

Tanto a prevenção quanto a precaução têm como intuito evitar a concretização de 

danos ambientais. 

O que os distingue é o fato de a Precaução se referir a imposição de restrições, 

limitações ou proibições necessárias diante da falta de certeza científica sobre o impacto 

ambiental de determinada atividade. Tal posicionamento justifica-se pois, “determinadas 

atividades desafiam o conhecimento técnico-científico e geram um campo de incertezas tão 

grande que afirmações contundentes ou negativas firmes de impactos ambientais seriam 

levianas”.  (BECHARA,  2009,  p.  28).  Por  isso  é  necessário  adotar  um  posicionamento 



50  
 
 

 
cauteloso, diante da “dúvida” sobre os possíveis impactos e consequências do 

desenvolvimento de certas atividades. 

A prevenção abarca as restrições vinculadas à certeza científica sobre o impacto 

ambiental de uma atividade, assim explica Blenda Reis “O Princípio da Prevenção aponta 

para a necessidade de evitar danos advindos de situações que podem ser previstas e evitadas, 

dada a certeza cientifica possível de ser determinada”. (ANJOS, 2013, p.279). 

Já o Desenvolvimento Sustentável exige o harmônico entrosamento do tripé 

constituído pelo crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social, atendendo 

às necessidades atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ao 

desenvolvimento sustentável buscou-se dar um maior destaque neste trabalho, motivo pelo 

qual este princípio será analisado separadamente em um capítulo. 

O processo desenvolvido pelo licenciamento ambiental tem como objetivo evitar ou 

minimizar possíveis impactos negativos sobre o meio ambiente, decorrentes de determinado 

empreendimento. 

Os estudos ambientais são elaborados para subsidiar a tomada de decisão, 

estabelecendo sob que condições podem-se concluir pela positiva viabilidade ambiental. 

Assim, as condicionantes das licenças ambientais podem atribuir obrigações ao empreendedor 

por meio de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias. 

As condicionantes são determinações estabelecidas no decorrer do procedimento de 

licenciamento,   direcionadas   à   prevenção   (evitar   a   ocorrência),   mitigação   (reduzir   a 

ocorrência), ou compensação (sopesar a ocorrência) dos impactos ambientais negativos de 

certa atividade ou empreendimento. 

A Resolução CONAMA n° 237 de 1997 contempla legalmente a possibilidade de 

imposição dessas obrigações, no anteriormente mencionado art. 1°, inciso II, que define o 

conceito de licença ambiental. A legislação é precisa ao afirmar que o órgão ambiental 

competente pelo licenciamento poderá estabelecer condições, restrições e medidas de controle 

ambiental, que deverão ser cumpridas pelo empreendedor em todas as fases da licença 

ambiental. (BRASIL, 1997). 

Desta maneira, consoante à legislação ambiental apresentada, compreende-se que o 

órgão ambientalmente competente estipula, através das condicionantes, as exigências, 

limitações   e   padrões   de   monitoramento   ambiental   que   devem   ser   atendidos   pelo 

empreendedor para o regular desenvolvimento de sua atividade. 

É significativo especificar que as condicionantes não se confundem com a própria 

licença em si, que determina a autorização de fato para empreender. Nessa perspectiva, Bim 
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aponta que as condicionantes: "Em essência, são elementos acidentais da licença ambiental, 

embora não seja comum licença ambiental sem condicionantes". (BIM, 2015, p. 215). 

São disposições e premissas, contidas na licença, que não se confundem com a 

permissão para desenvolver a atividade. 

Contudo, o mero cumprimento das obrigações advindas dessas exigências não enseja 

garantia  do  direito  de  empreender,  posto  que  a  legislação  ambiental  pertinente  ao  caso 

concreto deverá ser rigorosamente observada e cumprida. 

Esse foi o entendimento do Ministro Herman Benjamin, ao julgar o recurso especial 

n° 1.245.149/MS, segundo o qual essas disposições não devem: 

 
 

Muito menos com subterfúgios ou sob pretexto de medidas mitigatórias ou 

compensatórias vazias ou inúteis - dispensar exigências legais, regulamentares ou de 

pura sabedoria ecológica, sob pena de, ao assim proceder, fulminar de nulidade 

absoluta e insanável o ato administrativo praticado. (BRASIL, 2012). 
 
 
 
 

A inobservância das obrigações presentes nas condicionantes pode dar causa a 

diferentes repreensões, dentre elas a cessação do funcionamento do empreendimento 

decorrente da cassação da licença ambiental. 

Como anteriormente referido, as licenças ambientais possuem natureza precária, não 

tendem a serem eternas, podem, assim, serem cassadas ou modificadas conforme as nuances 

do caso concreto. 

Devido à natureza dinâmica do próprio bem ambiental, a licença ambiental é versátil 

por essência. É possível sua modificação, nas hipóteses em que as condicionantes necessitam 

serem revistas, seja pela necessidade de administrar impactos não imaginados e/ou, por outros 

que não se materializaram. 

A  concepção  de  licenças  ambientais  "eternas"  atentaria  contra  a  premissa  da 

proibição deficiente e da proibição do excesso, ambas as premissas associadas ao princípio da 

proporcionalidade, uma das bases que sustenta o ideal de dever fundamental de proteção 

ambiental. 

Esse dever é a premissa fundamental do processo administrativo ambiental. Esse 

processo pauta-se sobre os preceitos da solidariedade e cooperação. Niebuhr sustenta que tal 

processo: 
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Tem como objeto garantir a racionalidade do uso de recursos naturais e evitar ou 

corrigir a prática de um dano ambiental ao mesmo tempo em que permite ao titular 

de uma pretensão ou aos afetados levarem à ponderação os fatos, argumentos e 

interesses por eles apresentados. (NIEBUHR, 2014, p. 201). 
 
 

 
Dois outros princípios regem esse processo: o princípio da juridicidade e o princípio 

da proporcionalidade. 

A juridicidade requer a observação e cumprimento de todas as disposições presentes 

no ordenamento jurídico. Compreende a busca por um julgamento justo e uma decisão 

acertada, coerente e equânime. 

A proporcionalidade rege-se pelos preceitos da proibição do excesso e proteção 

deficiente, que segundo Niebuhr são os postulados "que justificam o fato de a atividade 

potencialmente degradante ou utilizadora de recursos naturais dever ser constantemente 

atualizada em relação às normas supervenientes."(NIEBUHR, 2014, p.243). 

Isso, pois a norma superveniente poderia mudar a concepção sobre a atividade 

degradante, identificando ser essa "menos" ou "mais" danosa, ao meio ambiente do que se 

presumia em um primeiro momento. 

Se, comprovadamente a atividade demonstra-se, no decorrer do tempo e evolução do 

estado da técnica, ser "menos" danosa, a possibilidade de licenças ambientais eternas, feriria o 

postulado da proibição do excesso. 

Se por outro lado, a atividade demonstra ser "mais" danosa ao meio ambiente, as 

licenças eternas feririam o postulado da proteção deficiente. 

Bim classifica as condicionantes em gerais, associadas às exigências legais e 

específicas, associadas à atividade licenciada ou ao empreendimento (BIM, 2015). O autor 

ainda assevera que ambas as espécies: 

 
 

Não são homogêneas e nem sempre exigem alguma atividade do empreendedor, 

como são as condicionantes orientativas, que não demandam nenhum retorno por 

parte do empreendedor, embora tenham a função de 

mitigar o dano ambiental".(BIM, 2015, p. 215). 
 
 
 
 

Embora existam três espécies de medidas nas condicionantes das licenças: as 

preventivas, mitigadoras e compensatórias, grande parte da doutrina agrupa as duas primeiras 

em uma só espécie, mitigantes. 

Comumente, em livros e jurisprudência, ambas espécies também são denominadas 

simplesmente como medidas compensatórias. 
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As medidas preventivas de controle ou mitigadoras são aquelas que buscam cumprir 

mais diretamente o objetivo de evitar o impacto, direcionando o comportamento do 

empreendedor, com o objetivo de impedir, de forma total ou parcial, a ocorrência da agressão 

ao meio ambiente. 

Nesse sentido assinala Édis Milaré: 
 

 
 

As medidas preventivas, que procuram evitar a ocorrência de impactos negativos ao 

meio ambiente – por meio da supressão de ações que tenham esse potencial-, o que 

se faz mediante o estudo de alternativas locacionais e/ou tecnológicas. (MILARÉ, 

2014, p.796). 
 
 

 
Essas medidas impedem a concretização dos impactos ambientais negativos previstos 

pelos estudos ambientais. São as medidas mais eficientes para a proteção efetiva do bem 

ambiental. 

No Brasil, o estudo de alternativas locacionais e/ou tecnológicas aludido por Milaré 
 

está previsto no Decreto n° 99.274 de 1990, art. 17, parágrafo 1°, “b”: 
 

 
 

Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 

órgão estadual competente integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 

§ 1º Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos 

estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, os 

seguintes itens: 

b) descrição da ação proposta e suas alternativas; (...) (BRASIL, 1990) 
 
 
 
 
 
 
a saber: 

A Resolução CONAMA n°1 de 1986, art. 5°, inciso I, também apresenta a previsão, 

 

 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial 

os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 

obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; (...) (BRASIL, 1986). 
 

 
 

Mesmo se, na prática, for inviável apreciar integralmente todas as possíveis 

alternativas idealizadas, é importante que essa investigação de possibilidades ocorra em um 

momento, que seja aquele mais prévio possível, e não apenas após a imposição de 

condicionantes restritivas por parte dos órgãos ambientais. 
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Bim ensina que para realizar essa análise deve-se compreender: 

 

 
 

Somente existe alternativa quando se pode realizar o empreendimento de mais de 

uma forma, seja em relação a sua tecnologia, funcionamento ou construção, ou 

ainda, a sua localização. Alternativa pressupõe opção- meios para a realização de 

certo fim- que seja razoável.(BIM, 2015. P. 195). 
 
 

 
Através do estudo de alternativas locacionais e/ou tecnológicas, outras ações são 

propostas, redirecionando-se a postura do empreendedor por meio de novas atitudes menos 

danosas ao meio ambiente. 

Por outro lado, a adoção de medidas preventivas no licenciamento ambiental pode 

não ser suficiente para evitar impactos ambientais inerentes a determinadas atividades 

antrópicas. 

A Resolução CONAMA n° 1 de 1986, em seu art. 6°, inciso III, cita as medidas 

mitigadoras ao referir-se ao EIA, Estudo de Impacto Ambiental: 

 
 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 

II - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas.(BRASIL, 1986). 
 
 
 
 

Entretanto, no EIA, as medidas mitigadoras não possuem obrigatoriedade de 

cumprimento. Tratam-se de meras recomendações, pois o teor desse estudo em questão não 

vincula o órgão licenciador. 

As   medidas   que   realmente   possuem   força   mitigante   e   obrigatoriedade   de 

cumprimento são aquelas presentes na licença ambiental. 

As medidas mitigadoras, segundo Talden Farias: “são direcionamentos dados pela 

Administração Pública com o objetivo de diminuir ou de evitar um determinado impacto 

ambiental negativo ou de aumentar um determinado impacto ambiental positivo”. (FARIAS, 

2013, p.90). São responsáveis por suavizar os impactos, mitigando-os o máximo possível. 
 

Entretanto, algumas atividades, pela sua própria natureza e característica, acarretam 

impactos ambientais, impossíveis de serem mitigados suficientemente.   Nestes casos, as 

medidas compensatórias estrito senso devem ser exigidas. 

No que diz respeito à hierarquia ou sequencia de mitigação, Bim esclarece que: 
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A mitigação é conhecida por tentar evitar os impactos adversos, em primeiro lugar. 

Se isso não for possível, busca-se reduzir os impactos negativos, que inclui ações de 

retificação/recuperação do dano. Por fim, se após a redução ou retificação restarem 

impactos residuais, a solução é a compensação.(BIM, 2015, p.218). 
 

 
 

As medidas compensatórias estrito senso devem constituir a última opção a ser 

considerada no licenciamento ambiental. A utilização destas, só se justifica nos casos em que 

as medidas preventivas e mitigadoras tornam-se insuficientes, pois como ressalta Édis Milaré 

a prioridade do órgão licenciador é impor medidas que busquem a “não agressão” do meio 

ambiente. (MILARÉ, 2014). 

Busca-se compreender a noção de impacto residual. Esse impacto seria uma espécie 

de critério para a incidência da compensação, sendo aquilo que resta, após a prevenção e a 

redução dos impactos previstos. É a denominada hierarquia de mitigação. (BIM, 2015). 

Segundo a hierarquia de mitigação, mitigar é prevenir, reduzir e compensar, 

necessariamente nesta ordem. Desta forma, faz-se necessário examinar cuidadosamente todas 

essas  possíveis  fases  da  sequência  de  mitigação.  Compreender  o  impacto  negativo  e 

determinar se este foi prevenido, adequadamente reduzido ou compensado, é árdua tarefa. 

Essas medidas compensatórias, que ora se confundem com o termo genérico 

compensação ambiental, deveriam possuir base legal, com critérios jurídicos, previamente 

estipulados. Entretanto, no que tange à compensação, a previsão genérica do art. 36, da Lei n° 

9.985, de 2000 menciona apenas seu aspecto monetário ao discorrer que: 
 

 
 

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.(Regulamento) 

§ 1
o 

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.   (Vide 

ADIN nº 3.378-6, de 2008) 

§ 2
o  

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. 

§ 3
o  

Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 
zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 

poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 

administração,  e  a  unidade  afetada,  mesmo  que  não  pertencente  ao  Grupo  de 

Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 

artigo.(BRASIL, 2000). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&amp;s1=3378&amp;processo=3378
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&amp;s1=3378&amp;processo=3378
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Entende-se que ao prever apenas a compensação financeira dos impactos ambientais, 

a hierarquia de mitigação faz-se ignorada, pois antes que se examinassem as possibilidades de 

se evitar ou diminuir os impactos, apenas a compensação, última etapa da sequência de 

mitigação está sendo observada. 

Essa, embora seja a mais conhecida, não é a modalidade de compensação abordada 

pela presente pesquisa. Sánchez é categórico ao afirmar que: 

 
 

A natureza dessa compensação, contudo, é diferente da compensação ecológica vista 

nessa seção, uma vez que, independentemente do recurso ambiental afetado, a 

compensação deve ser em benefício de uma unidade de conservação, ou seja, não é 

seguido  o  princípio    like  for  like.  Ademais,  na  compensação em  benefício  de 

unidades de conservação, não há conexão funcional entre o impacto negativo a ser 

causado e o resultado esperado da compensação.( SÁNCHES, 2013, p. 401). 
 

 
 

Tal previsão de compensação, exclusivamente financeira apenas se justifica pelo fato 

de que ao se tratar de empreendimentos potencialmente causadores de impactos negativos, a 

preferencial compensação in natura, nunca seria suficiente diante da existência de impactos 

residuais negativos. 

A legislação não deveria funcionar como uma forma de "transformar" todos os 

impactos ambientais em impactos apenas financeiramente compensáveis. Deveria ser uma 

forma de garantir que todos os impactos ambientais fossem devidamente compensados, até 

mesmo aqueles que não pudessem ser evitados e reduzidos. 

A ausência de diploma normativo que especifique os critérios de compensação, 

dificulta a implementação proveitosa das medidas compensatórias. Não há como mensurar as 

fronteiras e limites para se prevenir, reduzir ou compensar um impacto. 

Na fase da licença prévia, esses impactos são previstos, "idealizados", não de fato 

materializados. A inexistência de parâmetros contribui para a margem de discricionariedade 

da administração pública durante a imposição dessas medidas, isso porque pode o órgão 

licenciador competente entende não haver impactos negativos possivelmente prevenidos, 

reduzidos ou compensados. 

O ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1°, inciso I, da exposta Resolução 

CONAMA n° 237 de 1997, apresenta possibilidade de haver medidas compensatórias, 

presentes nas condicionantes das licenças ambientais, que não apresentem fundamentação 

legal específica. 
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Como visto, por tratar-se de uma previsão genérica, outros critérios devem ser 

observados para sua adequada implementação, dentre eles a razoabilidade. 

Falar em medidas compensatórias razoáveis significa mais do que apenas relacioná- 

las diretamente aos impactos previstos no projeto do empreendimento, isso porque: 

 
Da mesma forma que há razoabilidade na escolha das alternativas ambientais, há 

também nas mitigantes. Se não houver razoabilidade as mitigantes podem atingir 

patamares extremamente onerosos e inviabilizadores do projeto. Um impacto 

residual quase sempre existe, não havendo como parar na sequência de mitigação no 

evitar ou mitigar se isso for extremamente oneroso. (BIM, 2015, p. 219). 
 

 
 

Atualmente, o instituto do licenciamento é objeto de diversas críticas que dizem 

respeito à sua eficiência, tais como: a morosidade do procedimento, o baixo nível de 

efetividade da proteção ambiental promovida, o excesso de burocracia para a sua realização, a 

corrupção dos órgãos públicos envolvidos, a ausência de transparência das ações públicas, o 

difícil acesso às informações do procedimento, dentre outras. 

De maneira "espinhosa" as condicionantes são um assunto delicado e litigioso dentro 

do procedimento de licenciamento ambiental. Isso ocorre, pois “O órgão ou entidade pública 

responsável pelo licenciamento é competente para estabelecer as condicionantes, sendo tal 

competência exercida com discricionariedade.” (BIM, 2015, p.221). 

Em suma, muitas vezes as decisões para determinar as condições de viabilidade 

ambiental da atividade ou empreendimento vão além das fronteiras dos impactos identificados 

e quantificados na AIA (avaliação de impacto ambiental) e passam a percorrer o terreno 

movediço da arbitrariedade para definir as medidas compensatórias. 

A natureza autorizativa das licenças ambientais apresentadas implica na 

discricionariedade da administração pública, no ato de conceder ou não a licença, bem como 

no que diz respeito ao seu conteúdo, contemplando as condicionantes. Em síntese, nas 

palavras de Bim: 

 
É certo que intervenientes no licenciamento ambiental podem sugerir as 

condicionantes, mas a palavra final sobre a sua pertinência e, consequentemente, 

sobre a sua imposição compete ao órgão ou entidade pública responsável pelo 

licenciamento. (BIM, 2015, p. 221). 
 

 
 

Essas medidas compensatórias instituídas pelo órgão ambiental, que não 

apresentam diretrizes normativas explícitas, são controversas e alvo de polêmica, pois a 

ausência de um diploma legal, que imponha a obrigatoriedade de seu cumprimento e 
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a abusividade/arbitrariedade de sua imposição, engessam a postura do 

empreendedor no procedimento de licenciamento.  

O art. 16 da Portaria Interministerial n°60, de 2015, que disciplina a atuação dos 

órgãos da administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de 

competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-

IBAMA, aponta: 

: 
 
 

Art. 16. As solicitações ou exigências indicadas nas manifestações dos órgãos e 

entidades envolvidos, nos estudos, planos, programas e condicionantes, deverão 

guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos desenvolvidos para 

o licenciamento da atividade ou do empreendimento, devendo ser acompanhadas de 

justificativa técnica. 

§ 1o O IBAMA, na qualidade de autoridade licenciadora, conforme disposto no art. 

13 da Lei no 11.516, de 28 de agosto de 2007, realizará avaliação de conformidade 

das exigências apontadas no caput e os impactos da atividade ou do empreendimento 

objeto de licenciamento, e deverão ser incluídas nos documentos e licenças 

pertinentes do licenciamento somente aquelas que guardem relação direta com os 

impactos decorrentes da atividade ou empreendimento. 

§  2o  Caso  o  IBAMA  entenda  que  as  exigências  indicadas  nas  manifestações 

referidas no caput não guardam relação direta com os impactos decorrentes da 

atividade  ou  do  empreendimento,  comunicará  à  direção  máxima  do  órgão  ou 

entidade envolvido para que esta justifique ou reconsidere sua manifestação no 

prazo de cinco dias consecutivos. 

§ 3o Findo o prazo referido no § 2o, com ou sem recebimento da justificativa,o 

IBAMA avaliará e decidirá motivadamente.(BRASIL, 2015). 
 
 
 
 

A recente legislação demonstra que no âmbito federal, segundo o caput do artigo, as 

medidas compensatórias presentes nas condicionantes do licenciamento ambiental devem 

guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos ambientais. 

A portaria vincula à previsão do impacto que será causado pelo empreendimento as 

medidas compensatórias adotadas. Determina que as condicionantes nas licenças devem 

corresponder aos estudos ambientais realizados, normalmente a AIA. 

A regulamentação tornou-se necessária, pois a prática demonstrava o reincidente uso 

indevido das medidas compensatórias. O artigo citado determina duas posturas distintas dos 

órgãos e entidades envolvidas no licenciamento. Deve haver a vinculação entre as solicitações 

e as exigências feitas ao empreendedor e os impactos identificados nos estudos ambientais. 

Assim, as exigências feitas pelas medidas compensatórias estariam contempladas por 

essa primeira determinação do art. 16 e deve-se também, atentar-se para a obrigatoriedade de 

se justificar tecnicamente as solicitações e exigências. Além de guardar relação direta com os 

impactos identificados, as medidas compensatórias deveriam ser tecnicamente justificadas. 
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O atendimento a essas duas posturas reduziria o número de ações judiciais que visam 

discutir o conteúdo material dessas medidas e a sua exigibilidade por parte dos órgãos 

públicos. 

Por vezes, o empreendedor “aceita” a imposição dessas medidas na LP, para que 

futuramente a LI seja concedida, sem que haja o atravancamento do procedimento 

licenciatório. 

Após a concessão da LI, o empreendedor questiona judicialmente o conteúdo das 

medidas exigidas na LP. Quando isso ocorre, percebe-se que na maioria dos casos, as 

condicionantes  não  foram  de fato  cumpridas  e  observadas.  Entretanto,  mesmo  assim,  as 

demais licenças são concedidas. 

Nessa perspectiva o posicionamento da Corte Especial do TRF, da 1° região, afirma 

que não compete ao judiciário definir: 

 
 

Quais medidas mitigadoras e compensatórias devem ser observadas. Essas decisões 

fazem parte do juízo de conveniência e oportunidade dos atos do órgão ambiental 

competente que, pautado na discricionariedade técnica, opta por aquela que, dentro 

das  possíveis,  previstas  em  lei,   melhor  se  ajusta  às  suas  finalidades,  em 

conformidade com a tipologia, localidade, e características do empreendimento a ser 

licenciado, de modo a compatibilizar a preservação do meio ambiente com o 

desenvolvimento econômico-social. (BRASÍLIA, 2013) 
 

 
 

O posicionamento é justificado pelo fato de serem os órgão licenciadores aqueles 

dotados da capacidade técnica para identificar e precisar essas medidas. O maior problema diz 

respeito às medidas que extrapolam as possibilidades contidas em lei. Como visto, não há uma 

legislação especifica que quantifique e caracterize, pormenorizando as medidas 

compensatórias presentes nas condicionantes do licenciamento. 

A determinação da Portaria 16 do IBAMA, reafirmando a relação existente entre  

compensação  e  impacto,  pode  ser  considerada  redundante,  pois  o  próprio conceito de 

compensação refere-se à “compensação dos impactos”. 

Entretanto, o dispositivo não é desnecessário, pois na prática, verificam-se muitas 

distorções diante dessa relação com consequências negativas. 

Quando as medidas compensatórias adotadas afastam-se consideravelmente dos 

impactos previstos pelos estudos ambientais, o meio ambiente natural é desconsiderado, 

havendo perdas ambientais qualitativas e quantitativas. 

É relevante observar que segundo Bim, as condicionantes possuem: 
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A função de mitigar ou compensar os impactos ambientais do projeto, incorporando- 

se   à dinâmica que caracteriza o processo de licenciamento ambiental, elas são 

cumpridas de acordo com os impactos adversos que elas visam mitigar. Assim, não 

existe relação entre o cumprimento das condicionantes e a expedição da próxima 

licença ambiental.(BIM, 2015, p.224). 
 

 
 

A imposição e gestão das condicionantes ambientais associam-se com a previsão e 

materialização dos impactos, não com o procedimento trifásico de licença, decorrente da 

legislação federal. Nas etapas da licença ambiental, LP, LI e LO, existem elementos que 

oscilam conforme o projeto do empreendimento no caso concreto e como ele é executado. 

Bim assevera que: 

 
 

As  condicionantes não  têm  esse  nome  porque  condicionam a  próxima  fase  da 

licença, mas porque condicionam a viabilidade ambiental do processo de 

licenciamento como um todo, sendo necessário aferir o impacto (e não a fase LP, LI 

ou LO) para averiguar a necessidade de seu cumprimento.(BIM, 2015, p.224). 
 
 
 
 

O órgão competente pelo licenciamento deve mensurar o impacto para fixar o plano 

de condicionantes que deverá ser integralmente cumprido pelo empreendedor, conforme a 

materialização dos impactos adversos se propague durante o procedimento de licenciamento. 

 
 
 
3.1 A Avaliação de Impacto Ambiental 

 

 
 

O art. 225 da Constituição de 1988 recepcionou a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente n° 6.938 de 1981 e a elevou ao patamar de Direito Fundamental. O art. 9º, da 

referida Lei, estabeleceu os Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre eles, 

a Avaliação de Impacto Ambiental- AIA, que deveria relacionar-se diretamente com a 

compensação mencionada. 

A compensação ambiental deveria buscar sempre a adoção de medidas para 

compensar impactos negativos não mitigáveis, "por terem a finalidade de mitigar os impactos 

ambientais adversos, as condicionantes devem ter relação direta com eles." (BIM, 2015, p. 

228). 
 

Deveria haver íntima relação entre a compensação e os impactos, previamente 

identificados no processo de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Corroborando com esse 

entendimento está a aludida Portaria Interministerial n° 60, de 2015. 
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Em vários processos de licenciamento ambiental, essa premissa não tem sido 

observada. Não raro, a práxis demonstra que não possuem nexo de causalidade com os 

impactos ambientais identificados na AIA ou que apresentam nexo, no mínimo questionável, 

e, portanto, objeto de não cumprimento e de judicialização a posteriori. 

Para Bim, essa restrição suscitaria em duas premissas básicas: 
 
 

Por tal razão é que não poderiam existir condicionantes consistentes em pagamento 

de  porcentagem do  valor  do  empreendimento para  um  ente  político  da  região 

afetada; não haveria nexo entre o impacto adverso e o financiamento do poder 

público.   Qualquer concidionante que não tenha relação direta, ou seja, clara e 

imediata, com os impactos adversos do empreendimento ou atividade são ilegais 

porque cristalizam patente desvio de poder. (BIM, 2015, p. 228/229). 
 

 
 

A Lei n° 6.938 de 1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

sistematizando a esparsa legislação que tratava de temas ambientais existentes antes de 1981. 

A importância desta lei é destacada por Édis Milaré ao afirmar: 

 
 

A política nacional do meio ambiente, instituída pela lei 6938 de 31.08.1981, foi, 

sem questionamento, um passo pioneiro na vida publica nacional, no que concerne à 

dinâmica da realidade ambiental. Esse caráter de vanguarda não se limitou à esfera 

do meio ambiente: teve significado também na história da Administração Publica 

brasileira. (MILARÉ, 2014, p.688). 
 
 
 
 

O art. 9º da referida lei trata dos “Instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente”. São mecanismos utilizados pelo poder público para proteger o meio ambiente, 

como o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental. 

Ambos são instrumentos que visam à prevenção e mitigação de possíveis impactos 

negativos ao meio ambiente. A relação entre esses dois instrumentos é descrita por Bechara ao 

afirmar: 

 
 

O órgão ambiental licenciador só terá condições de aprovar ou desaprovar um 

empreendimento ou de impor medidas mitigadoras ou eliminatórias de impactos se 

conhecer muito bem o projeto que se pretende implantar – estamos falando de sua 

localização, das características do entorno, do tipo de atividade, dos resíduos a 

serem gerados, da provocação de poluição atmosférica, hídrica, sonora etc., da 

necessidade de desmatamento, dentre outros aspectos relevantes.(BECHARA, 2007, 

p. 128). 
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A avaliação é realizada por meio de estudos ambientais. Todo procedimento de 

licenciamento que gere impactos negativos, demandará a avaliação de seus impactos através 

de um ou mais estudos ambientais. Para Édis Milaré, de acordo com uma visão ampla: 

 
 
 
 

Avaliar significa, em termos genéricos, examinar determinado objeto – um estudo, 

procedimentos, eficácia de resultados, relação custo-benefício e outros – a fim de 

verificar a sua necessidade, validade ou nulidade. Em ultima analise, a avaliação é 

uma etapa decisiva no processo de planejamento e para tomada de decisão. 

(MILARÉ, 2014, p. 752). 
 
 
 
 

Os impactos ambientais não se confundem com a avaliação ambiental. Estes são as 

consequências das ações do empreendedor, como a alteração do meio físico (ar, água, terra e 

solo), biótico (fauna e flora) e antrópico/ socioeconômico (seres humanos, trabalho, cultura, 

saúde,  educação,  transporte,  habitação,  emprego  e  renda),  consequências  positivas  e 

negativas, desde a origem dos projetos. Assim, todo empreendimento e atividade geram 

impactos positivos e negativos. 

Em termos legais, a Resolução CONAMA n° 01, de 1986, em seu art. 1°, conceitua o 

impacto ambiental ao dispor: 

 

 
Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a 

saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 

biota;  as  condições estéticas  e  sanitárias do  meio  ambiente  e  a  qualidade  dos 

recursos naturais. (BRASIL, 1986). 
 
 

 
Normalmente, os impactos positivos estão associados à produção de renda e trabalho, 

que dinamizam a economia e podem promover o bem estar social, permitindo o acesso a bens 

civis. Empreendimentos e atividades econômicas promovem a arrecadação de impostos, que 

posteriormente deveriam ser investidos em saúde, educação e cultura. 

Erika Bechara ressalta: 
 

 
 

Conquanto, pensamos nós, os impactos ambientais possam ser negativos e positivos, 

impõe-se destacar que a preocupação maior da legislação ambiental é para com os 

impactos negativos, afinal, estes é que podem comprometer prejudicialmente o 

equilíbrio dos ecossistemas e a qualidade de vida da população.(BECHARA, 2007, 

p.63). 



63  
 
 

 
Os impactos negativos, geralmente, são mais associados ao meio físico e biótico, mas 

também podem se apresentar relevantes no meio antrópico. No caso do meio físico, o impacto 

sempre será a poluição das águas, do ar ou do solo. No meio biótico na fauna e flora pela 

perda de biodiversidade e, no antrópico, redução de qualidade de vida das pessoas. 

Desta forma, atribui-se a obrigatoriedade do licenciamento ambiental aos 

empreendimentos potencialmente causadores de impactos de natureza negativa, que de fato 

acarretariam prejuízos e deterioração do meio ambiente. 

Sendo assim, conclusões úteis para a compreensão do instituto da compensação 

ambiental são enunciadas pela autora Erika Bechara, ao discorrer sobre os impactos 

ambientais.  Se  o  empreendimento  fosse  potencialmente  causador  apenas  de  impactos 

positivos, este estaria dispensado do licenciamento ambiental. Assim como, ocorreria a 

dispensa da compensação ambiental, objeto de estudo desta pesquisa, apenas exigida em 

casos de impactos ambientais negativos, não mitigáveis. (BECHARA, 2007). 

Deve haver fiel diagnóstico do meio, caracterizando a rede hidrográfica, o solo, o 

clima, a geologia, a topografia, a fauna, a flora, assim como as relações estabelecidas pelo 

homem nesse espaço, pois “A avaliação de impactos ambientais consiste no conhecimento de 

um empreendimento e de seus efeitos positivos e negativos sobre o ambiente”. (BECHARA, 

2007, p.132). 
 

A AIA é um exercício metodológico para a previsão de potenciais impactos, 

identificando-os e quantificando-os (prognóstico), a partir do conhecimento do meio 

(diagnóstico) e das características dos empreendimentos (caracterização). Busca-se prever 

uma situação, que posteriormente deve ser acompanhada/ averiguada para avaliar a previsão 

inicialmente realizada e os ajustes necessários, em um processo de melhoria contínua. 

Inicialmente, em seu art. 2º, a Resolução CONAMA n° 01, de 1986 enumerou, de 

forma exemplificativa, vários empreendimentos em seus incisos, atribuindo a estes, a 

obrigatoriedade de realização do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e o RIMA (Relatório de 

Impacto Ambiental). 

O órgão público tem o dever, e não apenas a faculdade, de exigir o EIA para as 

atividades listadas. Dessa forma, o rol é exemplificativo no sentido da somatória das 

atividades, porém é considerada obrigatória a elaboração do estudo do impacto ambiental a 

estes relacionados. Nestes casos, o Poder Público está vinculado, não podendo apresentar 

razão  para  a  dispensa  do  estudo  e  do  relatório,  sob  pena  de  incorrer  na  prática  de 

prevaricação, além de responsabilidade civil e administrativa do agente envolvido. 
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Através destes estudos ambientais, identificam-se os impactos positivos e negativos 

do empreendimento, tanto abordando o aspecto ambiental, quanto o social, econômico e 

cultural. (BECHARA, 2007). 

Ainda que a CONAMA 01/86 esteja em vigor, a Constituição da República vigente, 

cronologicamente posterior à respectiva resolução, em seu art. 225, parágrafo 1º, inciso IV, 

ampliou o objeto da obrigação, exigindo o EIA e RIMA para qualquer empreendimento que 

gere significativa degradação ambiental, sendo o próprio órgão ambiental responsável por 

essa avaliação. Desta forma, esclarece Édis Milaré: 

 
 

A implementação de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente 

degradadora do ambiente deve submeter-se a uma analise e controle prévios. Tal 

analise se faz necessária para se antever os riscos e eventuais impactos ambientais a 

serem   prevenidos,   corrigidos,   mitigados   e/ou   compensados  quando   da   sua 

instalação, da sua operação e, em casos específicos, do encerramento das 

atividades.(MILARÉ, 2014, p.753). 
 
 

 
O art. 225, parágrafo 1º, da Constituição dispõe sobre os deveres específicos do 

poder público para assegurar a efetividade do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O inciso IV, do mesmo artigo, descreve que o poder público deverá: “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). 

Talden Farias discorre sobre a Avaliação de Impactos Ambientais e a sua relação 

com o licenciamento ao afirmar: 

 
 

A avaliação de impacto ambiental é um instrumento de defesa do meio ambiente, 

constituído por um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visam 

à  realização  da  análise  sistemática  dos  impactos  ambientais  da  instalação  ou 

operação de uma atividade e suas diversas alternativas, com a finalidade de embasar 

as decisões quanto ao seu licenciamento. (FARIAS, 2013, p.68). 
 
 
 
 

O caso concreto deverá ser analisado para definir o estudo ambiental exigido no 

licenciamento. Uma vez que o empreendimento está listado no art. 2º, da Resolução 

CONAMA 01/86, o estudo exigido é o EIA e o RIMA. A Constituição de 1988 também 

determina que ambos os estudos sejam obrigatórios para os empreendimentos que causarem 

significativa degradação ambiental. 
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Caso não haja ocorrência de nenhum desses casos acima mencionados, a Resolução 

CONAMA 237/97, no seu art. 3º, parágrafo único, dispõe que o órgão responsável pelo 

licenciamento do empreendimento definirá o estudo ambiental a ser apresentado pelo 

empreendedor: 

 
 

 
Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva 

ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de 

prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio 

ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de 

audiências    públicas,    quando couber,    de    acordo    com    a    regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 

empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 

licenciamento. (BRASIL, 1997). 
 
 
 
 

Entende-se ser o órgão ambiental licenciador competente para julgar se a atividade 

ou empreendimento é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente 

ou não. Cabe ressaltar que tal análise não é completamente subjetiva. Em Minas Gerais por 

exemplos, existe a Deliberação Normativa COPAM n°74/2004 que define a classificação do 

empreendimento segundo porte e potencial poluidor. 

O EIA e o RIMA podem indicar medidas de prevenção, mitigação e compensação do 

impacto ambiental. Elucida Talden Farias: “A função do estudo e do relatório de impacto 

ambiental, bem como de qualquer estudo ambiental, é apontar medidas que possam evitar ou 

mitigar os impactos ambientais negativos”. (FARIAS, 2013, p.90). Como já mencionado, as 

medidas que determinam a obrigatoriedade do seu cumprimento por parte do empreendedor 

são aquelas incorporadas como condicionantes da licença ambiental. 

Passa-se, assim, a discorrer sobre as medidas compensatórias presentes nas 

condicionantes do licenciamento e sua relação com os impactos ambientais. 

 
 
 
 
3.2 As Medidas Compensatórias e os Impactos Ambientais 

 

 
 

Entende-se  que  as  medidas  compensatórias  são  aplicáveis  aos  impactos 

identificáveis, quando não é possível realizar a mitigação ou quando a mitigação proposta não 

é suficiente. 
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Dessa forma, Bechara elucida o real propósito da compensação ao afirmar que “o 

objetivo da compensação ambiental é, grosso modo, compensar uma perda inevitável com um 

ganho ambiental desejável. Assim, a atividade que afeta o equilíbrio ambiental em uma ponta, 

melhora a sua condição em outra”. (BECHARA, 2007, p.190). 

Empreendimentos como hidrelétricas, mineração, projetos agropecuários ou de 

infraestrutura viária, entre outros, exigem geralmente para sua instalação a supressão de 

vegetação ou reassentamento de comunidades. São impactos inerentes a essas atividades, cuja 

mitigação insuficiente sempre demandaria compensações. 

Embora possa haver a modificação do projeto inicial para restringir a supressão da 

vegetação ou para reduzir o número de famílias a ser reassentadas, essa mitigação será sempre 

parcial, pois algumas famílias, inevitavelmente, seriam deslocadas e ocorreria também a 

supressão de parcela da vegetação. Para esse impacto restante, não mitigável, seria sempre 

necessário haver uma compensação. 

Podemos compreender a implementação desses empreendimentos observando que: 
 

 
 

Se, por um lado, a necessidade desse empreendimento justifica o seu 

desenvolvimento, não consegue, por outro, justificar que a coletividade suporte 

integralmente os danos dele decorrentes. Por isso, em casos como tais, algo precisa 

ser feito para reduzir o ônus gerado ao meio ambiente e aos titulares do direito ao 

equilíbrio ambiental- e aí, como bônus, apresenta-se a compensação ambiental. 

(BECHARA, 2007, p. 190). 
 

 
 
 

Sendo positiva a análise de viabilidade ambiental do empreendimento para que haja 

o desenvolvimento da atividade pretendida, inevitavelmente, recursos naturais serão 

consumidos. Impactos negativos para o meio ambiente deverão ser suportados em prol do 

desenvolvimento da atividade. 

As medidas compensatórias objetivam equilibrar esse “desgaste ambiental” 

promovido pelo empreendedor, oferecendo uma “contraprestação” para os impactos negativos 

que, em virtude da natureza do empreendimento, não podem ser prevenidos e mitigados. 

Além da sua necessária vinculação com os impactos ambientais, as medidas 

compensatórias presentes nas condicionantes devem ser proporcionais. A proporcionalidade 

das mitigantes excluiria do rol de possíveis medidas a serem adotadas, aquelas que o autor 

denomina "condicionantes emocionais". (BIM, 2015). 

Bim ensina que atinente à proporcionalidade seria viável rechaçar aquelas medidas 
 

"que não se relacionam ao impacto adverso, mas ao risco exacerbado, que prevê um cenário 
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improvável, que não condiz com as estatísticas, encampando o pior cenário possível ou algo 

próximo disso." (BIM, 2015, p.229). 

O art. 36 da Lei n° 9.985, de 2000, prevê o já mencionado instituto da compensação 

ambiental estritamente financeira. Este instituto baseia-se em conclusões apresentadas pelo 

EIA/RIMA (estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental). 

Essa modalidade de compensação genérica determina que o empreendedor pague 

uma determinada quantia, calculada com base no valor total do empreendimento, nos casos de 

significativo impacto ambiental. 

Nota-se que pela própria redação da lei, pode-se identificar o uso de termos 

indefinidos e incertos, como “significativo impacto”. Como a própria lei não define o que 

seria o impacto significativo atribui-se ao órgão ambiental competente um alto grau de 

discricionariedade para afirmar se um empreendimento possui ou não “significativo impacto”. 

A lei afirma que essa decisão do órgão público deverá ser fundamentada em estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório. Entretanto, a realidade comprova as inúmeras 

vezes nas quais estes estudos não são realizados ou sequer são considerados. 

Na prática, quando se realiza o EIA, significa que o empreendimento foi previamente 

considerado como de significativo impacto ambiental. 

Deve ser realizada a mensuração do possível impacto, sendo este indispensável para 

a realização do empreendimento, impossível de ser prevenido ou suficientemente mitigado. 

Segundo as palavras de Leonardo Boff: 
 

 
 

Não é possível um impacto ambiental zero, pois toda geração de energia cobra 

algum custo ambiental. De mais a mais, é irrealizável, em termos absolutos, dada a 

finitude da realidade e os efeitos da entropia, que significa o lento e irrefreável 

desgaste de energia. Mas pelo menos o esforço deve orientar-se no sentido de 

proteger a natureza, de agir em sinergia com seus ritmos e não apenas não fazer-lhe 

mal; importante é restaurar sua vitalidade, dar-lhe descanso e devolver mais do que 

dela temos tirado para que as gerações futuras possam ver garantidas as reservas 

naturais e culturais para o seu bem viver. (BOFF, 2012, p. 40). 
 
 
 
 

Se um “impacto zero” seria algo impossível de ocorrer, sempre haveria a hipótese em 

que, discricionariamente, o órgão ambiental poderia classificar este impacto como 

“significativo”. A ausência de critérios legais, objetivos, que definam precisamente o conceito 

de “significativo impacto”, possibilita a discussão judicial dos casos concretos. 

Quanto ao montante que deve ser pago como compensação nos casos em que as 

medidas  de  cunho  não  pecuniário  demonstraram  ser  insuficientes,  esses  valores  devem 



68  
 
 

 
corresponder aos impactos negativos imprescindíveis para o desenvolvimento do 

empreendimento. Não se trata de qualquer impacto negativo. Admite-se, nesse caso, a 

compensação apenas daqueles impactos intrínsecos à execução da própria atividade 

empreendida. Os impactos negativos identificados que forem mitigados, prevenidos ou 

compensados de outra forma, não podem somar o montante da compensação. 

Conforme esclarece Bechara: 
 

 
O que o art. 36 da Lei 9.985/2000 faz é antecipar a um dano ambiental inevitável e 

irreversível, devidamente constatado no licenciamento ambiental, para impor, desde 

logo, uma compensação- mesmo porque não será possível exigir, mais adiante, 

depois  da  concretização  do  impacto  negativo,  a  reversão  de  qualquer  quadro 

anterior, ou seja, a reparação in natura.(BECHARA, 2007, p. 245). 
 
 

 
Por isso, as medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias presentes nas 

condicionantes da licença ambiental, podem ser exigidas concomitantemente, desde que não 

se refiram ao mesmo impacto, pois não é possível “compensar” aquilo que já foi objeto de 

outra contraprestação distinta. 

Da mesma forma, modalidades diferentes de compensação podem coexistir, como a 

compensação da Lei Federal n° 11.428, de 2006, compensação da Mata Atlântica e 

compensação da Lei Federal n° 9.985, de 2000. 

Neste caso, as compensações cumulativas não podem se referir ao mesmo impacto 

também. Caso ocorra a incidência cumulativa ou “em cascata” de compensações diversas, 

referentes ao mesmo impacto, a cobrança dessas verbas será abusiva e poderá ser questionada 

judicialmente. 

Embora essa modalidade de compensação atribua uma obrigação a pagar, sabe-se 

que outras podem direcionar o empreendedor a diversas formas de comportamento. 

É o caso, por exemplo, da mencionada compensação presente nas condicionantes do 

licenciamento ambiental que não possuem base legal e que atuam como “condição” para o 

desenvolvimento lícito do empreendimento. 

Naquilo  que  se  refere  às  compensações,  além  das  elencadas  no  art.  36  da  Lei 
 

9.985/2000, classificadas como genéricas, demonstrou-se que os órgãos ambientais, têm como 

prática, instituir como condicionantes do licenciamento outras medidas compensatórias. 

Priscila Santos Artigas descreve a ocorrência desse fenômeno narrado afirmando: 
 

 
 

Os órgãos ambientais, no decorrer dos processos de licenciamento se deparam com 

impactos  negativos  não  mitigáveis.  Quando  isso  ocorre,  costumam,  além  das 
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medidas compensatórias já previstas em lei, impor várias outras obrigações com essa 

finalidade, mas que não tem base legal ou, quando muito, fundam-se em normas 

editadas pela própria Administração Pública. (ARTIGAS, 2011, p. 265). 
 
 

 
Além  da  ausência  de  fundamentação  legal  para  imposição  e  cobrança  dessas 

medidas, muitas rompem, “quase que por completo”, o liame que deveriam traçar com a 

Avaliação de Impactos Ambientais. 

Nesse caso, a medida compensatória imposta pelo órgão ambiental pode determinar a 

prática de diversas condutas pelo empreendedor como: restauração de igrejas e monumentos 

públicos, pintura de prédios e estabelecimentos da administração, fornecimento de 

equipamentos para órgãos estatais como, computadores e mobiliário, promoção de cursos e 

palestras educativas de formação ambiental. 

É o que alguns autores denominam como condicionantes sociais: 
 

 
 

São aquelas orientações ou exigências que contam da licença ambiental, mas não se 

referem à autorização para o empreendimento em si, ela são um campo fértil para a 

internalização de questões que não agregam nada em termos de controle ambiental, 

como questões dominiais, possessórias, urbanísticas locais, ou simplesmente que 

suprem a ausência de Estado.(BIM, 2015, p. 231) 
 

 
 

Essa prática também enseja um alto volume de demandas judiciais, pois a ausência 

de critérios legais para a imposição dessas medidas torna sua exigibilidade de cumprimento, 

por parte dos órgãos públicos, ineficaz. 

 
 

Erika Bechara ensina: 
 

 
 

Com efeito, ambas partem do mesmo principio: o de que certas atividades trazem 

consigo impactos ambientais negativos inevitáveis, mas, a despeito disso, terão que 

ser realizadas em nome do interesse publico. Sendo assim, se a coletividade terá que 

suportar esse ônus, merecerá ser recompensada com um bônus. (BECHARA, 2007, 

p. 278). 
 
 

 
Esses impactos negativos devem ser compensados pelo empreendedor e precisam 

estar previstos no estudo ambiental pertinente ao caso concreto, autorizado pelo órgão 

competente. 

Esses  “ônus”  do  empreendedor  deveriam  ser  medidas  positivas  para  o  meio 
 

ambiente, como uma forma de compensar o potencial impacto prognosticado. 
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Entretanto, especificamente quanto a essas medidas compensatórias, a práxis tem 

demonstrado distorções de finalidades para além do interesse público. Essas medidas, muitas 

vezes, têm sido utilizadas como instrumento de barganha para obtenção de “favores” e 

“vantagens”, patrimoniais e políticas. 

Explicando melhor Bim pontua que: 
 

 
 

Infelizmente,  os  órgãos  licenciadores  tendem  a  incorporar  essas  necessidades 

básicas e repassá-las aos empreendedores (inclusive o próprio Estado), tentando 

suprir, via condicionantes, as deficiências estatais nas políticas públicas ou até 

mesmo problemas entre particulares. O problema extrapola a mera poluição e 

tumulto do licenciamento ambiental porque, ao usá-lo para alcançar outros fins, 

caracteriza-se desvio de poder ou finalidade.(BIM, 2015, p.231) 

 
Se essas medidas presentes nas condicionantes do licenciamento ambiental que não 

se  relacionam  com  os  impactos  não  possuem  base  legal,  o  empreendedor  não  estaria 

vinculado à imposição do seu cumprimento. 

Deve-se observar o critério que determina a “necessidade de se compensar algo”.  A 

compensação sempre se refere à “previsão de um possível impacto”. Embora pareça óbvio ser 

o impacto o objeto da compensação, a prática demonstra outra realidade. 

Isso, porque se utiliza a compensação ambiental em casos nos quais não há nexo de 

causalidade  entre  as  medidas  compensatórias  e  o  EIA/RIMA  (estudos  ambientais  que 

realizam a previsão dos futuros impactos que serão causados). 

Por essa razão a doutrina critica e desaprova as condicionantes sociais, reivindicando 

o retorno da sua real função de mitigação, não de resolução de problemas sociais através de 

uma visão deturpada dos impactos socioambientais. (BIM, 2015). 

A ausência de nexo entre o conteúdo das medidas compensatórias e a avaliação de 

impacto ambiental permite a imposição de medidas “arbitrárias” e “abusivas”, questionáveis 

judicialmente. 

Pertinente à adoção dessas práticas sem base legal, Priscila Santos Artigas demonstra 
 

que: 
 

 
 

Pode-se constatar, de um lado, a criação de uma obrigação totalmente dissociada de 

uma politica ambiental e desviada do intuito de proteção ambiental e, de outro lado, 

a exigibilidade da exação sem critérios, padrões ou standards mínimos definidos em 

lei, podendo tornar inoperacional a obrigação. (ARTIGAS, 2011, p. 277). 
 
 

 
Deste  modo,  as  medidas  compensatórias  podem  não  guardar,  necessariamente, 

relação com os impactos potenciais do empreendimento ou com a atividade a ser realizada. 
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Neste caso, pode não haver benefícios para o meio ambiente em proteção e resguardo, assim 

como   nos   casos   mais  abusivos   pode  haver  a  descaracterização   do   instrumento   do 

licenciamento ambiental. 

Entre  essas  medidas  compensatórias,  observam-se  demandas  relativas  ao  déficit 

social de responsabilidade da administração pública, como ações nas áreas sociais, muito 

além dos potenciais impactos identificados e quantificados na AIA como: patrocínio de 

estudos, projetos e obras sem nexo causal com os impactos prognosticados, aquisição de 

equipamentos e materiais para equipar órgãos públicos e até mesmo, a promoção de serviços e 

atividades de responsabilidade primordial estatal. 

Algumas dessas medidas são nomeadas pela doutrina como condicionantes imorais. 

Essas condicionantes dizem respeito ao desvio de poder. Seriam aquelas empregadas em 

benefício próprio dos órgãos públicos que as requisita. (BIM, 2015). 

Exemplo  dessas  condicionantes  imorais  são  aquelas  que  determinam  o 

beneficiamento e ampliação, não devidamente planejada, das estruturas físicas dos órgãos 

públicos ou que estabelecem o desenvolvimento de projetos de seu mero interesse. 

Do ponto de vista de Bim "tal conduta atenta contra os princípios constitucionais da 

moralidade, isonomia e impessoalidade (CF, art. 37, caput), devendo-se anular as mitigantes”. 

(BIM, 2015, p. 232). 

Édis  Milaré  esclarece  que,  na  gestão  ambiental,  compensar  seria  o  mesmo  que 

reparar o impacto negativo ou a supressão de um bem ambiental ou um recurso natural. 

(MILARE, 2014). 

No  artigo  técnico  “o  licenciamento  Ambiental  da  Mineração  no  Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais – uma análise da implementação de medidas de controle ambiental 

formuladas em EIAs/RIMAs”, exemplifica essa distorção na análise de EIA/RIMA, entre a 

função ambiental cumprida por essas medidas e a finalidade de sua implementação: 

 
 

Identificou-se, como proposição de medida mitigadora, a implantação de um sistema 

de gestão ambiental (SGA), contemplando ações com as mais diversas finalidades e 

de   maneira   bastante   abrangente.   Tal   indicação   envolve   a   capacitação   de 

funcionários,  o   desenvolvimento  de   planos   de   educação   ambiental   para   a 

comunidade afetada pelo empreendimento, análise de risco, etc. São ações 

explicitamente direcionadas para a busca da certificação ambiental pela norma ISO 

14001. (PRADO FILHO; SOUZA, 2004, p.3). 
 
 

 
Essas medidas atendem pretensões e interesses próprios do empreendedor, 

independente  dos  impactos  ambientais  identificados  nos  estudos.  Buscam-se  benefícios 
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através da certificação da ISO, com a propaganda positiva do empreendimento, destacando a 

imagem ambientalmente correta da empresa no mercado. 

Mesmo sendo pacífico, o entendimento do meio ambiente como bem jurídico difuso 

que não se restringe ao meio ambiente natural, questiona-se, se minimamente, essas medidas 

não deveriam guardar relação direta com os impactos causados às áreas afetadas fisicamente 

pelo empreendimento. 

Nesse sentido, Édis Milaré posiciona-se sobre essas lesões ambientais afirmando: 
 

 
 

Essas perdas dever ser “pesadas”, ou seja, ponderadas, no sentido de que os 

ecossistemas ou o meio ambiente, no seu conjunto, não sofram diminuição 

quantitativa ou qualitativa dos seus componentes e atributos sem que algo se lhes dê 

em retribuição. (MILARÉ, 2014, p.798). 
 
 

Não se deve esquecer que a essência da compensação está atrelada ao conceito de 

impacto ambiental e à Avaliação de Impacto Ambiental, anteriormente mencionada. 

Por fim, algumas observações devem ser pontuadas a respeito da necessidade do uso 

e das consequências da adoção dessas medidas. 

Conforme relata Talden Farias: 
 

 
 

O objetivo do licenciamento não é simplesmente fazer com que as atividades 

econômicas  não  gerem  nenhum  impacto  ambiental,  mas  é  fazer  com  que  os 

impactos causados fiquem dentro de um limite aceitável e não colocando em risco o 

meio ambiente e a qualidade de vida da coletividade. (FARIAS, 2013, p.92). 
 
 

 
Devemos analisar o emprego das medidas, principalmente as compensatórias, atentos 

ao  propósito  central  dos  instrumentos  criados  pela  Lei  da  Política  Nacional  do  Meio 

Ambiente, quais sejam: a proteção e conservação do meio ambiente. 

Nessa perspectiva, a colocação do autor é justa e precisa: 
 

 
 

Mesmo que existam exigências ambientais, elas devem se relacionar com o 

empreendimento, não se devendo empregar o licenciamento ambiental para 

equacionar problemas ambientais sem nexo de causalidade minimamente 

proporcional com o empreendimento, exceto nos termos da legislação que rege a 

compensação ambiental. (BIM, 2015, p.232) 
 

 
 

Se o empreendimento não for de fato viável, se não houver razoabilidade e 

proporcionalidade para o seu desenvolvimento, não deve haver o consentimento estatal para 
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sua promoção, independentemente da atribuição de condicionante com medidas preventivas, 

mitigadoras ou compensatórias. 

Do ponto de vista legal, a viabilidade ambiental é julgada na licença prévia e possui 

caráter subjetivo, demonstrando maior grau de discricionariedade por parte do poder público, 

podendo gerar distorções do instituto que serão posteriormente exemplificadas. 

Nenhuma medida deveria “compensar” ou “mitigar” aquilo que se demonstrasse 

inviável, sob pena de descaracterizar o instituto, transformando-o apenas em barganha entre 

os atores envolvidos. 

Algumas das medidas propostas com caráter “compensatório”, como o patrocínio de 

estudos, projetos e obras citados, aquisição de equipamentos e prestação de serviços para 

órgãos públicos, muitas vezes não promovem nenhum tipo de compensação do impacto que 

será causado ao meio ambiente. 

Essa prática, ainda ocorrente nos processos de licenciamento ambiental, contribui 

para o questionamento da constitucionalidade e legalidade das condicionantes ambientais 

fixadas pelo órgão licenciador, promovendo o aumento da judicialização, sob o argumento 

que pretendem gerar obrigações sem base legal. 

Entretanto, é importante frisar que a ilegalidade de uma condicionante e a sua 

consequente nulidade não implica na nulidade do procedimento de licenciamento. Segundo o 

autor "apenas significa que alguma mitigante ou outra medida não estão de acordo com o 

ordenamento jurídico. É o acessório que segue o principal e não o contrário". (BIM, 2015. 

p.233). 
 

O planejamento das condicionantes ocorre na fase de LP, quando os impactos estão 

sendo "previstos" e "idealizados". Pode ser que, futuramente, esses impactos não se 

materializem em sua totalidade. Se a nulificação de uma condicionante implicasse nulificação 

da licença, toda vez que a previsão dos impactos não fosse exata e precisa, a licença seria nula 

por causa da extinção de alguma condicionante. 

A Resolução CONAMA 237/97, em seu art. 19, inciso I, prescreve a possibilidade do 

órgão ambiental, através de uma conduta motivada, modificar as condicionantes, suspender 

ou cancelar uma licença expedida em situações específicas: 

 
 
 
 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá 

modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou 

cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 
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II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da licença. 

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. (BRASIL, 1987) 
 
 
 
 

No caso da existência das ditas condicionantes sociais e/ou imorais, ou até mesmo no 

caso de descumprimento ou cumprimento inadequado dessas, o órgão ambiental competente 

possui a faculdade, de motivadamente, analisar o caso concreto e decidir pelas condutas 

autorizadas em lei, uma vez que “sem a condicionante pode haver uma perda de viabilidade 

ambiental, justificando as medidas do dispositivo”. (BIM, 2015, p.233). 

Contudo, o que se presencia na prática é a emissão das licenças, mesmo quando não 

há o cumprimento integral das condicionantes ou quando essas são inadequadas, sem que a 

análise de viabilidade ambiental seja refeita diante deste conjunto de questões. 

É certo que, muitas das condicionantes, principalmente aquelas ditas "abusivas", que 

não se relacionam direta e proporcionalmente com os impactos do empreendimento, não 

causam a inviabilidade ambiental, embora essas condicionantes sequer devessem existir. 

O caso concreto deve ser sempre examinado pelo órgão público competente para 

determinar a pertinência das condicionantes ambientais. 

Essa observação atesta outra importante questão: a relevância do controle ambiental 

e a fiscalização das condicionantes por outros órgãos ambientais, não competentes pelo 

licenciamento. 

Como já mencionado, embora as condicionantes sejam inicialmente estipuladas na 

fase de LP, após o levantamento dos impactos negativos, o cumprimento dessas, pode se dar 

ao longo de todas as fases do licenciamento, pois se relacionam diretamente com os impactos 

adversos e não com a emissão das licenças. 

Portanto, de nada adiantaria a mera imposição de condicionantes se essas não fossem 

devidamente acompanhadas e fiscalizadas. 

O art. 23 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determinou a 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 

fiscalizar e proteger o meio ambiente de forma genérica. O parágrafo único do referido artigo 

dispõe que: 

 
 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 

do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (BRASIL, 1988). 
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Durante 23 anos, antes de a Constituição prever a necessidade da edição de Lei 

Complementar, a jurisprudência se posicionava para resolver o embate de competências 

fiscalizatórias comuns. 

No dia oito de dezembro de 2011, a Lei Complementar n° 140 regulamentou a 

competência comum, em seu art.17, parágrafo 3°, preceituando a possibilidade de órgãos não 

licenciadores realizarem a fiscalização: 

 
 

Art.  17.     Compete  ao  órgão  responsável  pelo  licenciamento  ou  autorização, 

conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 

ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 

legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 

autorizada. 

§ 1
o    

Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental 

decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se 

refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia. 

§ 2
o   

Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o 

ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 

evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão 

competente para as providências cabíveis. 

§  3
o       

O  disposto  no  caput  deste  artigo  não  impede  o  exercício  pelos  entes 
federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 

empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores 

de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de 

infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou 

autorização a que se refere o caput. (BRASIL, 2011). 
 
 
 
 

Do aludido artigo decorrem algumas importantes considerações. O caput do artigo 

impõe um dever de ofício. O órgão licenciador deve fiscalizar, exercendo seu poder de 

polícia, sob pena de caracterizar prevaricação.  Como regra, apenas um órgão tem essa tarefa: 

aquele responsável pelo licenciamento ou autorização ambiental deve fiscalizar. 

De tal regra outra se presume: não existe, hoje, no Brasil a possibilidade de haver 

mais de uma licença ambiental por órgãos diferentes, conjuntura que não foi sempre assim. 

Como exceção à regra, temos o Rodoanel de São Paulo, um caso atípico licenciado pelos três 

entes federados. 

No entanto, o parágrafo 3° diz que outros órgãos que não sejam aqueles que emitiram 

a licença, podem fiscalizar e autuar. Caso haja mais de uma fiscalização/autuação ambiental 

no caso concreto, prevalecerá a autuação do órgão que expediu a licença. 

Entretanto, em hipótese raríssima, caso haja mais de um auto de infração, sendo que 

o órgão licenciador não tenha fiscalizado, o art. 76 da Lei 9.605/98 resolverá a controversa. 
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O critério legislativo imposto pelo artigo não foi revogado. Em caso de multa, há um 

critério de preferência: primeiro a municipal, segundo a estadual, e terceiro a federal, também 

adotado para mais de um auto de infração, sendo que o órgão que licenciou não é nenhum que 

fiscalizou. 

Superada a questão da fiscalização comum dos entes federados, deve-se questionar 

de qual maneira este supervisionamento deve ocorrer. 

Como dito, as condicionantes das licenças pautam-se na previsibilidade dos impactos 

negativos realizada nos estudos ambientais. Trata-se de um juízo de prognose que futuramente 

poderá ser confirmado ou rechaçado. 

Nessa conjuntura de futuras possibilidades, o mecanismo de controle ambiental é 

"peça fundamental para o real conhecimento dos impactos adversos do empreendimento ou 

atividade licenciada". (BIM, 2015, p.220). 

Através desse monitoramento, há a gerência, durante todo o procedimento de 

licenciamento, das condicionantes e da viabilidade ambiental do empreendimento. 

A previsão desse instrumento está na Resolução Conama 1/86, em seu art. 6°, inciso 
 

IV, denominada pela lei como "programa de acompanhamento e monitoramento": 
 
 
 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados).(BRASIL, 1986). 
 
 
 
 

Nota-se que o programa de monitoramento, segundo a disposição legal, ocorrerá 

dentro do Estudo de Impacto Ambiental. Este programa deverá incorporar o acompanhamento 

de impactos positivos e negativos, pois embora as medidas compensatórias estejam atreladas 

predominantemente à previsão de impactos negativos, essas também podem potencializar os 

impactos positivos. 

A necessidade de indicar "os fatores e parâmetros a serem considerados", demonstra 

que durante o monitoramento ambiental, caso o órgão licenciador decida pela modificação das 

condicionantes e das medidas de controle, ou até mesmo pela adequação, suspenção ou 

cancelamento da licença, tal conduta deverá ser justificada, nos termos do citado art. 19, da 

Resolução Conama 237/97. 

Bim classifica o monitoramento ambiental em distintas etapas: 
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(i) pré-operacional: efetuado durante os estudo ambientais, mas antes do início da 

implementação; (ii) operacional?   realizado durante as etapas de implementação, 

funcionamento e desativação; (iii) pós-operacional: efetuado após o fechamento da 

atividade, geralmente nos casos em que há potencial de significativos impactos 

residuais.(BIM, 2015, p.221). 
 

 
 

Como regra a imposição das medidas compensatórias ocorre na fase de LP, antes que 

haja de fato a instalação e operação do empreendimento. Ocorre que durante as outras fases 

do licenciamento, novos impactos adversos não previstos anteriormente, podem ser 

conhecidos. 

Neste caso, a imposição das medidas compensatórias pode ocorrer em outras fases do 

licenciamento,  desde  que  digam  respeito  a  novos  impactos,  não  imaginados  outrora. 

Ademais, mesmo que as condicionantes correspondam apenas aos impactos diagnosticados na 

fase de LP, já se demonstrou que seu cumprimento poderá ocorrer durante todas as etapas do 

licenciamento. Por isso, o monitoramento ambiental também não está restrito a fase de LP. 

O licenciamento ambiental é um procedimento complexo e intermitente, "É um ciclo 

contínuo, em moto perpétuo, porque o monitoramento dos impactos começa antes mesmo da 

implantação do projeto e, em alguns casos, vai até mesmo depois do encerramento da 

operação”. (BIM, 2015, p.221). 

Devido à dinamicidade do procedimento de licenciamento ambiental, os estudos 

ambientais que fomentam esse instrumento podem e devem ser alterados e suplementados 

caso seja necessário. 

Essa modificação poderá ocorrer, até mesmo depois de concedida a licença, posto 

que esses estudos devam acompanhar o estado da técnica, para melhor resguardar o bem 

ambiental. 

Alterar os estudos ambientais não significa, necessariamente, modificar as 

condicionantes e medidas compensatórias, pois "não é a alteração do estudo ambiental que 

impõe novas condicionantes, mas a alteração dos impactos adversos a serem mitigados". 

(BIM, 2015, p. 234). 

A alteração dos estudos ambientais implicará na modificação das condicionantes 

quando  esta  corresponder  a  alguma  das  hipóteses  elencadas  pelo  já  referido  art.  19  da 

resolução Conama 239/97. 
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4 CASO EXEMPLIFICATIVO BELO MONTE 

 

 
 

A atual conjuntura demonstra que o poder público não vem conseguindo prover as 

necessidades básicas da população como saúde, educação, infraestrutura, segurança, lazer, em 

diversas regiões do país. Há um déficit de assistência social e problemas orçamentários cada 

vez mais graves na administração pública. 

Estas circunstâncias induzem à postura de transferirem para os empreendimentos os 

ônus, não apenas das medidas relativas às sobrecargas decorrentes da sua implantação, mas de 

toda a demanda pré-existente. 

Deste modo, quando se apresentam projetos de grande porte no processo de 

licenciamento ambiental, surge a oportunidade de utilizar as medidas compensatórias para 

resolver os déficits públicos assistenciais, pois os investimentos, recursos, humanos e 

financeiros são vultosos. 

Assim, por exemplo, o empreendimento ao invés de arcar com o impacto adicional 

decorrente de sua implantação sobre a infraestrutura de saneamento, passa a ter a obrigação, a 

título de compensação, de construir todas as obras para coleta e tratamento de esgotos e aterro 

sanitário para a disposição dos resíduos sólidos urbanos. Obras de pavimentação, reformas e 

ampliações de prédios públicos e restauração de patrimônio também são comuns. 

Aqui não se questiona a importância dessas ações para o bem comum, mas sim a 

exigência por meio de medidas compensatórias no processo de licenciamento ambiental, 

quando não há nexo causal justificável para a da obrigação de se fazer. 

Desta forma, buscando-se “compensar” além do que   é devido de maneira 

desordenada e abusiva, sem qualquer planejamento, muitas das vezes, as medidas 

compensatórias deixam a desejar e sequer são devidamente cumpridas de acordo com as reais 

necessidades. 

O presente trabalho analisará a imposição das principais medidas compensatórias, 

presentes nas condicionantes da Licença Prévia, n° 342/2010, do licenciamento do 

empreendimento da usina hidroelétrica, UHE Belo Monte, empreendedor NORTE ENERGIA 

S/A. 
 

O objetivo da análise não é aprofundar no procedimento de licenciamento específico 

da usina, mas ilustrar as principais distorções e problemáticas que envolvem a imposição das 

medidas compensatórias. Posteriormente, as mesmas condicionantes serão examinadas diante 

de uma proposta orientada através de uma vertente sustentável de sua imposição. 
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A licença prévia, n° 342/2010, bem como os demais documentos envolvidos no 

licenciamento, empregados nesse trabalho, estão disponíveis para consulta pública no site 

oficial do IBAMA, www.ibama.gov.br. 

Outro importante documento utilizado para fomentar a análise foi o “Dossiê Belo 

Monte: Não há condições para Licença de Operação”, produzido em 2015, pela ISA, Instituto 

Socioambiental, uma organização civil brasileira, que desde 2001 é uma OSCIP, Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público. 

A Usina Hidroelétrica - UHE de Belo Monte, localizada na Bacia do Rio Xingu, 

próxima ao município de Altamira, no norte do Pará, ilustra a controversa apresentada. A 

implantação da UHE, indiscutivelmente, provoca impactos significativos nos vários sistemas 

ambientais. 

A instalação e operação do empreendimento inevitavelmente provocam impactos 

adversos. As medidas compensatórias previstas nas condicionantes da LP objetivam prevenir, 

mitigar e compensar esses impactos. 

Como já fora visto, o cumprimento dessas medidas não se relaciona diretamente com 

o procedimento trifásico do licenciamento e a concessão das demais licenças, mas sim com a 

materialização dos impactos negativos, previamente previstos nos estudos ambientais. 

Desta forma, as medidas impostas na LP devem ser cumpridas conforme a 

concretização do impacto ambiental, acompanhando este em “tempo real”, sob pena de se 

transformarem em medidas inúteis, que cumpridas após a concretização efetiva do impacto, 

não servem ao seu propósito. 

Caso alguma das hipóteses previstas no art. 19, inciso I, da Resolução Conama 
 

237/97 seja verificada, comprometendo a viabilidade socioambiental do empreendimento, o 

órgão ambiental responsável pelo licenciamento poderá cassar a licença ambiental, bem como 

recusar-se a progredir nas etapas do licenciamento. 

As condicionantes do licenciamento de Belo Monte se subdividem basicamente em 5 

tipos: condicionantes do meio biótico, do meio físico, do meio sócio econômico , de questões 

indígenas e outras. 

A presente pesquisa não analisará exaustivamente cada uma das condicionantes 

impostas. Será apresentado um panorama geral, com as principais características das medidas 

compensatórias adotadas, ressaltando aquelas que alçaram maior polêmica e discussões em 

sua imposição e cumprimento. 

http://www.ibama.gov.br/
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As condicionantes do meio biótico e do meio físico são aquelas que se relacionam 

mais  diretamente  com  o  meio  ambiente  natural  e  os  recursos  naturais  que  devem  ser 

protegidos e amparados pelas medidas compensatórias. 

Essas medidas dizem respeito ao impacto ambiental negativo sobre a fauna e flora da 

região impactada. 

Como condicionantes do meio biótico ressaltam-se: as obrigações de garantir a 

aplicação  do  Plano  de Conservação  dos  Ecossistemas  Aquáticos,  de  detalhar  no  Projeto 

Básico de engenharia a demanda prevista de madeira certificada, de garantir a viabilidade do 

Projeto de Criação de Unidades de Conservação, de manter o controle físico do regime 

migratório de espécies exóticas, dentre outras. 

Ilustrando as condicionantes do meio físico podemos mencionar: as obrigações de 

garantir a aplicação do plano de Gestão de Recursos Hídricos, de garantir a aplicação dos 

Programas de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água, Hidráulico, Hidrológico 

e Sedimentológico do Rio Bacajá, de garantir a aplicação do Programa de Controle da 

Estanqueidade dos Reservatórios e demais tratamentos de fundação pertinentes, dentre outas. 

As condicionantes do meio sócio econômico estão relacionadas com as denominadas 

“ações antecipatórias” e outras condutas que visam atender as necessidades da população 

afetada pelo empreendimento. Essas condicionantes serão as mais debatidas, junto àquelas 

que versam sobre as questões indígenas, pois constituem medidas compensatórias complexas, 

pouco eficientes, diante da análise do caso concreto. 

A título de exemplificação dessas condicionantes pode-se mencionar: a obrigação de 

garantir a aplicação do Programa de infraestrutura Rural e de Saneamento, de garantir a 

aplicação do programa de desenvolvimento de atividades produtivas, Garantir a aplicação do 

Plano de Requalificação Urbana - Programa de Intervenção em Altamira, dentre outras. 

As condicionantes indígenas são especificas e visam satisfazer as necessidades e 

interesses da população indígena impactada pelo empreendimento. Essas condicionantes 

apresentam medidas compensatórias especificas como: garantir a aplicação do Plano de 

Sustentabilidade Econômica da População Indígena, Esclarecer a situação de 

Demarcação/Desintrusão das Terras Indígenas da ADA e AID, garantir a aplicação do 

Programa de Desenvolvimento de Atividades Produtivas e de Capacitação da População 

Indígena, Garantir e implantar o Programa de Comunicação com a população indígena. 

Outras condicionantes também englobam o conjunto de medidas compensatórias 

exigidas para o desenvolvimento das atividades, obrigando o empreendedor a sujeitar à 

construção de qualquer outro projeto hidroelétrico a licenciamento ambiental específico e 
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apresentar os investimentos previstos para planos e programas constantes do EIA. Apresentar 

o cronograma de construção e início de operação atualizada e detalhada. 

 
 
 
 
 
4.1 As ações antecipatórias 

 

 
 

Para as obras da 4º maior hidrelétrica do mundo foi necessária a implantação de 

canteiro de obra para uma população de 40 mil pessoas, que foi dotado de toda infraestrutura, 

inclusive de saneamento básico, com coleta, tratamento de esgotos e aterro sanitário, para 

disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

A criação desse canteiro de obras refere-se ao acréscimo populacional, vinculado 

diretamente à execução do projeto, que é de responsabilidade do empreendedor, pois se deve 

prevenir, mitigar e compensar o impacto da geração de resíduos. 

Ainda que tenham sido implantadas vilas para alojar dirigentes, profissionais e 

prestadores de serviços, também dotadas de toda infraestrutura de saneamento, certamente a 

movimentação das obras provocou uma migração para a cidade de Altamira, com aumento de 

população, com impacto as infraestruturas existentes. 

Antes mesmo que a usina iniciasse a sua produção de energia para sua construção e 

devida instalação, foi necessária uma alta demanda de mão de obra, dos mais diversos setores. 

Para atender ao acréscimo populacional decorrente diretamente da obra, e 

indiretamente, com a migração, a LP determinou uma série de medidas denominadas “ações 

antecipatórias”.  Seriam  medidas  destinadas  a  prevenir,  mitigar  e  compensar  o  impacto 

negativo do acréscimo populacional decorrente da obra da usina. 

Contudo, conforme consulta realizada no site do IBAMA, a LI foi concedida em 
 

2011,  n°  770/2011,  autorizando  a  instalação  da  usina  sem  que  as  mencionadas  “ações 

antecipatórias” fossem devidamente cumpridas. 

Diante do exposto, seria justo por exemplo, como condicionante da LP, a exigência 

para o empreendedor ampliar os sistemas de saneamento para atendimento do crescimento 

verificado. 

Entretanto, Altamira praticamente não possuía estrutura de saneamento, reflexo da 

falta de fomento por parte do poder público no setor. 

A consulta a LP do empreendimento revelou, no seu item 2.9, como condicionante 

do  licenciamento  a  exigência,  que  o  empreendedor  implantasse  toda  a  infraestrutura  de 
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saneamento, assumindo a responsabilidade, não apenas pelo acréscimo populacional 

decorrente do empreendimento, mas por toda a população. Assim determina a condicionante 

que o empreendedor deverá: 

 
 
 
 

Incluir entre as ações antecipatórias previstas: ii) o início das obras de saneamento 

básico em Vitória do Xingu e Altamira; iii) implantação do sistema de saneamento 

básico em Belo Monte e Belo Monte do Pontal, antes de se iniciarem as obras de 

construção dos alojamentos.(IBAMA, 2010, p.3). 

 
 
 
 

A medida compensatória dispôs sobre a implantação do sistema de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgotos e aterro sanitário para toda a população, mesmo 

considerando que a cidade já contava com cerca de 100 mil habitantes antes do início das 

obras, desprovida desses serviços. 

Artigas é precisa ao apontar que nesse caso: 
 

 
 

Não há duvidas de que, ao abrir ampla possibilidade de o administrador publico 

exigir medidas compensatórias, a  seu exclusivo critério, pode ocorrer abuso de 

poder e desvio de finalidade. Isso quando não forem utilizadas as medidas 

compensatórias como meros instrumentos arrecadatórios, sem qualquer vinculo com 

a proteção ambiental. (ARTIGAS, 2011, p.278). 
 
 

 
A implantação de infraestrutura de saneamento básico é apenas uma das obrigações 

de competência do poder público, que vem se tornando obrigação do empreendedor por meio 

de medidas compensatórias, sem, entretanto, garantias de benefícios no médio prazo. 

Ainda em 2015, as estações de tratamento de água e esgoto, exigidas conforme a 

condicionante da LP, de 2010 não estavam funcionando, isso pois, a estrutura de saneamento 

construída não possuía ligação dos domicílios á rede de tubulações. 

Conforme o documento fornecido pela ISA, Instituto Socioambiental, foram 

construídos 220 km de redes de esgoto e 170 km de redes de abastecimento de água, 

totalizando um gasto de cerca de 485 milhões de reais. (ISA, 2015). 

A falta de capacidade operacional instalada nas municipalidades para operar essas 

infraestruturas, notadamente estações de tratamento de esgotos (ETE) e aterros sanitários, 

acaba por deixá-las abandonadas. No caso de Altamira, a ETE vem recebendo apenas os 

esgotos dos Reassentamentos Urbanos Coletivos – RUC implantados pelo empreendedor. Os 
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entendimentos necessários entre a Municipalidade e Concessionária estadual para as ligações 

domiciliares à rede implantada na cidade ainda não foram estabelecidos, demonstrando, no 

caso, a falta de efetividades da medida compensatória. 

Frequentemente, observam-se medidas compensatórias que impõe a obrigação de 

fomentar o sistema de educação e saúde também. 

Na mesma LP tem-se na condicionante do item 2.9 a obrigatoriedade segundo a qual 

o empreendedor deverá: 

 
 
 
 

Incluir entre as ações antecipatórias previstas: i) o início da construção e reforma dos 

equipamentos (educação/saúde), onde se tenha a clareza de que serão necessários, 

casos dos sítios construtivos e das sedes municipais de Altamira e Vitória do 

Xingu;.(IBAMA, 2010, p.3). 
 

 
 
 

No que diz respeito à área da saúde, o principal hospital geral de atendimento de 

Altamira foi concluído em março de 2015. As demais medidas como construção de unidades 

básicas de saúde, fornecimento de equipamentos, reforma e ampliação de hospitais, foram 

finalizadas tardiamente, após o principal período de pico da demanda populacional vinculado 

ao empreendimento. Tal circunstância foi comprovada pela sobrecarga do Hospital Municipal 

de São Rafael, que suportou a demanda do acréscimo populacional relacionado à obra. (ISA, 

2015). 
 

No que tange à educação, reflexo das medidas compensatórias foi semelhante ao da 

saúde. Segundo dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, o sistema educacional também foi sobrecarregado, constatando-se ausência 

de vagas no ensino fundamental e perda substancial da qualidade do ensino. (ISA, 2015). 

Muitas das vezes, os investimentos concentram-se na infraestrutura física dos 

serviços, como ampliação de escolas e hospitais. Tal investimento ocorre sem qualquer 

planejamento prévio. 

Foi o caso de algumas escolas reformadas pelo empreendedor, que substituiu os 

ventiladores por centrais de ar condicionado, sem atentar-se à inadequação da rede elétrica, 

que não suportou o funcionamento dos novos equipamentos. (ISA, 2015). 

Ocorre também, que diante da ausência de planejamento público para a expansão 

dessas estruturas físicas, muitas acabam fechadas e abandonadas por falta de profissionais, 

como é o caso de um hospital em Altamira (PA) ou superdimensionadas como em Dom 

Joaquim (MG). 
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Amplia-se o número de leitos do hospital, mas não há médicos e enfermeiros para 

atender  os  leitos.  Investe-se  em  infraestrutura,  obras  e  equipamentos  como  raios-X  e 

ultrassom, sem que haja qualquer investimento em profissionais habilitados para trabalhar e 

manejar estes equipamentos. 

Da mesma forma, observa-se problemas na área de segurança pública. Ampliam-se 

delegacias e o estado não aloca profissionais nesses estabelecimentos. Em outros casos a 

verba repassada ao ente público para promover investimentos na segurança não cumpre 

diretamente sua finalidade. 

O documento relata que o Estado do Pará e o empreendedor firmaram em maio de 
 

2011, um termo de cooperação técnico-financeira. De 2011 a 2015, R$ 115 milhões de reais 

seriam repassados ao poder público para investir no combate e prevenção da violência. 

Entretanto, mesmo com mais de 70% do valor entregue à administração pública até 2014, os 

índices de violência subiram assustadoramente no período correspondente. Entre 2011 e 2014 

o número de assassinatos por ano em Altamira aumentou cerca de 80%. (ISA, 2015). 

Nota-se que as medidas compensatórias presentes nas condicionantes da LP, ditas 

“ações antecipatórias”, não satisfizeram a finalidade pela qual foram criadas. O cumprimento 

de algumas medidas tardiamente tornou-se ineficiente. 

O tempo da materialização dos impactos previstos nos estudos ambientais para essas 

medidas era justamente o momento em que haveria um considerável aumento da população 

em virtude da instalação e posterior desenvolvimento do empreendimento. 

Levando em consideração que a LI foi emitida em 2011, a implementação morosa 

dessas condicionantes deixou a desejar, não suprindo as demandas sociais que já que existiam 

nesse momento. 

A ausência de planejamento sem a devida parceria e gerência dos Municípios 

envolvidos também prejudicou, substancialmente, o propósito dessas medidas. 

Assim, o extenso rol de medidas compensatórias para implantação de infraestruturas 

sociais, presentes nas condicionantes da LP, em substituição à ausência do estado, promove a 

falsa sensação de melhoria da prestação de serviços à população impactada, quando na 

verdade, não raro, atende apenas a interesses particulares e políticos de inaugurações e 

faturamento de obras. 

Investe-se na infraestrutura física dos serviços, enquanto a atividade de prestação de 

serviços de direito da população permanece precária. 

A respeito da população indígena, 31 condicionantes foram impostas pela Fundação 
 

Nacional do Índio, FUNAI, com medidas compensatórias dispostas a prevenir, mitigar e 
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compensar os impactos negativos decorrentes do empreendimento. Tais condicionantes estão 

presentes do PBA-CI, Plano Básico Ambiental do Componente Indígena. (ISA, 2015) 

O Dossiê relata que até abril de 2015, cerca de metade das condicionantes indígenas 

não haviam sido integralmente atendidas. (ISA, 2015) 

O  problema,  neste  caso,  vai  além  do  descumprimento  das  condicionantes.  Diz 

respeito ao conteúdo delas e como estas condicionantes estão sendo atendidas. 

Constatou-se que a principal forma de compensação dessas populações ocorreu 

mediante o fornecimento de bens materiais e valores em pecúnia. O estudo demonstra que até 

março de  2015,  foram  comprados  578  motores  para  barco,  322  barcos  e voadeiras,  2.1 

milhões de litros de gasolina, 42 veículos, TV´s de plasma e até refrigerantes. (ISA, 2015). 

Outra observação digna de nota são as medidas compensatórias decorrentes da 

anuência de vários órgãos públicos no processo de licenciamento ambiental, como por 

exemplo, órgãos de proteção ao patrimônio, sendo que frequentemente esses órgãos propõem 

como medidas compensatórias ações para as quais não possuem recursos financeiros 

suficientes para executar, como, por exemplo, a restauração de uma Igreja do município que 

sequer é atingida pelo impacto do empreendimento. 

Essas medidas compensatórias podem não possuir nexo de causalidade com a 

atividade  empreendedora  e  até  mesmo,  carecer  de  uma  justificativa  lícita  para  a  sua 

imposição. 

Em casos mais críticos, como compra de veículos e equipamentos, o empreendedor 

até se sente sujeito a uma espécie de “chantagem ambiental” pelos diversos atores envolvidos 

no processo de licenciamento, que tentam “tirar proveito” da situação. 

A Ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, ilustrou bem essa situação com a 

seguinte figura de linguagem: O licenciamento ambiental é como uma árvore de natal, onde 

todos querem colocar seus enfeites. 

A Avaliação de Impacto Ambiental, que precede a obtenção da Licença previa (LP), 

no licenciamento, sequer é considerada em alguns casos. A inobservância deste estudo, por si 

só, já descaracterizaria o instituto da compensação, pois como foi demonstrada, a ideia de 

compensar, deveria estar sempre atrelada ao conceito de impacto, definido na AIA. 

 
 
 

4.2 Reassentamento da população rural e urbana 



86  
 
 

 
A instalação da usina e a futura utilização do reservatório de água obriga o imediato 

reassentamento da população atingida pelo empreendimento. Neste caso, não há medidas 

preventivas e mitigadoras que correspondam ao impacto decorrente da saída compulsória das 

famílias de suas casas. Eminentemente, as medidas adotadas relativas a esse impacto adverso 

são compensatórias. 

No entanto, a prática demonstra que essas medidas não estão sendo eficientes e 

satisfatórias para a população necessitada. 

Esse conjunto de medidas compensatórias, no âmbito urbano, faz parte do programa 

de relocação urbana. Dentre as famílias atingidas, algumas foram transferidas para os 

Reassentamentos  Urbanos  Coletivos,  RUC’s.  Outras  receberam  indenizações  pecuniárias. 

Uma parte delas sequer foi cadastrada no programa, ou uma vez cadastrada, não receberam 

nenhum tipo de assistência. 

Críticas são realizadas visto que os RUC´s não supriram as necessidades básicas 

destas  famílias  como   educação,  saúde  e  transporte  adequados.  Muitas  das  famílias 

indenizadas com recursos monetários receberam valores insuficientes para a aquisição de 

outros imóveis urbanos. Contataram-se negociações discrepantes e injustas. A ausência de 

assistência jurídica de instituições públicas fez com que as negociações ocorressem sem 

padrões mínimos de equidade, diretamente com a empresa e os atingidos. (ISA, 2015). 

Na  área  rural  complicações  também  foram  constatadas  no  que  diz  respeito  às 

medidas compensatórias. Inicialmente, a população teria a opção de ser reassentada em um 

local, com condições semelhantes aquelas que possuíam, ou receber uma indenização 

pecuniária correspondente. 

Acontece que, mais uma vez a falta de assistência jurídica e a desinformação, 

induziram as famílias a aceitarem valores monetários insuficientes, diante da incapacidade de 

litigiar juridicamente de forma equitativa com o grande empreendedor. A ausência de 

assistência judiciária gratuita e da Defensoria Pública na região agravou o cenário de injustiça 

vivido pela população. (ISA, 2015). 

Segundo os dados fornecidos pelo dossiê, em janeiro de 2015, 1.798 famílias 

manifestaram a respeito da opção de compensação ambiental. Destas, 28 (1,5%) optaram pela 

alternativa de reassentamento rural coletivo. Já outras 1.358(75%) preferiram a indenização 

monetária. (ISA, 2015). 

Nota-se que a adoção dessas medidas compensatórias transformou grande parte da 

população rural em população urbana, com práticas socioculturais completamente distintas 
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dos povos rurais ribeirinhos. São, em grande parte, famílias que deixaram de viver a margem 

dos rios e passaram a residir em condições completamente diferentes das que viviam. 

 
 
 
4.3 As Unidades de Conservação 

 

 
 

Outra questão diz respeito à ausência de medidas compensatórias que visassem o 

controle das unidades de conservação das áreas onde a usina foi instalada.  A ausência de 

medidas para fiscalização dessas UC´s agravou a exploração ilegal de madeira, um problema 

histórico da região. 

O dossiê ressalta que não houve o aproveitamento da madeira extraída no próprio 

canteiro de obra do empreendedor, o que levou a aquisição da madeira necessária para as 

obras no mercado regional, agravando a degradação. (ISA, 2015). 

 
 
 
 
 
4.4 Povos Ribeirinhos 

 

 
 

Ainda podemos ressaltar os impactos adversos relacionados aos povos ribeirinhos e 

pescadores da região afetada pelo empreendimento. 

O dossiê ressalta que esses povos dependem do rio diretamente para sua subsistência 

física e cultural. Trata-se de populações tradicionais que foram negligenciadas durante o 

procedimento de licenciamento, carentes de medidas de prevenção, mitigação e compensação 

dos impactos previstos durante a implementação da usina. (ISA, 2015). 

Foram constatados impactos negativos da obra que não foram previstos pelos estudos 

ambientais, não sendo assim devidamente compensados. São impactos que interferem 

diretamente na pesca como: explosões de dinamites e luzes dos holofotes do canteiro de obra. 

Esses impactos desequilibraram o ambiente aquático de diversas espécies  de  fauna  e  flora,  

provocando  inclusive  o  desaparecimento  de  algumas espécies. (ISA, 2015). 

Pode-se perceber, na prática, que muitas das medidas compensatórias presentes nas 

condicionantes do licenciamento ambiental de Belo Monte não foram atendidas 

tempestivamente, bem como deixaram a desejar no que diz respeito ao seu conteúdo e 

finalidade. 
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Diante da ausência de critérios legais para imposição dessas medidas, a presente 

pesquisa propõe a análise dessas medidas compensatórias mediante um conceito 

multidimensional de sustentabilidade proposto por Ignacy Sachs. 

Buscam-se no conceito multidimensional de sustentabilidade, parâmetros para conter 

o abuso de poder, imposições arbitrárias e o desvio de finalidades dessas medidas 

compensatórias. 

Objetivou-se indicar parâmetros orientativos e não critérios propriamente ditos, para 

a adoção dessas decisões administrativas discricionárias em matéria de compensação 

ambiental, contribuindo para a reflexão crítica, inspirada na real finalidade protetiva da 

legislação ambiental abordada. 

A ideia da multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável de Sachs 

demonstra que o desenvolvimento sustentável possui diversos aspectos, tais como: social, 

ecológico, ambiental, territorial, econômico, espaço cultural, político nacional/internacional. 

(SACHS, 2009). 

Buscou-se relacionar a adoção das medidas compensatórias, enquanto processo 

administrativo de controle prévio ao cumprimento de todos os aspectos do desenvolvimento 

sustentável. 

Para tanto, algumas medidas compensatórias descritas, presentes nas condicionantes 

do licenciamento de Belo Monte, foram selecionadas para a realização da análise 

multidimensional do conceito de sustentabilidade; são elas: a implementação de infraestrutura 

de saúde, educação, saneamento básico, segurança pública; o reassentamento da população 

das áreas rurais e urbana; medidas de controle e fiscalização das unidades de conservação; 

condicionantes especificamente indígenas. 

Pretende-se demonstrar que a discricionariedade da Administração Pública encontra 

limites e diretrizes no próprio conceito de medida compensatória sustentável e que, somente 

poderá ser real, caso todas as vertentes do desenvolvimento sustentável sejam observadas no 

processo de fixação das medidas compensatória. 

Passa-se assim a discorrer sobre o conceito de desenvolvimento sustentável atrelado 

ao meio ambiente, bem como sua multidimensionalidade relacionada à adoção das medidas 

compensatórias. 
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5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

 

 
 

A partir da revolução industrial houve o alavancamento da produção capitalista. 

Objetiva-se o lucro e a criação de postos de emprego, modificando o paradigma que existia na 

sociedade mundial. 

Beck associa o desenvolvimento econômico e o próprio progresso humano à 

subjugação e consumo desenfreado dos recursos naturais: 

 

 
 

A oposição entre natureza e sociedade é uma construção do século XIX, que serve 

ao duplo propósito de controlar e ignorar a natureza. A natureza foi subjugada e 

explorada no final do século XX e, assim, transformada de fenômeno externo em 

interno, de fenômeno predeterminado em fabricado. Ao longo de sua transformação 

tecnológico-industrial e de sua comercialização global, a natureza foi absorvida pelo 

sistema industrial (BECK, 2011, p. 9). 
 
 
 

 
O desenvolvimento tecnológico foi o fator primordial para a própria revolução 

industrial. As máquinas a vapor transformaram a antiga forma de produção manual. 

A criação dos Estados Unificados, como a Inglaterra, foi vinculada ao nível de 

desenvolvimento tecnológico que os países possuíam. O progresso econômico sempre esteve 

vinculado ao progresso humano e ao desenvolvimento. 

No entanto, deve-se observar que o sistema industrial gerou desigualdades. Os países 

periféricos não tiveram acesso às benfeitorias do progresso da revolução industrial. 

Boff defende que essa antiga relação de desigualdade posterga-se até os dias atuais, 

asseverando que: 

 
 

A causa principal da crise social se prende à forma como as sociedades modernas se 

organizam no acesso, na produção e na distribuição dos bens da natureza e da 

cultura. Essa forma é profundamente desigual, porque privilegia as minorias que 

detêm o ter, o poder e o saber sobre as grandes maiorias que vivem do trabalho 

(BOFF, 2003, p. 14). 
 
 
 
 

Não houve distribuição proporcional de riquezas e sim a distribuição desigual dos 

recursos naturais, que foram consumidos pela produção capitalista industrial, monopolizada 

por poucos países. 
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O desenvolvimento sustentável emergiu dos direitos de terceira dimensão, advindo 

da ideia de fraternidade e solidariedade, objetivando a proteção do meio ambiente equilibrado 

e sadio. 
 

Vários elementos identificavam a manifestação do princípio, embora ele não fosse 

expressamente normatizado. 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos publicada foi o primeiro tratado 

internacional, resultante de um pacto regional, que implicitamente, apresentou a ideia de 

desenvolvimento sustentável, através da previsão contida no art. 24, a saber: “Todos os povos 

têm direito a um meio ambiente geral satisfatório, propício ao seu desenvolvimento”. 

(ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA, 1981, p.06). 

Outra previsão implícita estava na Declaração Universal dos Direitos dos Humanos. 

O art. 3º da referida declaração garante que: “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, p.05). 

O art. 25º encorpa a previsão implícita de desenvolvimento sustentável ao afirmar 
 

que: 
 

 
 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência em circunstâncias fora de seu controle (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1948, p. 13). 
 
 
 
 

Em 1970, o Direito Ambiental Internacional apresentou conceitos como o 

ecoambientalismo  e  o  ecodesenvolvimento.  Tais  conceitos  determinavam  que  a  política 

pública deveria objetivar ao não isolamento das espécies e sua preservação através da 

integração. 

Nas   palavras   de   Sachs:   “O   ecodesenvolvimento   requer,   dessa   maneira,   o 

planejamento local e participativo, no nível micro, das autoridades locais, comunidades e 

associações de cidadãos envolvidas na proteção da área”. (SACHS, 2009, p.73). 

A integração plena do homem com o meio ambiente proporcionaria o conhecimento, 

a aprendizagem e a proteção da natureza. 

A previsão expressa ocorreu em 1987, no relatório de Brundtland. O relatório foi 

resultado do trabalho de uma comissão das Nações Unidas, constituída em 1983, para efeito 

de análise sobre o meio ambiente. 
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O desenvolvimento sustentável seria aquele capaz de satisfazer as necessidades das 

presentes gerações, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas, 

como ensina Freitas. (FREITAS, 2012). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 incorporou a ideia de 

desenvolvimento sustentável do relatório. (BRASIL, 1988).  Entretanto, Freitas ressalta que 

“considerar a satisfação das necessidades das gerações atuais e futuras foi e é relevante, mas 

diz muito pouco sobre o caráter valorativo da sustentabilidade”. (FREITAS, 2012, p. 47). 

O art. 225, caput, da CR/1988, como norma específica de Direito Ambiental, 

positivou o princípio do desenvolvimento sustentável ao assegurar que: 

 
 

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 (BRASIL, 1988). 
 
 
 
 

Entende-se que a norma apresenta uma dualidade de direito e dever. A atual geração 

possui o direito de desenvolver-se, mas sempre que esta se desenvolver, deve atentar-se ao 

direito de desenvolvimento que a futura geração também possui. 

Nos dizeres de Boff: 
 

 
 

Não é correto, não é justo nem ético que, ao buscarmos os meios para a nossa 

subsistência, dilapidemos a natureza, destruamos biomas, envenenamos os solos, 

contaminemos as águas, poluamos os ares e destruamos o sutil equilíbrio do Sistema 

Terra e do Sistema Vida. Não é tolerável eticamente que sociedades particulares 

vivam à custa de outras sociedades ou de outras regiões, nem que a sociedade 

humana atual viva subtraindo das futuras gerações os meios necessários para 

poderem viver decentemente (BOFF, 2012, p. 64). 
 
 
 
 

Assim, a atual geração tem o direito de desenvolver-se com todas as suas 

potencialidades, mas tem o dever de manter os mesmos meios e recursos naturais para que as 

futuras gerações também possam se desenvolver. 

Para alcançar a efetivação do princípio do desenvolvimento sustentável não se pode 

restringir sua aplicação ao aspecto meramente ecológico. 

Tal restrição reduziria o desenvolvimento sustentável a uma dimensão simbólica, 

elucidada  por  Neves  através  do  conceito  de  legislação  simbólica.  Segundo  o  autor,  a 

legislação simbólica seria aquela que não possui aplicabilidade prática, sem efetividade plena. 

(NEVES, 2009). 
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Esse conceito relaciona-se com desenvolvimento sustentável aplicado pelos tribunais 

no Brasil. O princípio possuiria atuação simbólica, pois apenas o aspecto ecológico estaria 

sendo observada para sua aplicação. 

Como destaca Boff: 
 

 
 

Na maioria dos casos a sustentabilidade apresentada é mais aparente do que real. [...] 

É por esta razão que a utilização política da expressão desenvolvimento sustentável 

representa uma armadilha do sistema imperante: assume os termos da ecologia 

(sustentabilidade) para esvasiá-los (sic) e assume o ideal da economia 

(crescimento/desenvolvimento), mascarando, porém, a pobreza que ele mesmo 

produz (BOFF, 2012, p. 40-46). 
 
 

 
A exaltação do aspeto ecológico do princípio poderia distorcer a real finalidade 

deste, esvaziando o seu conteúdo normativo. 

Percebe-se múltipla valoração do princípio, devida à sua alta carga de abstração. A 

regulação do ordenamento jurídico é deficitária. A CR/1988 apresenta o art. 225, caput, de 

forma genérica. Vários dispositivos infraconstitucionais preveem o princípio de maneira 

implícita, mas sem que uma norma o regulamente, pragmaticamente de fato. 

Freitas exemplifica essa previsão constitucional implícita através de exemplos como: 

o art. 174, § 1
o
, aborda o planejamento do desenvolvimento equilibrado; o art. 205, vinculado 

ao pleno desenvolvimento da pessoa; o art. 218, que trata do desenvolvimento científico e 

tecnológico, com o dever implícito de observar os limites ecológicos, dentre outros. 

(FREITAS, 2012). 

A principal crítica que se faz é a ausência de uma norma que poderia ser aplicada “de 

imediato”. Essa carência legislativa induz ao pensamento de Neves, a força simbólica do 

princípio. (NEVES, 2009). 

Conclui-se que desenvolvimento sustentável não é apenas a proteção do meio 

ambiente, mas sim a efetivação plena dos direitos fundamentais e sociais. 

Para compreender o aspecto sustentável das medidas compensatórias suscitadas neste 

trabalho, algumas considerações sobre o conceito de meio ambiente devem ser tecidas. 

Segundo Silva o meio ambiente é “a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas suas 

formas”. (SILBA, 2011, p.20). 

Para o conceito apresentado, o meio ambiente adquire características abrangentes, 

superando a arcaica visão que vincula o meio ambiente apenas a aspectos naturais. 
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Conforme a definição de Silva, o meio ambiente desdobra-se em aspectos tais como: 

“meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente natural e meio ambiente do 

trabalho”. (SILVA, 2011, p.21). 

Em síntese, segundo Silva meio ambiente artificial seria aquele constituído pelo 

espaço urbano construído. O meio ambiente cultural interligaria o patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que possui valor especial, adquirido ao longo do 

tempo  ou  empenhado.  O  meio  ambiente  natural  seria  constituído  pelo  solo,  a  água,  a 

atmosfera, a flora, a fauna, pela interação dos seres vivos e seu meio. Já o meio ambiente do 

trabalho caracteriza-se como “o local em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, 

cuja qualidade de vida está, por isso, em íntima dependência da qualidade daquele ambiente” 

(SILVA, 2011, p. 23). 

É a partir dessa concepção ampla de meio ambiente que se busca traçar parâmetros 

sustentáveis para orientar a implementação das medidas compensatórias. A vertente 

sustentável dessas medidas busca conciliar a ideia da multidimensionalidade do 

desenvolvimento sustentável, proposta por Sachs, com todos os possíveis aspectos 

mencionados, decorrentes da noção ampla de meio ambiente. (SACHS, 2009). 

A discricionariedade que a Administração Pública possui ao implementar as 

condicionantes das medidas compensatórias não é absoluta. Os parâmetros orientativos para a 

sua tomada de decisão estão relacionados aos diversos aspectos da sustentabilidade que serão 

analisados. 

Passa-se assim a discorrer sobre as principais características da sustentabilidade, bem 

como  sobre  a ideia da  multidimensionalidade proposta por  Ignacy Sachs  e sua possível 

relação com a adoção de medidas compensatórias no procedimento de licenciamento. 

 
 
 
 
 
5.1 A Dimensão Sustentável das Medidas Compensatórias 

 

 
 

A partir da CR/1988 e da formação do Estado Liberal, inicia-se o estudo do Direito 

Ambiental propriamente dito, com suas regras e princípios específicos. O processo civil 

ambiental surgiu diante da necessidade de se estudar o direito material, nesse caso, o Direito 

Ambiental. 

Nesse sentido, Niebuhr assevera que: “Ao contrário do que se sucede nos processos 
 

administrativos gerais e tradicionais, o processo administrativo ambiental fundamenta-se não 
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na lógica de garantia de direitos individuais, mas sim no dever fundamental de proteção 

 

ambiental”. (NIEBUHR, 2014, p. 201). 
 

O  processo,  enquanto   instrumento  de  direito  material  específico  do  Direito 

Ambiental, necessita de tutela diferenciada para ser efetivado; uma tutela específica que 

objetive a proteção do meio ambiente e restauração dos ecossistemas. 

Apesar de não haver uma norma geral no ordenamento jurídico brasileiro que 

sistematize as espécies de processos administrativos ambientais e suas peculiaridades, autores 

como Niebuhr sugerem a divisão didática entre dois grupos: processos administrativos de 

controle sucessivo e processos administrativos de controle prévio. (NIEBUHR, 2014). 

Os processos administrativos de controle sucessivo acompanham atividades 

potencialmente poluidoras, que já estão em fase de desenvolvimento, fiscalizando e/ou 

regularizando posturas, como a verificação do cumprimento de medidas compensatórias 

mitigadoras impostas no licenciamento ambiental. 

Os processos administrativos de controle prévio antecedem ao exercício pleno da 

atividade potencialmente poluidora. Buscam identificar a viabilidade e os limites para a 

execução da atividade, almejando a anuência da administração para desempenhá-la. 

Niebuhr define que: 
 

 
 

Os processos administrativos ambientais de controle prévio têm como propósito 

averiguar a possibilidade (técnica e jurídica) do desenvolvimento de uma atividade, 

conhecer e avaliar seus riscos e impactos socioambientais, conceber mecanismos de 

tratamentos destes impactos e apontar os limites legais para seu exercício 

(NIEBUHR, 2014, p. 203). 
 
 
 
 

Nesse último grupo encontra-se a análise de viabilidade ou inviabilidade ambiental 

do empreendimento, realizada pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Essa 

análise pode ser acompanhada de exigências denominadas medidas compensatórias 

(condicionantes do licenciamento), gênero do qual fazem parte as medidas preventivas, 

mitigadoras e compensatórias, estrito senso. 

Nas palavras de Bechara: “O objetivo da compensação ambiental é, a grosso modo, 

compensar uma perda inevitável com um ganho ambiental desejável. Assim, a atividade que 

afeta o equilíbrio ambiental em uma ponta, melhora a sua condição em outra”. (BECHARA, 

2007, p. 190). 
 

O recorte metodológico do presente trabalho objetiva priorizar os processos 

administrativos de controle prévio, examinando os aspectos sustentáveis das decisões tomadas 
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pela  Administração  Pública  nesses  processos,  especificamente  nas  condicionantes  do 

licenciamento ambiental. 

O Estado Democrático de Direito sustenta o princípio do desenvolvimento 

sustentável. Inevitavelmente, o Direito Econômico está vinculado à ideia de inclusão social, 

superando a esfera social pura, pois a atividade econômica possui função social, conforme a 

exigência de harmonia ambiental descrita no art. 170 da CR/1988. 

O objetivo do princípio não é dificultar o desenvolvimento econômico, mas criar 

instrumentos sustentáveis que minimizem ao máximo o custo da degradação. Ainda ressaltam 

os autores que o desenvolvimento sustentável não pode ser confundido com o termo 

sustentabilidade, que está interessada na manutenção de reservas de recursos naturais sob o 

argumento de que esses recursos são essenciais para a continuidade da atividade econômica. 

(CUSTÓDIO; OLIVEIRA, 2015, p.46).
4

 
 

Deve-se compreender o desenvolvimento sustentável como um princípio que garante 

direitos intergeracionais, assegurando não apenas a geração presente, mas as futuras. 

A partir desta concepção, todas as medidas compensatórias adotadas no processo de 

licenciamento ambiental, sejam elas preventivas, mitigadoras ou compensatórias, devem 

satisfazer a pretensão de proteção do meio ambiente, para a atual e as futuras gerações. 

Boff descreve bem que: 
 

 
 

Não é possível um impacto ambiental zero, pois toda geração de energia cobra 

algum custo ambiental. De mais a mais, é irrealizável, em termos absolutos, dada a 

finitude da realidade e os efeitos da entropia, que significa o lento e irrefreável 

desgaste de energia. Mas pelo menos o esforço deve orientar-se no sentido de 

proteger a natureza, de agir em sinergia com seus ritmos e não apenas não fazer-lhe 

mal; importante é restaurar sua vitalidade, dar-lhe descanso e devolver mais do que 

dela temos tirado para que as gerações futuras possam ver garantidas as reservas 

naturais e culturais para o seu bem-viver (BOFF, 2012, p. 40). 
 
 
 
 

Medidas compensatórias de cunho exclusivamente pecuniário podem demonstrar-se 

insuficientes para a concretização, em logo prazo, da proteção ambiental pretendida. Isso, 

porque a compensação está definida no art. 36 da Lei Federal n° 9.985/2000, Lei que cuida do 

SNUC, a saber: 
 
 
 
 
 

4 “The objective is not to hinder economic development, but to have it by means of more suitable instruments that minimize 

environmental costs due to degradation at the most. It cannot be confused with sustainability that is interested in the 

maintenance of natural resource stocks under the argument that those resources are essential for the continuity of the 

economic activity”. 
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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). 
 
 
 
 

A referida lei foi regulamentada pelo Decreto Federal n° 4.340/2002. Este decreto 

definiu a ordem prioritária, segundo a qual os recursos destinados à compensação ambiental 

deveriam ser empregados: 

 
 

Art. 33. [...] 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 [...] (BRASIL, 2002). 
 
 
 
 

O mesmo decreto estabeleceu a criação da câmara ambiental no âmbito do Ministério 

do Meio Ambiente, sendo nos casos de licenciamento ambiental no âmbito estadual, as 

câmaras ambientais estaduais. 

Desta   forma,   os   recursos   destinados   à   compensação   ambiental   podem   ser 

remanejados para outras destinações, que não seja a preservação em longo prazo, de uma 

determinada área impactada, conforme a ordem de prioridade elencada no Decreto Federal n° 

4.340/2002. 
 

A introdução de tecnologias sustentáveis, aquelas que possuem o menor impacto ao 

meio ambiente, é fundamental para assegurar a efetividade do desenvolvimento sustentável. A 

implementação dessa tecnologia está atrelada ao nível de conhecimento da própria área onde 

as medidas compensatórias serão implementadas. 

Bechara elucida esta necessidade, declarando: 
 

 
 

O órgão ambiental licenciador só terá condições de aprovar ou desaprovar um 

empreendimento ou de impor medidas mitigadoras ou eliminatórias de impactos se 

conhecer muito bem o projeto que se pretende implantar – estamos falando de sua 

localização, das características do entorno, do tipo de atividade, dos resíduos a 

serem gerados, da provocação de poluição atmosférica, hídrica, sonora etc., da 

necessidade de desmatamento, dentre outros aspectos relevantes (BECHARA, 2007, 

p. 128). 
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O desenvolvimento científico e tecnológico deve gerar tecnologia de alto nível de 

eficiência e baixos impactos ambientais. 

Milaré destaca as medidas compensatórias preventivas, mencionando que: “As 

medidas preventivas, que procuram evitar a ocorrência de impactos negativos ao meio 

ambiente – por meio da supressão de ações que tenham esse potencial-, o que se faz mediante 

o estudo de alternativas locacionais e/ou tecnológicas”. (MILARÉ, 2014, p.796). 

Na prática, significa dizer que este estudo de alternativas demonstrará diferentes 

técnicas  e  propostas  para  realizar  a  prevenção  do  impacto  ambiental.  Uma  avaliação 

ambiental que não apresente alternativas locacionais e tecnológicas, mas que simplesmente 

imponha uma conduta por parte do empreendedor, está, no mínimo renegando a análise, 

mesmo que seja superficial, das possíveis condutas sustentáveis que poderiam ser adotadas 

pelo empreendedor. 

Qualquer modalidade de desenvolvimento sustentável envolve a ideia de distribuição 

de renda. Não é sustentável manter classes da população que sejam totalmente desiguais entre 

si. Essa consideração é importante, pois permite que se visualizem as medidas compensatórias 

como instrumento hábil a promover a geração e distribuição de riquezas. 

O art. 170 da CR/1988 prevê que: “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: [...] função social 

da propriedade [...]” (BRASIL, 1988). 

As atividades econômicas, como aquelas desenvolvidas pelo empreendedor, devem 

cumprir  sua  função  social.  Esta  função  pode  refletir  em  diferentes  áreas,  como  na 

compensação ambiental. 

Assim, seria possível que o órgão ambiental licenciador instituísse como 

condicionante do licenciamento, a obrigação do empreendedor de fomentar determinada 

atividade econômica de um grupo social, como pescadores por exemplo, desfavoravelmente 

atingido pelo seu empreendimento. 

A ideia proposta por Sachs aborda a multidimensionalidade do desenvolvimento 

sustentável, sendo obrigatória a observação de todos seus aspectos: o social, ecológico, 

ambiental,  territorial,  econômico,  espaço  cultural,  político  nacional/internacional, 

denominados parâmetros da sustentabilidade. (SACHS, 2009). 

Esses aspectos podem e devem ser observados durante a adoção das medidas 

compensatórias para que a conduta do empreendedor seja a mais sustentável possível. 
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Segundo Sachs o aspecto social impõe “o alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social; distribuição de renda justa; emprego pleno e/ou autônomo com 

qualidade de vida decente; igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais”. (SACHS, 

2009, p.85). 
 

O principal objetivo deste aspecto é a redução das desigualdades sociais. Enquanto 

não houver equidade na distribuição de renda, não será possível alcançar o desenvolvimento 

sustentável de forma plena. Assim, as políticas públicas devem visar à distribuição de renda 

justa.   Para   atender   a   esse   aspecto,   a   compensação   ambiental   poderia   instituir   a 

obrigatoriedade de criação de postos de trabalho para determinada comunidade impactada 

pelo desenvolvimento de um empreendimento. 

Sachs ensina que o aspecto cultural implica em: “Mudanças no interior da 

continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação); capacidade de autonomia para a 

elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos 

modelos alienígenas)”. (SACHS, 2009, p.85). 

Significa dizer que deve haver a correta distribuição do espaço, das construções no 

ambiente urbano e das benfeitorias e cultivos no meio ambiente rural. Desta forma, as 

obrigações advindas da compensação não poderiam gerar benfeitorias restritas a determinadas 

áreas de uma cidade. 

Por outro lado, esse aspecto também impõe a necessidade das políticas públicas 

desenvolverem mecanismos de proteção do patrimônio imaterial, pois a cultura está vinculada 

ao meio ambiente social e à proteção das raízes endógenas das sociedades. A compensação 

poderia atribuir ao empreendedor a obrigação de restaurar uma igreja ou um conjunto 

arquitetônico de relevante valor cultural para determinada sociedade impactada pelo 

empreendimento desenvolvido. 

O aspecto ecológico de Sachs determina “a preservação do potencial do capital 

natureza na sua produção de recursos renováveis; limitar o uso dos recursos não renováveis”. 

Trata-se da locação eficiente dos recursos naturais com o menor prejuízo ambiental possível. 

Os recursos naturais não podem ser utilizados à vontade, justificando a existência dos 

processos de licenciamento e o próprio instituto da compensação ambiental. (SACHS, 2009, 

p.86). 
 

Nesse sentido Milaré ensina que: 
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A implementação de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente 

degradadora do ambiente deve submeter-se a uma analise e controle prévios. Tal 

analise se faz necessária para se antever os riscos e eventuais impactos ambientais a 

serem   prevenidos,   corrigidos,   mitigados   e/ou   compensados  quando   da   sua 

instalação, da sua operação e, em casos específicos, do encerramento das atividades 

(MILARÉ, 2014, p. 753). 
 

 
 

Esse aspecto é o mais observado pelos tribunais brasileiros para efeito de decisões 

judiciais. Está intimamente relacionado com a AIA, instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, prevista no art. 9º, inciso III, da Lei n
o 
6.938/1981. 

Conforme aponta Farias: 
 

 
 

A avaliação de impacto ambiental é um instrumento de defesa do meio ambiente, 

constituído por um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visam 

à  realização  da  análise  sistemática  dos  impactos  ambientais  da  instalação  ou 

operação de uma atividade e suas diversas alternativas, com a finalidade de embasar 

as decisões quanto ao seu licenciamento (FARIAS, 2013, p. 68). 
 
 
 
 

Com base nesta avaliação, o Poder Público pode decidir sobre a viabilidade ou 

inviabilidade do empreendimento, visando sempre o menor prejuízo ambiental possível. Por 

isso, as medidas compensatórias também devem priorizar a menor perda ambiental possível, 

apresentando   múltiplas   alternativas   para  prevenir,   mitigar  e  compensar  os   impactos 

ambientais aceitáveis. 

Se  os  impactos  ambientais  forem  mitigáveis  ou  compensáveis  e  sim, 

demasiadamente onerosos para o meio ambiente, a decisão será pela inviabilidade do 

empreendimento. 

O aspecto ambiental é definido por Sachs como aquele que visa “respeitar e realçar a 

capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais”. (SACHS, 2009, p.86). A 

autodepuração é a capacidade que meio ambiente natural possui de recompor suas 

características naturais, sem a intervenção humana. Mesmo que a compensação ambiental 

institua a obrigação de restauração de ecossistemas afetados ou reflorestamento, a reparação 

destas áreas nunca será plena e integral. 

Desta forma, o aspecto ambiental implica na observância de dois parâmetros para a 

adoção da compensação. Alguns ecossistemas, dada a sua complexidade, não poderão ter seus 

impactos mitigados ou compensados, casos nos quais, as medidas compensatórias deverão 

apenas prevenir os impactos negativos que não poderão ser suportados por esse ecossistema; a 

compensação  ambiental  deve  priorizar  sempre  a  reparação  in  natura  dos  ecossistemas 



100  
 
 

 
afetados, recompondo suas características naturais, fauna e flora, aproximando o máximo 

possível o local reparado daquele existente antes do impacto ambiental. 

O aspecto territorial consiste em: 
 

 
 

Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas nas 

alocações do investimento público); melhoria do ambiente urbano; superação das 

disparidades inter-regionais; estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras 

para áreas ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 

ecodesenvolvimento) (SACHS, 2009, p. 86). 
 
 
 
 

Sustentavelmente, os valores recolhidos pela compensação ambiental deveriam ser 

igualmente distribuídos, alocando investimentos não apenas no meio ambiente natural, mas 

também no meio ambiente urbano. 

No que diz respeito aos valores recolhidos a nível federal, destinados à União, a 

distribuição dos investimentos deve objetivar a superação das disparidades inter-regionais. 

Algumas regiões do Brasil suportam maior ônus e comprometimento dos recursos naturais, 

enquanto outras desfrutam de benfeitorias e riquezas econômicas advindas destes recursos. 

Áreas ecologicamente frágeis são aquelas onde a intervenção humana, mesmo que 

não seja intensa, possui potencial para desencadear drásticas alterações no ecossistema que 

podem ser irreversíveis. Essas áreas são identificadas na AIA e demandam estratégias 

ambientalmente mais precisas e seguras, inclusive na compensação ambiental. 

O aspecto econômico segundo o ponto de vista de Sachs visa: “Desenvolvimento 

econômico intersetorial equilibrado; segurança alimentar; capacidade de modernização 

contínua dos instrumentos de produção; razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 

tecnológica; inserção soberana na economia internacional”. (SACHS, 2009, p.87). 

Em outras palavras, a vertente econômica objetiva a aplicação eficiente dos recursos 

públicos, como os destinados à compensação ambiental. Trata-se do fluxo de recursos que não 

são aqueles ambientalmente ditos. O objetivo central é a eficiência na administração e gestão 

dos recursos públicos, protegendo o erário e visando o correto investimento, seja na esfera 

pública ou privada. 

No que tange o aspecto político, apenas considerações sobre a vertente nacional 

serão tecidas, pois a análise referente à vertente política internacional realizada por Sachs, não 

guarda relação direta com a sustentabilidade das medidas compensatórias a qual se busca 

definir neste artigo. (SACHS, 2009). 
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O aspecto político nacional segundo Sachs pode ser entendido como: “A democracia 

definida em termos de apropriação universal os direitos humano; desenvolvimento da 

capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 

empreendedores; um nível razoável de coesão social”. (SACHS, 2009, p.87). 

No que diz respeito à compensação ambiental e seu processo administrativo, pode-se 

compreender o aspecto político como aquele propositor de um processo efetivo que tutele o 

direito material e reduza a desigualdade social. 

O processo efetivo seria aquele com razoável duração para efetivar o direito material, 

garantindo princípios como a participação da sociedade, expressa por exemplo, através de 

audiências públicas no processo de licenciamento e por meio da publicidade do próprio 

processo de licenciamento. 

Nesse contexto ressalta-se o conceito de devido processo legal que “tanto sob o 

prisma administrativo quanto sob o manto judicial, atua, portanto, como limitador da atuação 

estatal e, por conseguinte, configura escuto de defesa dos próprios direitos individuais.” 

(THOMÉ et al., 2013, p.281). 

Consequentemente, a compensação ambiental, instrumento de proteção ambiental 

desenvolvido durante o processo de licenciamento, deve atender a esses parâmetros de 

participação popular e publicidade, para que de fato, o aspecto político da sustentabilidade 

seja observado. Tal observação esta relacionada a afirmação do autor, segundo o qual: 

 
 

É dever do administrador, e não uma faculdade a ele atribuída, exercer sua função 

administrativa. Finalmente, a ação administrativa está sujeita à publicidade e ao 

formalismo, o que exige a observância de procedimentos e formalidades específicas. 

(THOMÉ et al., 2013, p.278). 
 
 

Esse aspecto ainda comporta a edição de normas que venham a determinar o 

cumprimento das demais vertentes sustentáveis; condutas que gerem reflexos nas normas, nos 

processos e nas instituições brasileiras. 

Desta forma, os aspectos apresentados pela ideia da multidimensionalidade do 

desenvolvimento sustentável, de Sachs (2009), orientam a implementação das medidas 

compensatórias, reduzindo o grau de discricionariedade da atuação da Administração Pública. 

O amplo conceito de sustentabilidade apresentado pela autora (2009) impõe a observância de 

valores decorrentes do princípio, tais como: o ideal de proteção ambiental para presentes e 

futuras gerações, a função social das medidas compensatórias, a redução das desigualdades 

sociais e a equidade na distribuição de riquezas e custos ambientais. 
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Passa-se assim a discorrer especificamente sobre as medidas compensatórias 

selecionadas, bem como sua relação com a ideia da multidimensionalidade do 

desenvolvimento sustentável. 

 
 
5.2 Implementação da infraestrutura de saúde 

 

 
 

No que tange a condicionante que impôs a implementação da infra estrutura de 

saúde, diversos problemas foram identificados. O atraso nas obras de responsabilidade do 

empreendedor e a falta de planejamento municipal para execução destas,  junto  à  prestação  

efetiva  do  serviço  de  saúde,  tornaram  a  condicionante ineficaz. 

Houve a sobrecarga de hospitais já existentes na região como o Hospital Municipal 

de São Rafael, piorando drasticamente o atendimento a saúde da população. 

Desta forma, fica claro o desrespeito a dimensão social do conceito de 

sustentabilidade proposto  por Sachs.  Não  se pode afirmar que houve  o  “alcance de um 

patamar razoável de homogeneidade social”. (SACHS, 2009, p.85). 

Aqueles que dependem diretamente do serviço público de saúde estão em condições 

de  miserabilidade,  dado  o  agravado  cenário  de  sobrecarga  e  atendimento  precário  deste 

serviço público. 

A população indígena que necessita de atendimento hospitalar encontra-se em 

condição mais vulnerável ainda, pois além de deslocar longas distancias para ter acesso ao 

serviço de saúde, não possuem condições de esperar pelo lento atendimento. 

Não há a almejada “igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais”.(SACHS, 
 

2009, p.85).   As medidas compensatórias nesta seara, que determinam apenas o fomento 

físico do sistema de saúde, ampliação de leitos e fornecimento de equipamentos, tornam-se 

ineficientes diante da falta de gestão do município para alocar profissionais e dar utilidade às 

estruturas físicas dos postos de saúde e hospitais. 

A igualdade social é alcançada não apenas mediante a distribuição de renda, mas 

através do acesso igualitário aos recursos sociais como a saúde. Se essa distribuição não 

ocorreu de fato, não há que se falar em sustentabilidade, visto que a igualdade social é 

requisito necessário para este ideal. 

Questiona-se também o aspecto cultural no que diz respeito à pretensão de se 

incentivar a “capacidade de autonomia para a elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas)”. (SACHS, 2009, p.85). 
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Não há nesse caso a correta distribuição do espaço, das construções das estruturas de 

saúde no ambiente urbano. Nota-se que as construções e obrigações advindas dessas medidas 

compensatórias beneficiam restritas e determinadas áreas da cidade, o que agrava o cenário de 

desigualdade social. 

O  aspecto  econômico  também  deixa  a  desejar,  não  há  o  “desenvolvimento 

econômico intersetorial equilibrado”. (SACHS, 2009, p.87), pois questiona-se a eficiência na 

administração e na gestão dos recursos públicos, a proteção do erário, visando o correto 

investimento, seja na esfera pública ou privada. A falta de planejamento e gestão municipal 

dos recursos advindos da compensação demonstrou que a medida compensatória foi ineficaz. 

Diversos postos de saúde construídos tardiamente permaneceram inoperantes e desativados 

devido a ausência de alocação de profissionais especializados para a prestação dos serviços. 

O aspecto político nacional também não foi devidamente observado. A compensação 

neste caso deveria ser um processo administrativo efetivo para tutelar o direito material e 

reduzir as desigualdades sociais. Na prática, ambas as disposições não foram atendidas.   O 

direito material em questão foi desapreciado, bem como dito, não houve a plena redução das 

desigualdades sociais, visto que o atendimento a saúde não se deu de forma equânime a todos. 

 
 
 
 
 
5.3 Infraestrutura de educação 

 

 
 

A implementação da infraestrutura de educação apresentou carências semelhantes à 

implementação da infraestrutura da saúde. O investimento ocorreu tardiamente, não suprindo 

em tempo hábil, a demanda de acréscimo populacional vinculada ao empreendimento. O 

deficiente acesso igualitário a educação reflete a carência de distribuição social dos recursos 

sociais. 
 

Se a demanda de vagas escolares não supre todos os necessitados, esta medida não 

pode ser considerada plenamente sustentável. Assim, esta medida também não atende ao 

aspecto social. 

Houve perda na qualidade do ensino, bem como o investimento na estrutura física 

das escolas sem o devido planejamento. Um exemplo deste cenário foram os casos dos 

ventiladores substituídos pelos sistemas de ar condicionado, não suportado pela estrutura 

elétrica das escolas. Um investimento desperdiçado, que não contribuiu para a melhora das 
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condições da educação. Houve também o relato de escolas desativadas, com ausência de 

profissionais adequados para seu funcionamento. 

O  aspecto  cultural  também  não  foi  devidamente  respeitado.  A  construção  e 

ampliação física das escolas não ocorreram em todas as áreas que apresentavam demanda. 

Não houve, também, qualquer investimento nas escolas que priorizasse políticas públicas para 

desenvolver mecanismos de proteção do patrimônio imaterial da região afetada. 

O índice de reprovação escolar cresceu, bem como o numero de alunos que deixaram 

de  frequentar  as  escolas.  Parte  dessa  demanda  de  abandono  escolar  ocorreu  devida  a 

instalação dos canteiros de obra da usina. 

Não houve treinamento dos professores para adaptação na mudança de quantidade e 

no perfil dos alunos que passaram a frequentar as escolas. 

A  vertente  econômica  também  foi  parcialmente  desconsiderada,  pois  não  houve 

nesse  caso  a  aplicação  eficiente  dos  recursos  públicos  advindos  da  compensação.  Não 

podemos falar em eficiência na administração e coordenação dos recursos, pois a relação 

entre o empreendedor e gestão municipal dos recursos deixou a desejar. 

A dimensão politica da sustentabilidade também apresentou problemas. O direito 

material não foi devidamente tutelado, bem como não houve redução da desigualdade social e 

sim seu agravamento. 

A construção da usina aumentou a oferta de empregos para homens e mulheres na 

região. Muitas crianças que antes ficavam aos cuidados de familiares passaram a não ter com 

quem ficar. A criação de vagas em creches para crianças não constituiu uma obrigação a titulo 

de compensação para o empreendedor. Desta forma, as escolas tornaram-se o único ambiente 

possível para recepcionar essas crianças, sobrecarregando o ensino infantil. 

 
 
 
 
 
5.4 Implementação de saneamento básico 

 

 
 

A implementação de 100% do sistema de saneamento básico foi uma das 

condicionantes mais problemáticas da licença prévia. O empreendedor não cumpriu a 

obrigação   imposta  pela  medida  compensatória.  Tal   obrigação   garante,  que  na  área 

determinada, a população tenha acesso a rede de esgoto e água potável. Tratam-se direitos 

sociais que representam condições mínimas para a existência digna da população. 
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Superada a discussão já realizada sobre a imposição da construção de 100% da 

estrutura do saneamento e não apenas a estrutura relativa ao delta de acréscimo populacional 

de responsabilidade do empreendedor, passa-se a discorrer sobre as vertentes sustentáveis 

desta medida compensatória. 

As estações de tratamento de água e esgoto foram construídas pelo empreendedor, 

entretanto, essas permaneceram inoperantes, pois a ligação das estações às moradias não foi 

realizada. 

Significa dizer que após o investimento de mais de R$ 485 milhões de reais em obras 

para  se  atender  a  condicionante,  o  resultado  final,  o  fornecimento  de  água  potável  e 

tratamento do esgoto, de fato não ocorreu. 

Em fevereiro de 2015 a ligação da tubulação às residências não havia sido realizada, 

pois o empreendedor alegava que tal obrigação era de responsabilidade de prefeitura e dos 

próprios cidadãos. 

A licença prévia do empreendimento data de 2010 e a licença de instalação de 2011. 

Significa que em 2015, o impacto do acréscimo populacional previsto nos estudos ambientais 

que antecederam a LP e LI, que justificou a imposição desta condicionante, já havia se 

concretizado, sendo a medida ineficiente. 

É obvio que o acréscimo populacional sem o devido fornecimento de água potável e 

esgoto tratado, amplia os impactos negativos anteriormente previstos, agravando o cenário de 

degradação do meio ambiente e riscos à saúde. 

Desta  forma,  fica  claro  que  medidas  compensatórias  que  preveem  apenas  a 

construção de obras, como a referida, sem que haja a obrigação de se estabelecer um plano 

para execução e prestação dos serviços relacionados à estrutura física destas, não são 

sustentáveis. 

Há a falsa sensação de satisfação dessa básica necessidade social, sendo o serviço 

não fornecido adequadamente à população. 

Se a medida compensatória impõe a construção da estrutura física do serviço, porém 

não garante que ele seja prestado de forma eficiente a todos, apenas uma parte da população 

poderá de fato usufruir deste serviço, aquela que possui condições técnicas e financeiras de 

arcar com a obra que ligará a estrutura de saneamento às suas casas. 

Assim sendo, a dimensão social da sustentabilidade não está sendo corretamente 

observada, pois não há o alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, muito 

menos a igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 
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O aspecto ecológico também está sendo menosprezado. Segundo Sachs esse aspecto 

impõe a locação dos recursos naturais com o menor prejuízo ambiental possível. (SACHS, 

2009). 
 

A água é um importante recurso natural que está sendo utilizado sem o correto 

tratamento e observância das normas protetivas ambientais. Os estudos ambientais, que 

antecedem o início da instalação e operação do empreendimento, determinam quais são as 

condições de qualidade da água e os impactos aceitáveis mediante a compensação ambiental. 

Se as medidas compensatórias não são cumpridas, além de ocorrer a materialização 

do impacto, esse poderá ser, inclusive, mais drástico do que o anteriormente previsto. 

Tal  cenário  poderá  inviabilizar  ambientalmente  a  implementação  do 

empreendimento, sendo necessário novos estudos ambientais e a proposição de novas 

alternativas para a problemática. 

O aspecto ambiental definido por Sachs como aquele que visa “respeitar e realçar a 

capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais” (SACHS, 2009, p.86), também está 

sendo rechaçado. A poluição das águas devido à ausência de tratamento adequado do esgoto 

poderá comprometer drasticamente a capacidade de autodepuração dos ecossistemas. 

Mesmo que novas medidas compensatórias sejam impostas com o objetivo de 

recompor as áreas impactadas, dada a complexidade de alguns ecossistemas, a perda 

substancial da fauna e flora será irreversível. 

O aspecto econômico também enseja críticas. Não há que se falar em aplicação 

eficiente dos recursos públicos, como os advindos da compensação ambiental, posto que o 

investimento na estrutura física da obra de saneamento ocorreu sem que houvesse o 

investimento na tubulação que ligasse as casas às estações de tratamento. 

A eficiência na administração e gestão dos recursos foi falha. Não houve o 

planejamento de parte desses recursos para o investimento na tubulação, seja essa obra 

realizada pela administração pública ou pelo próprio empreendedor. 

No que tange o aspecto político, também se pode concluir que a compensação 

ambiental e seu processo administrativo não foram capazes de tutelar o direito material em 

questão e promover a redução da desigualdade social. A falta de saneamento básico adequado 

agrava o cenário de desigualdade social, impondo a parte da população uma condição de vida 

precária e indigna. 

 
 
5.5 Segurança pública 
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O acréscimo populacional decorrente do empreendimento, indiscutivelmente causa 

impactos no cenário da segurança pública. Mesmo com o termo de cooperação técnico- 

financeira firmado entre o empreendedor e o Estado do Pará, os problemas relacionados à 

segurança agravaram-se com o desdobramento do empreendimento. 

Notou-se que os investimentos decorrentes do termo de cooperação foram montantes 

pecuniários entregues ao poder público para aquisição de bens materiais. 

Mais uma vez a verba advinda da compensação foi destinada a investimentos na 

estrutura física do serviço público. Ampliaram-se delegacias, reformaram-se prédios, 

adquiriram-se equipamentos, inclusive um helicóptero, entretanto os índices de violência 

cresceram assustadoramente no decorrer dos anos. 

Observa-se, mais uma vez, que medidas compensatórias de cunho exclusivamente 

pecuniário  e  que  fomentam  apenas  a  estrutura  física  dos  serviços  públicos,  não  são 

sustentáveis e eficientes diante de suas finalidades. 

O aumento dos índices de violência causa impactos diretos na qualidade de vida da 

população demonstrando que o aspecto social desta medida compensatória não foi 

devidamente observado. 

A dimensão econômica também não foi devidamente atendida, pois o investimento 

concentrado apenas na aquisição material de bens e construção e reforma das estruturas físicas 

destinadas  a  segurança  pública  demonstraram  certa  deficiência  na  gestão  dos  recursos 

públicos. 

 
 
 
 
5.6 Reassentamento das populações das áreas urbanas 

 

 
 

A instalação e operação da usina inevitavelmente demanda o uso de determinadas 

áreas para a construção dos reservatórios, turbinas , toda a estrutura do empreendimento. No 

que diz respeito a essas áreas diretamente impactas pela construção da usina, não há medidas 

preventivas ou mitigadoras que correspondam ao impacto de remoção das famílias que viviam 

nessas terras. 

Esse processo de reassentamento das populações, que é uma medida compensatória 

de extrema relevância, tem-se demostrado problemático e pouquíssimo sustentável. 

Os RUC’s , Reassentamentos Urbanos Coletivos, não continham os serviços urbanos 

sociais básicos como saúde, educação, transporte. Essa carência de serviços sociais básicos 

por si só, já demonstra a ausência de sustentabilidade desta medida. 
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Diversas famílias foram removidas de seus lares para outras áreas, sem a devida 

estrutura básica social. Não é nada sustentável submeter uma população a condições de 

miserabilidade. 

Ademais outras famílias sequer foram devidamente reassentadas, enquanto outras 

receberam indenizações pecuniárias insuficientes para aquisição de uma imóvel urbano nas 

mesmas condições daqueles que viviam. 

Nota-se a disparidade de tratamento de famílias que possuíam o mesmo direito, o 

reassentamento em condições mínimas sociais de existência digna. 

Muitas das famílias que receberam indenizações insuficientes não possuíam 

conhecimento dos seus direitos e não receberam nenhuma assistência jurídica acerca deste. 

A situação foi agravada quando em 2014, no segundo semestre, com as obras da 

usina em andamento a Defensoria Pública Estadual deixou de funcionar, acentuando o cenário 

de injustiça e violação de direitos destas famílias. 

A dimensão social desta medida compensatória foi pouquíssimo respeitada. 

Primeiramente a existência concomitante de reassentamentos inadequados, indenizações 

insuficientes e famílias que não receberam nenhuma forma de compensação, agravaram e 

muito a desigualdade social desta população, enquanto o objeto da medida deveria ser o 

inverso, reduzir essa desigualdade. 

Não há que se falar em alcance de homogeneidade social, muito menos em 

distribuição justa de renda, visto que algumas famílias foram gravemente prejudicadas por 

essa medida compensatória. 

Não podemos afirmar também que a medida proporcionou qualidade de vida decente 

e acesso aos recursos e serviços sociais. 

O aspecto territorial também foi prejudicado, pois os reassentamentos ocorreram sem 

a devida melhoria do ambiente urbano onde essas famílias passaram a viver. 

O cumprimento da dimensão econômica também merece críticas, pois não houve a 

aplicação eficiente dos recursos destinados a compensação, visto que os RUC´s não foram 

devidamente contemplados com a prestação de serviços sociais essenciais. Mais uma vez, 

questiona-se a gestão desses recursos advindos da compensação. 

O  aspecto  político  também  apresentou  falhas.  A  compensação,  neste  caso,  não 

tutelou os direitos básicos dessa população reassentada, muito menos reduziu a desigualdade 

social entre essas famílias. Não podemos falar em um processo efetivo, pois muitas famílias 

foram induzidas a receber indenizações  insuficientes por ausência de assistência jurídica 
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adequada. Não existe processo efetivo se esse é pautado no desconhecimento de direitos, 

como foi o caso de muitas famílias reassentadas. 

 
 
 
 
5.7 Reassentamento das populações da área rural 

 
 
 
 
 

O  reassentamento  das  populações  das  áreas  rurais  também  foi  problemático  e 

cercado de controversas. Certa parte da população vivia em áreas ribeirinhas em constante 

contato com o rio. Entretanto, o  reassentamento dessas famílias ocorreu em áreas com 

condições completamente diferentes das que elas viviam. 

Teoricamente, essas famílias poderiam optar pelo reassentamento rural coletivo ou 

por uma indenização pecuniária. Entretanto, o reassentamento rural coletivo não foi 

implementado, submetendo a população desinformada e sem assistência jurídica a aceitar 

indenizações pecuniárias discricionárias, muitas das vezes com valores insuficientes. 

A maioria dessas famílias não possui condições técnicas e financeiras de litigar 

judicialmente pelo seus direitos, muitas desconhecem esse direito. Houve a maciça conversão 

da população rural tradicional, ribeirinha, em urbana. 

As indenizações fornecidas pelo empreendedor não possibilitaram que essas famílias 

adquirissem imóveis a beira do rio para manter suas atividades produtivas tradicionais. 

Ressalta-se que o cadastro das famílias para o reassentamento ocorreu sem a devida 

publicidade e transparência, prejudicando e excluindo famílias que necessitavam desta medida 

compensatória. 

Esse cadastramento deveria fornecer informações sobre as condições de vida dessas 

famílias, hábitos, atividades produtivas para que o reassentamento ocorresse em condições 

mais similares possíveis, mantendo o padrão de vida destas famílias. Porém,, não foi isso que 

ocorreu, comprometendo o procedimento de reassentamento. 

A licença previa no seu item 2.7 previu a necessidade de se realizar um cadastro 

socioeconômico específico para os pescadores que não foi realizado: 

 
 

 
Apresentar no PBA o Cadastro Socioeconômico - CSE dos grupos domésticos da 

Área Diretamente Afetada - ADA, incluindo os moradores e demais pessoas que 

utilizem o trecho da Volta Grande em suas atividades; os pescadores de peixes 

ornamentais e pescadores comerciais – tanto a montante como a jusante de Altamira; 

os trabalhadores ligados às atividades de praias, incluindo comerciantes, barqueiros 
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e outras funções relacionadas a atividades exercidas nesses locais, com identificação 

de geração de trabalho e renda, bem como os oleiros e trabalhadores de atividades 

minerárias e extrativistas. Esses grupos domésticos deverão ser público-alvo do 

programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos. (IBAMA, 2010, p.3). 
 
 
 
 

Como esse cadastro nunca ocorreu, as famílias que viviam à beira do rio receberam 

as mesmas compensações de outras famílias que não possuíam essa qualidade especifica, 

passando a viver longe do rio. 

Assim, pode-se constatar diversas falhas no atendimento das dimensões da 

sustentabilidade. 

As medidas compensatórias que se materializaram em indenizações pecuniárias 

insuficientes não são sustentáveis. Não garantiram que essas famílias adquirissem imóveis em 

condições similares ou melhores do que viviam. Descaracterizaram o modo de vida rural e 

tradicional dessas populações, convertendo-as, compulsoriamente, em populações urbanas. 

A dimensão social não foi observada. Não houve distribuição de renda justa, muito 

menos o acesso ao emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente. Famílias 

que viviam da pesca e atividades produtivas relacionadas ao rio tiveram sua fonte de renda e 

forma de vida tradicional extinta. 

Também não podemos informar que houve igualdade no acesso aos recursos e 

serviços sociais. Grande parte das famílias rurais receberam indenizações que apenas 

possibilitaram a aquisição de imóveis urbanos em áreas distantes carentes da prestação de 

serviços sociais básicos. 

O aspecto cultural também não foi atendido. Não houve equilíbrio entre o respeito 

à tradição e inovação. As famílias, sem opção, que passaram a viver longe da beira do rio, 

perderam o direito de perpetuarem suas práticas pesqueiras, agrícolas, culturais e de outras 

formas de produção econômica tradicional. 

Notou-se a sobrecarga do ambiente urbano em detrimento do ambiente rural, visto 

que os reassentamentos rurais não foram concretizados. 

Não houve nenhuma política pública que sustentasse mecanismos de proteção do 

patrimônio imaterial relacionado às praticas tradicionais dos povos ribeirinhos. 

O aspecto territorial também não foi atendido. Não houve o balanceamento entre a 

configuração urbana e rural.  Contatou-se uma clara inclinação nas alocações de investimento 

público nas áreas urbanas, mesmo sendo esses investimentos, no caso, insuficientes para 

promover a prestação de todos os serviços sociais básicos. 
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A  dimensão  econômica  também  não  foi  corretamente  observada.  Não  pode-se 

afirmar que houve a eficiente aplicação dos recursos advindos da compensação. As 

indenizações  não  supriram  a  necessidade  das  famílias.  Muitas  delas  receberam  valores 

injustos e não possuíam capacidade de questionar tal injustiça judicialmente. 

No que tange o aspecto político, falhas também podem ser observadas. O 

reassentamento ocorreu em desrespeito a diversos direitos fundamentais como, saúde, 

educação e a dignidade humana dessas famílias. 

A ausência de publicidade e transparência do cadastro das famílias a serem 

reassentadas também ocorreu em desrespeito ao aspecto político, pois tal conduta obriga que a 

compensação ambiental deverá sempre atender parâmetros de participação popular e de 

publicidade, para que, de fato, o aspecto político da sustentabilidade seja observado. 

 
 
 
5.8 Medidas de controle e fiscalização das unidades de conservação 

 

 
 

A instalação da usina agravou o cenário e exploração ilegal madeireira das unidades 

de conservação da área impactada pelo empreendimento. 

O acréscimo populacional  e a criação de uma estrutura em torno da instalação e 

operação da usina demandava o aumento da fiscalização dessas áreas. 

A licença prévia no seu tópico 2.8 impôs tal condicionante ao prever a obrigação do 

empreendedor de: 

 
 

Propor e efetivar convênios, para ações de fortalecimento, com as entidades 

responsáveis pela fiscalização de crimes ambientais, como o tráfico de animais 

silvestres e a exploração madeireira na região (IBAMA, SEMA do Pará, Polícia 

Ambiental, entre outros). (IBAMA, 2010, p.3). 
 
 
 
 

Entretanto, não houve medidas de controle e fiscalização eficientes. Nota-se, que 

neste caso, a obrigação de criar medidas e mecanismos de fiscalização é tanto do 

empreendedor como do poder público, sendo ambos omissos. 

Percebeu-se que o empreendedor não desenvolveu um mecanismo de aproveitamento 

da madeira extraída dos próprios canteiros de obra da usina como exigia o PBA, Plano Básico 

Ambiental. A madeira necessária para as obras foram adquiridas no comercio regional o que 

agravou e muito o cenário de degradação. 
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A aquisição de madeira advinda do mercado regional fomentou o crescimento deste 

comércio, prejudicando a dimensão social da sustentabilidade, estimulando o ingresso de 

crianças e adultos na produção de madeira ilegal. 

Os aspectos ecológico e ambiental da sustentabilidade, notoriamente, foram 

desrespeitados. 

No que diz respeito à dimensão ecológico não houve a locação eficiente dos recursos 

naturais com o menor prejuízo ambiental. Pelo contrario, a madeira foi ilegalmente explorada 

à vontade, sem qualquer restrição ou observância das normas ambientais. 

A medida compensatória de fiscalização e controle dessas unidades de conservação 

deveria priorizar o menor impacto negativo ambiental possível, o que na prática não ocorreu. 

A dimensão ambiental que se relaciona com a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas, também não foi respeitada. Essas unidades de conservação degradadas pela 

exploração de madeira, jamais serão restauradas integralmente conforme suas características 

originárias. 

As unidades de conservação podem ser classificadas como áreas ambientalmente 

frágeis. A dimensão territorial impõe que estratégias de desenvolvimento ambientalmente 

seguro  deveriam  ser  criadas  para  conservação  da  biodiversidade  dessas  áreas.  Essas 

estratégias não foram desenvolvidas e a intervenção humana nessas unidades de conservação 

promoveram drásticas alterações nos ecossistemas, muitas delas irreversíveis. 

Questiona-se também a ineficiente aplicação dos recursos públicos advindos da 

compensação, pois as medidas não foram criadas como a LP determinou, demonstrando que o 

aspecto econômico não foi cumprido. Não se pode afirmar que a gestão dos recursos públicos 

ocorreu de forma satisfatória, já que os índices de degradação ambiental cresceram 

assustadoramente. 

 
 
 
5.9 Condicionantes especificamente indígenas 

 

 
 

A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, instituiu 31 condicionantes indígenas 

específicas, no chamado Plano Básico Ambiental do Componente Indígena. 

Uma  vez  ressaltada  que  a  licença  prévia  data  de  2010,  em  abril  de  2015, 

praticamente metade das obrigações impostas pelas condicionantes não haviam sido 

cumpridas. 
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Para agravar a situação, constatou-se que a maior parte das condicionantes consistia 

no fornecimento de bens materiais e determinadas quantias pecuniárias, na forma de 

“mesadas” para as aldeias impactadas pelo empreendimento. 

Tal cenário contribuiu para a descaracterização dos povos indígenas e suas práticas 

tradicionais, enfraquecendo as manifestações culturais e prejudicando seu típico modo de vida 

e produção. 

Como principais efeitos da equivocada compensação, pode-se citar a troca das 

práticas tradicionais de roça, pesca e caça pela aquisição de produtos e alimentos 

industrializados como refrigerantes e TV´s de plasma. 

Automóveis, combustível e equipamentos para barcos também se destacam em 

quantidade, no cumprimento das condicionantes. 

Constatou-se que entre 2010 e 2012 o índice de desnutrição infantil cresceu nas 

aldeias 127%, acompanhado do aumento de 2000% nos atendimentos à saúde indígena nas 

cidades e do crescimento desenfreado do desmatamento e degradação nas áreas indígenas. 

Mais uma vez, constatou-se que medidas compensatórias de cunho exclusivamente 

pecuniário, como as “mesadas” recebidas pelas aldeias e medidas que destinam recursos 

apenas para aquisição de bens materiais, não são eficientes, muito menos sustentáveis. 

O aspecto social da sustentabilidade foi praticamente ignorado se analisarmos a o 

cumprimento dessas condicionantes indígenas. Não se pode falar em emprego pleno e/ou 

autônomo com qualidade de vida decente, pois muitas famílias abandonaram seu modo de 

produção  independente  e  passaram  a  viver  dos  recursos  advindos  da  compensação.  A 

qualidade de vida decaiu, representada pelos índices de desnutrição infantil e sobrecarga do 

sistema de saúde. 

A dimensão cultural também foi desrespeitada. Não houve o equilíbrio entre respeito 

à tradição e inovação. As comunidades passaram a adotar um novo modelo de produção 

totalmente distinto daquele relacionado à sua tradição de pesca, caça e roça. 

Nenhuma política pública eficiente desenvolveu mecanismos de proteção do 

patrimônio  imaterial,  associado  às  comunidades  indígenas.  Sabe-se  que  a  cultura  está 

associada ao meio ambiente social e à proteção das raízes endógenas da sociedade. Trata-se 

de valores imensuráveis, que deveriam ser preservados. 

O aspecto ecológico também foi prejudicado. Não houve a concretização de medidas 

que preservassem o potencial capital da natureza das áreas indígenas na sua produção de 

recursos renováveis, limitando o uso dos recursos não renováveis. Pelo contrário , constatou- 

se  que  a  ausência  de  medidas  de  fiscalização  e  controle  contribuiu  para  o  aumento 
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desenfreado da degradação ambiental, exploração de madeira, queimadas e outras práticas não 

sustentáveis. 

Consequentemente o aspecto ambiental também sofreu perdas. Muitas das terras 

indígenas devastadas, jamais serão integralmente recuperadas com seus ecossistemas ricos de 

biodiversidade, fauna e flora. 

Tratando-se de comunidades típicas, é inevitável o reconhecimento de áreas 

ecologicamente frágeis, onde o aspecto territorial da sustentabilidade obriga que exista o 

desenvolvimento de estratégias ambientalmente seguras para conservação da biodiversidade 

dessas terras, o que na prática não ocorreu. 

O aspecto econômico também pode ser criticado, a predominância de medidas de 

cunho exclusivamente pecuniário e de fornecimento de bens materiais não constituiu uma 

aplicação eficiente dos recursos públicos advindos da compensação. Questiona-se a eficiência 

da administração e da gestão de recursos públicos, já que houve perdas na qualidade de vida 

desses povos. 

Destaca-se nessa dimensão a questão da segurança alimentar que também foi muito 

impactada. Seu comprometimento refletiu na extinção do modo tradicional de produção, no 

aumento da desnutrição e na piora da saúde dos membros das comunidades. 

No que cabe o aspecto político, percebe-se que a compensação ambiental neste caso 

não foi capaz de constituir um processo efetivo, capaz de tutelar o direito material desses 

povos. Um processo efetivo é aquele que possui razoável duração, sendo que muitas das 

medidas compensatórias sequer foram cumpridas no tempo adequado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

O  licenciamento  e  a  compensação  ambiental  são  importantes  instrumentos  de 

proteção ambiental, que objetivam a tutela jurídica do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Estes institutos se relacionam intimamente, pois o licenciamento viabiliza a 

imposição e a execução das medidas compensatórias. 

A compensação não se confunde com a reparação futura de um dano ambiental 

verificado. Essa reparação remete às possíveis modalidades de indenização ambiental, que 

não são objeto do instituto analisado. 

A  compensação  ambiental  e  a  reparação  e/ou  indenização  ambiental  possuem 

natureza jurídica distinta. A natureza jurídica da compensação é de reparação anterior à 

ocorrência efetiva de um impacto ambiental. É possível a cobrança da indenização pelo dano 

ambiental causado pelo empreendedor, concomitantemente à compensação, desde que não se 

inclua nessa indenização o valor referente à compensação já efetuada, na fase inicial de 

implementação do projeto. Isso ocorrerá nos casos que a reparação in natura do dano não for 

possível. 
 

As medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias, podem ser exigidas 

concomitantemente, desde que não se refiram ao mesmo impacto, pois não é possível 

“compensar” aquilo que já foi objeto de outra contraprestação distinta. 

Da mesma forma modalidades diferentes de compensação podem coexistir, como a 

compensação da Lei Federal n° 11.428, de 2006, compensação da Mata Atlântica e 

compensação da Lei Federal n° 9.985, de 2000. Neste caso, as compensações cumulativas não 

podem se referir ao mesmo impacto também. Caso ocorra a incidência cumulativa ou “em 

cascata” de compensações diversas referentes ao mesmo impacto, a cobrança dessas verbas 

será abusiva e poderá ser questionada judicialmente. 

Atualmente, existe um corpo legislativo que define as modalidades de compensação. 

Elas se subdividem em genérica, instituída pela Lei Federal n° 9.958, de 2000 e especifica, 

decorrente de outros diplomas normativos como a Lei Federal n° 11.428, de 2006, a 

Deliberação Normativa COPAM n° 73, de 2004, a Portaria IEF n° 30 de 2015, a Resolução 

CONAMA 369, de 2006 e o Decreto n° 99.556, de 1990, alterado pelo Decreto n°6.640, de 

2008. 
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A existência de diplomas legais não vem eximindo, o instituto da compensação de 

equívocos na sua utilização. Dentre os principais problemas destaca-se a possibilidade de 

adoção de medidas compensatórias nas condicionantes do Licenciamento Ambiental que não 

possuem nexo causal com os impactos identificados na AIA, nem critério legal específico 

para sua fixação; Esta prática permite desvios do objeto do instituto, muitas vezes 

desmoralizando-o  por  exageros  ao  utilizar  as  medidas  compensatórias  para  satisfazer 

interesses particulares e/ou políticos. 

A  ausência  de  critérios  legais  específicos  para  imposição  das  medidas 

compensatórias, em alguns casos, torna sua exigência discricionária por parte do órgão 

licenciador, que não raro, comete exageros, potencializando a discussão no nível judicial, 

acerca da oportunidade e conveniência da adoção da medida, comprometendo ainda mais os 

prazos para o seu cumprimento, sem necessários ganhos significativos para o meio ambiente e 

sociedade. 

A prática de inserir obrigações para reduzir ou eliminar déficits de responsabilidade 

pública nas compensações ambientais pode gerar distorções entre o público e o privado, com 

risco de perdas de referências para os direitos e deveres das partes. 

As medidas compensatórias devem ser adotadas no procedimento de licenciamento 

de empreendimentos potencialmente causadores de significativo impacto ambiental na fase de 

obtenção da licença prévia, quando se julga a viabilidade ambiental, antecedendo às fases de 

instalação e operação do empreendimento a ser licenciado. 

Poderá ocorrer a imposição de medidas compensatórias em outras fases do 

licenciamento caso impactos adversos supervenientes venham a ser conhecidos e devam ser 

devidamente compensados. 

O  cumprimento  dessas  medidas  se  dará  ao  longo  de  todo  o  procedimento 

licenciatório, pois as medidas relacionam-se aos impactos adversos e sua materialização e não 

ao procedimento trifásico de obtenção de licença. 

Essas medidas devem oferecer compensação para o meio ambiente e à sociedade, 

diante de impactos negativos, de mitigação não possível ou insuficiente, identificados e 

quantificados na Avaliação de Impacto ambiental- AIA. 

Deveriam ser justificadas tecnicamente, segundo os impactos negativos previstos e 

identificados. Essa lógica decorre da própria natureza do instituto e de dispositivos legais 

como a Portaria Interministerial n° 60, do IBAMA. 
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A Avaliação de Impactos ambientais deveria ser sempre o “norte” para a adoção das 

medidas compensatórias, considerando os impactos positivos e negativos nos meios físico, 

biótico e antrópico. 

Por isso, deve haver extrema atenção ao estudo ambiental desenvolvido no 

licenciamento. Este deve prever os impactos positivos e negativos gerados pelo 

empreendimento de forma adequada. Ambas as projeções de impacto devem ser levadas em 

consideração para adoção das medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias. 

Indispensável também é a permanente fiscalização por parte dos órgãos ambientais 

responsáveis, pois para sua efetividade, essas medidas devem ser implementadas e cumpridas. 

Se  a  legislação  ambiental  atual,  referente  às  medidas  compensatórias,  é  falha, 

obsoleta ou insuficiente, deveria se promover o aperfeiçoamento dos diplomas normativos 

para a redução da discricionariedade e o efetivo cumprimento das medidas. 

Entretanto, enquanto não há o melhoramento legislativo deste instituto, devemos 

compreender que a discricionariedade da Administração Pública ao proferir o ato de 

manifestação  de  cunho  constitutivo  pretendido  no  processo  de  licenciamento  ambiental, 

através da imposição de condicionantes como medidas compensatórias, possui limites que 

devem ser observados. 

Esses limites estão relacionados ao conceito de desenvolvimento sustentável que 

ultrapassa a visão predominantemente econômica do princípio. Ele possui outros aspectos 

relevantes, como aqueles propostos por Sachs, ou seja, o social, o ecológico, o ambiental, o 

territorial, o espaço cultural e o político nacional/internacional. (SACHS, 2009). 

A superação do conceito de desenvolvimento sustentável meramente econômico 

projeta uma visão ampla de qualquer atividade econômica desenvolvida pelo empreendedor. 

A CR/1988 impõe que as atividades econômicas cumpram a sua função social. 

Assim, como as atividades desenvolvidas pela iniciativa privada, aquelas exercidas 

pela própria Administração Pública, bem como suas funções, devem observar os parâmetros 

do princípio do desenvolvimento sustentável. 

Desta forma, as medidas compensatórias podem ser analisadas por meio de seu 

aspecto sustentável, diante de um processo administrativo ambiental de controle prévio, como 

a imposição das condicionantes do licenciamento. 

O ato discricionário da Administração Pública será assertivo quando observar todos 

os aspectos do desenvolvimento sustentável (social, ecológica, econômica, ambiental, 

territorial, espaço cultural, política nacional/internacional) vinculados ao amplo conceito de 
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meio ambiente, que abrange além do meio ambiente natural, o artificial, o cultural e o do 

 

trabalho. 
 

A Administração Pública deve atentar-se para todas as variáveis necessárias para a 

tomada  assertiva  da  decisão,  evitando  posicionamentos  arbitrários  e  abusivos,  baseados 

apenas em interesses econômicos e políticos. 

A viabilidade ambiental, analisada no processo de controle prévio, depende de 

múltiplos  fatores  presentes  na  ideia  da  multidimensionalidade  do  princípio  do 

desenvolvimento sustentável. A viabilidade ambiental não pode ser julgada com base em 

fatores isolados e autoestimados. 

A medida compensatória sustentável é mais do que aquela que observa as exigências 

apontadas na legislação vigente. Sustentáveis são as medidas construídas através da 

observância de todos os aspectos da sustentabilidade em busca da maior proteção possível dos 

recursos naturais, atreladas à efetivação de outros direitos como a equidade intergeracional, a 

inclusão social e a distribuição de renda. 
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