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O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da 
Natureza foi instituído pela Lei 
n.º 9.985/2000 
 
 
Regulamentação: 
Decreto n.º 4.340/2002 
Decreto n.º 6.848/2009 



LEI n.º 9.985/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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)  
 
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser 
inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o 
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento. (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008) 1 

 
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, 
considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser 
contemplada a criação de novas unidades de conservação.  
 
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 
amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não 
pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida 
neste artigo. 
 
 

1 Na ADIN nº 3.378-6 - DF foi proferido Acórdão que declarou a constitucionalidade da compensação ambiental e a inconstitucionalidade da expressão 
“não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento” contido nesse parágrafo. Até o 
fechamento da presente edição, o Acórdão ainda aguardava decisão de embargos de declaração interpostos pelas partes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 REGULAMENTAÇÃO E OUTROS NORMATIVOS 

 

- Decreto n.º 4340/2002 com alterações do Decreto n.º 6848/2009: cálculo GI e 

prioridades para aplicação dos recursos; 

 

- Resolução Conama n.º 371/2006: estabelecer diretrizes para o cálculo, cobrança, 

aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação 

ambiental e a obrigatoriedade de registro no CNUC para recebimento dos recursos; 

 

- Portaria Conjunta n.º 225/201: Criou o Comitê de Compensação Ambiental Federal, no 

âmbito do IBAMA, com a atribuição de deliberar sobre a divisão  e finalidade dos 

recursos da compensação; 

 

- Instrução Normativa IBAMA n.º 08/2011: Procedimentos e atualização (alterada pela IN 

IBAMA nº 11/2013) pela Taxa SELIC. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMITÊ DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL - CCAF 

 

 

 

 

 

Portaria Conjunta MMA, IBAMA e ICMBio n.º 225/2011 
 
Criado, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal-CCAF, integrado por 
representantes, titular e suplente, do MMA, do IBAMA e do ICMBio.  
 
Principais atribuições do CCAF: 
 
 deliberar sobre a divisão e a finalidade dos recursos oriundos da compensação 
ambiental federal para as unidades de conservação beneficiadas ou a serem criadas, 
inclusive as atividades necessárias ao fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação – SNUC.  
 
 manter registros dos termos de compromisso firmados entre o empreendedor e o órgão, 
integrante do SNUC, gestor da unidade de conservação beneficiada 

 
 consolidar os documentos recebidos na forma do inciso anterior, com vistas a 
demonstrar a quitação das obrigações do empreendedor, por empreendimento, com a 
compensação ambiental. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ELEGÍVEIS 

 

 

 

 

 

Critérios 
relacionados 
à base legal: 

• Todas UCs afetadas ou que 
tenham sua zona de 
amortecimento afetada 
devem receber recursos da 
Compensação Ambiental; 

• UC de Proteção Integral não 
afetadas serão beneficiadas 
observados os demais 
critérios 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ELEGÍVEIS 

 

 

 

 

 

Volume de $$ 
 

• Critérios associados ao volume de recursos 
 

• Categorização dos volumes de recursos disponíveis: 
• Até R$ 1.000.000,00 – pequeno volume de recursos; 
• Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 4.000.000,00 – médio 

volume de recursos; 
• Acima de R$ 4.000.000,00 até 10.000.000,00 – grande 

volume de recursos; 
• Acima de R$ 10.000.000,00 – volume de recursos excepcional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ELEGÍVEIS 

 

 

 

 

 

Critério relacionado 
ao impacto e a 

conservação da 
biodiversidade 

• Relação ecossistema afetado pelo 
empreendimento X protegido pelas UC (até 10 
pontos) 

• Função da distância das UC e o 
empreendimento (até 5 pontos) *** Alterada 
tratamento na planilha para considerar 
continuamente a distância (original com 
classes)*** 

• Função do tamanho das UC (até 7 pontos) 

• Aspectos Institucionais: integrada a mosaico (2 
pontos), plano de manejo (2 pontos), conselho 
(1 ponto), preenchimento do CNUC (1 ponto) 

• Reconhecimento internacional: sítios do 
patrimônio, sitios RAMSAR, áreas núcleo da 
Reserva da Biosfera (1 ponto) 



DESTINAÇÕES DE RECURSOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL 

ANO REUNIÕES VALORES DESTINADOS ICMBio (R$) ESTADOS (R$) MUNICÍPIOS (R$) 

2011 5 R$10.585.544,68 9.792.559,03 (92,51%) 460.000,00 (4,35%) 332.985,65 (3,14%) 

2012 8 R$140.614.723,26 109.316.105,23 (77,32%) 30.143.753,01 (21,32%) 1.154.865,02 (0,82%) 

2013 12 R$334.423.863,25 258.055.067,20 (77,19 %) 74.042.632,72 (22,14 %) 2.326.163,33 (0,67%) 

2014 11 R$487.183.321,26 

 

420.397.809,10 (86,29%) 65.745.512,16 (13,50%) 1.040.000,00 (0,21%) 

2015 12 R$76.173.917,25 70.138.989,97 (92,07%) 5.424.090,05 (7,12%) 610.837,23 (0,81%) 

2016  10 R$391.399.321,95 335.856.206,50 (85,81%) 50.743.115,45 (12,96%) 4.800.000,00 (1,23%) 

2017* 6 R$255.807.185,53 R$ 213.240.153,73 (83,36%)  35.105.789,16 (13,72%) 7.461.242,64 (2,92%) 

Total 64 R$1.696.187.877,18 R$1.416.796.890,76 (83,52%) R$261.664.892,55 (15,43%) R$17.726.093,87 (1,05%) 

* Até maio/2017 



GARGALOS 

 
- Atendimento a ordem de prioridade artigo 33 do Decreto 4.340/2002 
 

- Baixa execução dos recursos da compensação ambiental  
 

- Cumprimento da obrigação pelos empreendedores - Acórdão do TCU 
1853/2013 (confirmado Acórdão 1004/2016) 
 

- Elaboração de planos de trabalho e termos de referência 
 

- Prestação de relatório de execução da compensação ambiental pelos 
Órgãos Gestores 
 
 
 
 
 
 



Obrigado! 

61-33161526 

 

Obrigado! 

compensacao.sede@ibama.gov.br 

61-3316-1526 
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o Brasil passa por aqui 


