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Local 
SEDE - Prédio 1 (Sala de Reunião do CONSEMA) 

 
22/03/06 

Início 
14:00: h 

Término 
17:00 h 

  
 
Assunto 
              20ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental - CCA 
  

Com correção do valor da Ouroeste 
PARTICIPANTES - LISTA DE PRESENÇA 
SIGLA                     TITULAR - NOME                                                      
SUPLENTE                              P – Presente 

SMA Suani Teixeira Coelho      

SMA Claudio Darwin Alonso P     

CPRN Antonio Luiz Lima de Queiroz   Celso Mazottini Saes   

DAIA Pedro José Stech   Neusa Marcondes de Assis  P 

DEPRN Márcia Calamari P Primo Ângelo Falzoni Neto P 

CPLEA Rosely Sztibe   Martinus Filet  

FF Maria Cristina Heilig  p Sandra Aparecida Leite  

IF Hélio Y. Ogawa  Hiroyassu  Uehara p 

IBT Luiz Mauro Barbosa   Dácio Roberto Matheus P 

IG Tarcísio José Montanheiro  Hélio Shimada P 

CETESB-C    Marcelo de Souza Minelli  

CETESB – 
E 

Lady Virgínia Tralde Meneses  Eduardo Mazzolenis  

CONSEMA Paulo Nogueira Neto    

Outros Participantes 

IF BEPO CPLEA  
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RESUMO DA REUNIÃO 
  

1 – Abertura. 
O Secretario Executivo relatou  algumas das decisões tomadas na última reunião da Plenária do 
CONAMA.  Informou que foi decidido que o processo de compensação começará na Licença de 
Instalação e que o pagamento poderá ultrapassar a Licença de Operação, podendo o Estado de 
São Paulo ser mais restrito em relação aos prazos adotados na esfera federal. 

Informou ainda que foi aprovado que os valores devidos como compensação, no mínimo de 0,5% 
do valor total de investimento previsto pelo empreendimento, somente poderão ser maiores caso o 
órgão licenciador tenha metodologia de cálculo previamente publicada.  

O secretario executivo sugeriu ainda que no nosso Estado, o DAIA inicie a elaboração dos 
critérios de valoração dos danos ambientais para os empreendimentos minerários, por serem os 
que causam grandes impactos ambientais, embora tenham um custo de investimento 
relativamente baixo. 

 

2- Análise das compensações propostas 
 
2.1 – Petrobrás 
 Por solicitação da Câmara de Compensação o Instituto Florestal apresentou novo Plano de 
Trabalho para compor o TCCA a ser assinado pelo empreendedor.  

Após apresentação dos produtos necessários para dar início a regularização fundiária da Juréia – 
objeto a ser contemplado com a compensação ambiental por deliberação do CONSEMA ficou 
decidido que o Plano de Trabalho deverá discriminar: 

 Os valores de R$ 1.500.000,00 para contratar estudos e levantamentos necessário para 
definir as áreas que devam ser contempladas primeiramente, no processo de 
desapropriação; 

 Os valores de R$1.200.000,00 para compra efetiva de áreas; 

 Os valores de R$ 300.000,00 para equipamentos e outros serviços necessários ao 
acompanhamento do processo como um todo. 

O Instituto Florestal ficou encarregado de apresentar o Plano de trabalho conforme essas 
diretrizes acordadas.   

 

2.2  UHE Ourinhos 
Esse foi um licenciamento conduzido pelo IBAMA no qual o DAIA/SMA se manifestou inclusive 
sobre a aplicação dos recursos advindos da compensação ambiental. 

O secretario executivo sugeriu que o valor de R$ 145.000,00, correspondente a compensação da 
Hidroelétrica Ourinhos, fosse destinado a Estação Ecológica Juréia-Itatins, administrada pelo 
Instituto Florestal, para ser utilizado em regularização fundiária, conforme proposta anexa, que foi 
aprovada pela CCA. 

Foi ressalvado pela representante do DAIA que à época da análise do EIA/RIMA foram sugeridas 
três opções para a aplicação dos recursos em tela, conforme consta do Parecer Técnico 
CPRN/DAIA/161/2001. Como não foi tomada até hoje uma decisão sobre aquelas opções e com o 
advento da CCA, esta tomou decisão diferenciada da proposta efetuada no ano de 2001. 
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2.3  Usina Petribu Paulista Ltda. – processo SMA 13.718/04 
O valor da compensação ambiental definido em R$ 300.00,00, corresponde a 0,5% do custo 
estimado para a implantação total do empreendimento que é de R$ 60.000.000,00, foi indicado 
para aplicação na implantação do Plano de Manejo do Parque Estadual do Morro do Diabo, cuja 
gestão pertence ao Instituto Florestal. Essa é a proposta que deverá seguir para o CONSEMA. 

 

2.4 Frey & Stuchi Ltda – processo SMA 13.705/02 
A Câmara de Compensação Ambiental acolheu a proposta apresentada pelo empreendedor e 
indica ao Consema a aplicação do valor de R$ 56.701,00, no cercamento da Reserva Biológica de 
Pindorama, UC sobre a administração da Secretaria da Agricultura. Esse valor corresponde a 
1,1% do custo estimado para a implantação total do empreendimento que é de R$ 5.154.600,00 e 
foi oferecido voluntariamente pelo empreendedor.  

 

2.5 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda. – processo SMA 13.683/04 

O CONSEMA aprovou, em função do parecer técnico do DAIA, que o valor de R$333.000,00 
como compensação ambiental deverá ser aplicado na implantação do Plano de Manejo da 
Estação Ecológica de Paulo de Faria, administrada pelo Instituto Florestal, unidade de 
conservação do bioma cerrado conforme indicado pela CCA. 

 

 

Nome 
Neusa Maria Marcondes V de Assis 

Assinatura 
 

Data 
01/12/05 
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Proposta para a Compensação Ambiental da 
Usina Hidrelétrica de Ourinhos 

 

Introdução 
O processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Ourinhos foi conduzido pelo IBAMA. A 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo,  através do Parecer Técnico 
CPRN/DAIA/161/2001, posicionou-se quanto à viabilidade locacional do empreendimento e, 
apresentou para aplicação de recursos de compensação ambiental três propostas para a criação de 
unidade de conservação. Tal compensação tem base na Lei No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000.  
A edição do DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002, que institui a figura da Câmara 
de Compensação Ambiental, é posterior à manifestação contida no Parecer Técnico. A 
RESOLUÇÃO SMA Nº 18, DE 4-3-2004 cria a Câmara de Compensação Ambiental do Estado de 
São Paulo(CCA-SP), com a função precípua de analisar e propor quais unidades de conservação 
devem ser contempladas com os recursos de compensação ambiental e, estabelecer qual a atividade 
deve ser desenvolvida de acordo com o estabelecido no decreto que regulamenta a lei, ou seja: 
        Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 
2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de 
prioridade: 
        I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
        II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
        III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da 
unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 
        IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e 
        V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de 
amortecimento 
 
Diante este quadro e constatada a indefinição da aplicação dos recursos provenientes da UHE 
Ourinhos, é urgente a manifestação da CCA-SP na definição da unidade de conservação a ser 
beneficiada. 

Não há unidade de conservação de uso integral diretamente afetada pelo empreendimento Em casos 
como este, tem sido a postura da CCA  dirigir os recursos de compensação ambiental 
prioritariamente para  unidades de conservação preferencialmente do mesmo bioma. Postura essa 
ratificada na última reunião do CONAMA, realizada em Curitiba entre 16 e 17 de março,  em que a 
SMA – SP participou e apoiou. A resolução foi aprovada e, embora não tenha sido publicada, é um 
forte indicativo que o critério orientador da CCA é bastante adequado. Há que se ressalvar, no 
entanto, que a CCA tem destinado recursos para a criação de novas unidades (Barreiro Rico, Jacaré-
Pepira), de forma a não adotar posturas rígidas, mas sim, a de gerenciar os recursos de forma a 
atender as necessidades mais prementes. Ainda, o Instituto Florestal, e parceiros, definirão até o 
final deste ano, áreas prioritárias de conservação, auxiliando a priorização na aplicação de recursos. 

O direcionamento de recursos preferencialmente para unidades já existentes reduz as pressões, 
principalmente sociais e políticas, a que estas áreas estão submetidas, permitindo que a unidade de 
conservação existente se constitua de forma definitiva. No caso específico da Estação Ecológica de 
Juréia-Itatins, essas pressões levaram a elaboração de Projeto de Lei que está sendo analisado na 
Assembléia legislativa do Estado. Tal projeto propõe a mudar a categoria de manejo da unidade de 
conservação de proteção integral (Estação Ecológica), para uso sustentável em mais de 50% das 
terras. A situação atual desta Estação Ecológica é um exemplo bastante contundente que a simples 
criação de unidade de conservação não é garantia, ao longo do tempo, que a área será preservada 
como previsto. É urgente a cristalização das unidades já criadas, principalmente com sua 



CCCCAA  AATTAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  PPaaggiinnaa  5  
 

 
 
 
 
 

regularização fundiária, mesmo que, às vezes, em detrimento da criação de novas unidades. A 
diretriz adotada pela CCA, e os fatos cada vez mais demonstram, é uma posição acertada. Deve ser 
ainda ressaltado que algumas unidades de conservação, por sua localização e sua vocação histórica, 
dificilmente terão nos seus arredores a implantação de empreendimentos que as contemplariam com 
recursos para sua manutenção, como é o caso da já citada Juréia-Itatins.  
Proposta 

Considerando que: 

- existem recursos disponíveis do empreendimento Usina Hidrelétrica de Ourinhos; 

- não há Unidade de Conservação afetada diretamente pelo empreendimento; 

- Ourinhos está sob domínio do bioma Mata Atlântica; 

- no bioma Mata Atlântica, a Estação Ecológica de Juréia-Itatins está sofrendo fortes pressões 
para sua descaracterização; 

- dificilmente a citada unidade de conservação terá oportunidade de receber recursos de 
compensação, dada sua localização geográfica; 

- é a regularização fundiária um dos maiores fatores de pressão. 

Propomos que os recursos provenientes da compensação ambiental da Usina Hidrelétrica de 
Ourinhos, R$ 145.000,00 conforme informações de processo, sejam totalmente aplicados no 
levantamento fundiário da Estação Ecológica de Juréia-Itatins. 

Recomendamos ainda à CCA-SP que novos aportes de outras compensações, respeitados o 
estabelecido em lei, sejam destinados à mesma unidade visto que estes recursos são insuficientes 
para a completa estruturação da área. 

 

Claudio Alonso 

Secretário Executivo 

CCA - SP 

 

 
 


	Local
	Assunto
	SMA
	Celso Mazottini Saes
	Primo Ângelo Falzoni Neto
	Sandra Aparecida Leite
	Hélio Y. Ogawa

	Hiroyassu  Uehara
	CETESB-C
	CETESB – E
	CONSEMA
	RESUMO DA REUNIÃO




	Introdução
	Proposta


