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RESUMO DA REUNIÃO 

                                                                    
 Antes do início da apreciação dos itens da pauta, o Secretário Adjunto e 
Coordenador da Câmara de Compensação Ambiental-CCA, Dr. Rubens Rizek, 
parabenizou a todos pelos trabalhos até então realizados pela CCA, em especial pelo 
sucesso na implantação dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação sob 
responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente por meio da Fundação Florestal e dos 
Institutos Florestal, de Botânica e Geológico. Solicitou também que os membros 
presentes apresentassem suas opiniões e expectativas sobre a Compensação Ambiental. 
Seguem os principais pontos levantados pelos membros da CCA: 
 
José Pedro de Oliveira Costa (SMA/GAB.) - A CCA, a meu ver, deve pautar sua 
atuação, tendo como perspectiva a defesa da biodiversidade do Estado de São Paulo, 
dentro do estipulado pelo SNUC, e tendo também como rumo as Metas de Convenção 
da Diversidade, estabelecidas em Nagoya.  
 
Rodrigo Victor (IF) - Os recursos de compensação ambiental, apesar de insuficientes, 
são essenciais para a elaboração e implantação de Planos de Manejo e a Regularização 
Fundiária das Unidades de Conservação. Lembrou também da necessidade de que os 
municípios tenham mais acesso aos recursos de compensação ambiental, na medida em 
que o Estado não tem condições de, sozinho, arcar com a administração dos espaços 
especialmente protegidos de São Paulo. 
 
Nerea Massini (CPLA) - Ressaltou a importância da aplicação dos recursos de 
compensação ambiental no planejamento de Unidades de Conservação, uma vez que a 
CPLA trabalha em escala regional de planejamento. 
 
Sílvia Romitelli (CETESB-T) - Solicitou uma simplificação dos procedimentos 
administrativos de compensação ambiental. 
 
Miron Rodrigues da Cunha (Consema) - 1) A vinculação dos Planos Diretores 
Municipais  aos Planos da Bacia Hidrográfica da Região.Ação esta que contribuirá para  
a melhoria do parcelamento do solo urbano, dos módulos rurais e da preservação 
ambiental. 2) Aproximação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo,ao IF e 
FF,para o aperfeiçoamento da questão fundiária.  
 
 Gostaria que houvesse uma maior vinculação da questão ambiental com os Planos 
Diretores dos municípios. No momento, as ações são isoladas, sendo necessária uma 
visão mais ampla na aplicação dos recursos de compensação ambiental. 
 
Rogério Rodrigues Ribeiro (IG) - Lembrou da necessidade de uma maior preocupação 
com a conservação do Patrimônio Natural Geológico do Estado, em atendimento à 
Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Natural e Cultural Mundial e ao 
Decreto Federal nº 80.978, de 12/12/1977. 
 
Cris Heilig (Fundação Florestal) - Lembrou que o dinheiro da compensação ambiental 
é social e ambientalmente caro, na medida em que se origina no grande impacto 
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ambiental causado pelos empreendimentos. Sua aplicação, portanto, deve levar em 
consideração essa origem, devendo ser aplicado da melhor maneira possível na 
preservação da biodiversidade do Estado. Propôs o estabelecimento de uma carteira de 
projetos que constituísse as prioridades de cada um dos órgãos que solicitam recursos de 
compensação ambiental, ao mesmo tempo em que facilitaria as deliberações da CCA. 
Outra questão fundamental é o controle dos recursos e a transparência na sua aplicação. 
Ainda, considera da maior importância a elaboração de uma cartilha da compensação 
ambiental, que informasse a cada um dos atores as regras de utilização ou realização dos 
recursos de compensação ambiental.  
 
Boris César (Fundação Florestal) - Concordou e reforçou os argumentos de Cris 
Heilig. Pediu uma melhor definição de critérios para a execução dos recursos de 
compensação ambiental, bem como uma maior agilidade na destinação dos recursos. 
Solicitou também uma avaliação de por que a Regularização Fundiária não está 
acontecendo apesar os recursos destinados a essa atividade tão fundamental para a 
manutenção das unidades de conservação. Outra questão: não existe um programa de 
apoio aos municípios para a criação de Unidades de Conservação e também não há 
qualquer apoio a particulares para a criação de RPPNs. Outro problema é a diferença de 
tratamento entre as Unidades de Conservação de Proteção Integral e aquelas de uso 
sustentável, mesmo admitindo os limites impostos pelo art. 36 da Lei do SNUC. É 
preciso também definir uma lisa de compras, ou seja, definir precisamente aquilo que 
pode e aquilo que não pode ser adquirido com os recursos da compensação ambiental. 
Por fim, solicitou que houvesse uma maior interação entre os recursos da compensação 
ambiental e os recursos provenientes do Tesouro do Estado. 
 
Vera Bononi (Instituto de Botânica) - Enfatizou que se faz necessário responder às 
críticas vindas da sociedade no sentido de que a compensação ambiental é responsável 
também pelo aumento do chamado custo Brasil. Lembrou também da dificuldade de 
realizar os recursos de compensação ambiental destinados à Regularização Fundiária. 
Por outro lado, lembrou que a CCA funciona de acordo com aquilo que está 
estabelecido na legislação sobretudo na Lei Federal 9.985/2000 e seu regulamento, o 
Decreto 4.340/2002. Outra preocupação do Botânico, além da realização dos recursos 
destinados à Regularização Fundiária, é a implantação dos Planos de Manejo. 
 
Silvana Augusto (CEA) - Observou que esta foi a primeira reunião da qual participou, 
pois assumiu a Coordenadoria de Educação Ambiental-CEA há apenas um mês, que se 
inteirou dos procedimentos da CCA e leu todo o material disponibilizado para participar 
do andamento dos trabalhos.  
 
José Pedro de Oliveira Costa (SMS/GAB.) - Lembrou que apesar da importância dos 
recursos de compensação ambiental, esses recursos são ainda assim insuficientes para 
proteger a contento as unidades de conservação sob responsabilidade do Estado. 
Entende que a Cartilha da Compensação Ambiental é de grande importância para 
orientar todos aqueles que de alguma forma lidam com a compensação ambiental, 
lembrando ainda que a Regularização Fundiária é um desafio histórico para todos 
aqueles que lidam com a preservação das unidades de conservação.  
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Dr. Rubens Rizek (Coordenador da CCA) - Enfatizou que há, por parte do 
empreendedor, um sentimento de complicação. Que o relacionamento com o 
empreendedor precisa ser organizado para que ele possa gastar o dinheiro da 
compensação ambiental, que ele precisa resolver a compensação ambiental, tirar de sua 
frente esse que para ele é um problema, uma preocupação a mais na sua complexa vida 
de empresário.  
 Lembrou que a compensação ambiental é vista com preconceito pelo 
empresariado. É preciso, portanto, informar sobre os procedimentos da compensação 
ambiental e sobre os ganhos em termos de preservação da diversidade biológica, o que, 
em última análise, significa o incremento da qualidade de vida no Estado. 
 Perguntou ainda: por que não direcionar parte dos TCCAs para aquisição de 
áreas, ou seja, por que não pensar na criação de um fundo exclusivo para resolver os 
problemas da Regularização Fundiária. No seu entendimento, o fundo pode ser uma boa 
solução para a Regularização Fundiária por ser ágil, por ter uma destinação única (RF). 
Em resumo, o fundo formaria um valor exclusivamente para comprar áreas, para 
resolver esse que é um dos problemas mais intrincados da administração das nossas 
unidades de conservação. 
  
                                                                                                                                                 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 52ª REUNIÃO 
 

Ata da 52ª Reunião aprovada. 
 
 
2. INFORMES 
 

2.1. Informes para a 53ª Reunião da CCA - Revisão de Deliberação. Ofício 
089/2011/T/Cetesb; 

 
2.2.  Comissão de Apoio à CCA – Visita técnica à Campinas, para verificar 

duas UCs criadas pela Prefeitura de Campinas, os PNM de Campo Grande 
e dos Jatobás, realizada no dia 12 de abril de 2011. Estiveram na visita 
técnica: Sônia Aragaki e Ada Pinheiro, do Instituto de Botânica – IBT; 
Frederico Dal Pozzo e Francisco Vilela, do Instituto Florestal – IF; Antonio 
Augusto da Costa Faria e Alexandre Uehara, da Secretaria Executiva da 
CCA. A visita foi acompanhada pelo Secretário do Meio Ambiente de 
Campinas, Paulo Sérgio Garcia de Oliveira. 

 
    2.3. Análise da Solicitação da Fundação Florestal (Conforme Ofício DE 394/11, 

de 13/04/2011) referente ao empreendimento Usina Conquista do Pontal S/A. 
Processo SMA nº 626/08. 

 
Conforme a 39ª Reunião, realizada em 08/06/2009, a CCA se manifestou 
conforme a deliberação abaixo: 

 

“DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos de compensação 
ambiental para o Mosaico de Unidades de Conservação de Jacupiranga (R$ 
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3.000.000,00. Elaboração do Plano de Manejo das unidades de proteção integral 
do Mosaico) ...”  

 
Aceitando os argumentos conforme expostos no Ofício DE 394/11 a CCA 
deliberou: 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou favoravelmente pela solicitação da 
Fundação Florestal, revendo a decisão da 39ª reunião da Câmara de Compensação 
Ambiental e destinando os recursos de compensação ambiental para a Elaboração 
do Plano de Manejo de todas as unidades de conservação do Mosaico de Unidades 
de Conservação de Jacupiranga, no valor de R$ 3.000.000,00, condicionada a 
manifestação favorável da Consultoria Jurídica da SMA. A Secretaria Executiva 
da CCA deverá fazer o encaminhamento do Ofício DE 394/11 à Consultoria 
Jurídica, solicitando manifestação.  

 
 
3. ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO 
 

3.1. Plano de Trabalho para Regularização Fundiária do Parque Estadual da 
Serra do Mar – Fundação Florestal 

 
Empreendimento Processo Valor 

Rodovia Imigrantes SP 160 
/ duplicação (ECOVIAS) SMA – 25/1989 R$ 27.933,62  

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o Plano de Trabalho para a 
Regularização Fundiária do Parque Estadual da Serra do Mar. 
 
 
3.2. Plano de Trabalho para Regularização Fundiária do Parque Estadual da 
Serra do Mar – Fundação Florestal 

 
Empreendimento Processo Valor 

Rodovia Imigrantes SP 160 
/ duplicação (ECOVIAS) SMA – 25/1989 R$ 100.000,00  

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou retirar de pauta a análise desse Plano de 
Trabalho porque entendeu que a compensação ambiental não pode ser utilizada em 
ações para subsidiar decisões judiciais e indicou a constituição de uma Comissão 
formada pela SMA, ITESP/Secretaria da Justiça e PGE para estudar o Fundo de 
Compensação Ambiental e as regras que devem ser aplicadas para a aplicação dos 
recursos da compensação ambiental em Regularização Fundiária. 
 
 
3.3. Plano de Trabalho para Regularização Fundiária do Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira – Fundação Florestal 
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Empreendimento Processo Valor 
Central Moreno SMA – 13.570/2006 R$ 820.000,00 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o Plano de Trabalho para a     
Regularização Fundiária do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira-PETAR, com 
a observação de que o prazo para a execução deve ser reduzido ao máximo.  
 
3.4. Plano de Trabalho para Regularização Fundiária da Estação Ecológica da 
Juréia-Itatins – Fundação Florestal – Solicitação de Recursos 
 
Empreendimento Processo Valor 

  R$ 400.000,00 
 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou adiar para a próxima reunião o exame do 
Plano de Trabalho para a Regularização Fundiária da Estação Ecológica Juréia-
Itatins. 
 
 
3.5. Plano de Trabalho para Implementação de Diretrizes do Programa 
Interação Sócioambiental e linhas de Ação do Programa de Uso Público do PE 
Alberto Loefgren – Instituto Florestal  - Solicitação de Recursos 
 
Empreendimento Processo Valor 

  R$ 881.012,00 
 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou adiar para a próxima reunião o exame do 
Plano de Trabalho para a Implementação das Diretrizes do Programa de Interação 
Socioambiental e Linhas de Ação do Programa de Uso Público do PE Alberto 
Löfgren. 

 
 
4. ANULAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
 

4.1. Usina Santa Adélia - Proc. SMA nº 13.725/2007 
 

 - Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 180.000.000,00 
 - Compensação Ambiental: R$ 900.000,00 

- Percentual: 0,5% 
   
 Na 52ª Reunião a CCA deliberou como segue: 
 
“DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou como segue: 

 
1. Destinar R$ 300.000,00 para o PE Carlos Botelho, para a aquisição de área a ser 

anexada à Unidade de Conservação. O Plano de Trabalho dessa aquisição deverá 
ser apresentado à CCA; 
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2. Destinar R$ 300.000,00 para a implantação e atividades de proteção em Unidade 
de Conservação a ser criada na região de Avaré*, a cargo do Instituto Florestal-
IF, que deverá apresentar à CCA o Plano de Trabalho dessas atividades; 

 
3. Destinar R$ 300.000,00 para a implantação e atividades de proteção em Unidade 

de Conservação a ser criada na região de Marília**, a cargo do Instituto 
Florestal-IF, que deverá apresentar à CCA Plano de Trabalho dessas atividades.” 

 
 A solicitação de anulação de destinação de recursos se deve ao fato de que na 
38ª Reunião, realizada em 21 de maio de 2009, “A CCA deliberou destinar estes 
recursos (da Usina Santa Adélia) para a realização de estudos visando o detalhamento 
do Projeto Biota para a indicação de novas UCs e áreas de conectividade entre UCs.” 
 
     DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou como segue: 
 

1. A CCA considera-se informada das razões da anulação da destinação de 
recursos da Usina Santa Adélia para as áreas acima citadas. 

 
2. Os recursos destinados respectivamente para o Parque Estadual Carlos 

Botelho (R$ 300.000,00 para a aquisição de área a ser anexada à Unidade de 
Conservação); para a UC de Avaré (R$ 300.000,00 para a sua implantação e 
atividades de proteção) e para a UC de Marília (R$ 300.000,00 para a sua 
implantação e atividades de proteção), conforme a decisão da CCA na 52ª 
Reunião, destinação essa anulada nesta Reunião da Câmara, deverão ser 
redestinados nas próximas reuniões da CCA para essas Unidades de 
Conservação. 

 
 
5.  DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

 
5.1. SES Campos do Jordão - Processo SMA nº 13.771/200 

 
 - Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 90.242.010,00; 
 - Compensação Ambiental: R$ 451.210,05; 
      - Percentual: 0,5%. 
 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos como segue: 
 

1. Destinar R$ 90.000,00 para o Plano Emergencial de Uso Público do Monumento 
Natural da Pedra do Baú; 

 
2. Destinar R$ 361.210,05 para a elaboração do Plano de Manejo da APA de 

Campos do Jordão; 
 

3. A Fundação Florestal deverá apresentar os Planos de Trabalhos dessas duas 
destinações de recursos. 
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6. CORREÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
    
    6.1. Sistema de Transferência C5+ da UTGCA para o TEBAR. Petrobrás. 
Processo SMA 13.520/2006 
 
  Na 48ª Reunião a CCA deliberou como segue: 
 
“C5+ Petrobrás. Processo SMA nº 13.602/2007 

- Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 53.036.688,06 

- Compensação Ambiental: R$ 344.738,47 

- Percentual: 0,65% 
 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar a totalidade dos recursos da compensação 
ambiental para Ações de Proteção do PE Ilhabela. A Cetesb/TA deverá confirmar o 
percentual da compensação e seu conseqüente valor. A Fundação Florestal deverá 
apresentar o Plano de Trabalho à CCA.” 
 
Valor (percentual da compensação) corrigido: 
 

      -    Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 53.036.668,06; 
- Compensação Ambiental: R$ 265.183,44; 
- Percentual: 0,5%. 

 
 6.2. Usina Batatais – Processo SMA 13.813/2007 
 
  Na 43ª Reunião a CCA deliberou como segue: 
 
“Usina Batatais S/A Ampliação parque industrial e expansão de áreas agrícolas. 
Processo SMA nº 13.813/2007 
 

-   Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 280.660.000,00; 
-   Compensação ambiental: R$ 1.683.960,00; 
-   Percentual: 0,6%. 
 

DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos de compensação ambiental 
para a quitação do depósito da ação judicial no processo de reintegração de posse da 
área ocupada pelo Clube Paulistano de Tiro no Parque Estadual Alberto Lofgren.” 
 
Valor (percentual da compensação) corrigido: 
 

      -    Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 280.660.000,00; 
- Compensação Ambiental: R$ 1.403.300,00; 

            -     Percentual: 0,5%. 
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DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou adiar a decisão sobre os cálculos de compensação 
ambiental dos empreendimentos acima (pontos 6.1. e 6.2), solicitando o 
encaminhamento da questão ao Departamento Jurídico da Cetesb e à Consultoria 
Jurídica da Pasta para manifestação sobre as bases de cálculo da compensação 
ambiental. 
 
 
7. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
 
      7.1. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Corredor 
metropolitano noroeste da região de Campinas. Processo SMA 13.720/2003.  
 

- Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 150.000.000,00; 
- Compensação Ambiental: R$ 750.000,00 
- Recursos em conta corrente informado pela EMTU conforme extrato do 

período de 01/02/2011 a 28/02/2011: R$ 479.297,05 para cada uma das 
destinações; 

- Percentual: 0,5%. 
 
Na 17ª Reunião, realizada em 1º de dezembro de 2005, a CCA deliberou como segue: 

“EMTU- Empresa Metropolitana de Transporte Urbano: 

− Trata-se de Corredor Viário para interligação dos municípios de Americana, Nova 
Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas.  

− O custo total para a implantação do empreendimento foi estimado em 
R$150.000.000,00  

− A CCA aprovou a aplicação de 0,5% do valor total do investimento como 
compensação ambiental a ser aplicado em duas Unidades de Proteção Integral e 
que perfaz um total R$ 750.000,00 a ser assim dividido;  

1. Parque Estadual ARA a quem caberá R$375.000,00 a ser aplicado para 
elaboração do Plano de Manejo, para o cercamento de seu perímetro de modo a 
garantir a integridade da propriedade bem como para implantação da base de 
apoio à fiscalização.  

2. Estação Ecológica de Valinhos a quem caberá R$375.000,00 a ser aplicado para a 
elaboração do Plano de Manejo, cercamento de todo o seu perímetro e 
implantação de base de fiscalização e Educação Ambiental.”  

 
 Na 49ª, realizada em 10 de agosto de 2010, a Fundação Florestal solicitou a 
alteração da destinação de recursos do Empreendimento Corredor Metropolitano de 
Campinas (EMTU, Processo SMA 44.126/2006), para Implantação de Planos de 
Manejo dos PE Porto Ferreira, PE Vassununga, PE Furnas do Bom Jesus, EE Jataí, PE 
do Jurupará e PE da Cantareira. 
 
 Na 49ª Reunião a CCA deliberou como segue: 
 
“DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar a revisão da destinação dos recursos, 
ficando para a próxima reunião a indicação das Unidades de Conservação beneficiárias. 
O Plano de Trabalho foi retirado de pauta.” 
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DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou adiar a solicitação de alteração de destinação de 
recursos de compensação ambiental para a próxima reunião, solicitando que os órgãos 
interessados apresentem Planos de Trabalho para a obtenção desses recursos. 
 
 É preciso destacar que o Coordenador da CCA, Dr. Rubens Rizek, afirmou que 
não se deve destinar mais recursos de compensação ambiental sem apresentação prévia 
do Plano de Trabalho pelo órgão solicitante dos recursos. Na discussão que se seguiu, 
foi enfatizado que além da necessidade de um Banco de Projetos seria desejável   
também a utilização de pré-Planos de Trabalho.  
 
 
 
 
 
Ata elaborada por Antonio Augusto da Costa Faria, Secretário Executivo da CCA 


