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RESUMO DA REUNIÃO 
 
 

1. Destinação de recursos  
Destinação de recursos do empreendimento Duplicação da Rodovia dos Tamoios para 
que já conste no TCCA referente ao trecho em licenciamento, o valor a ser destinado 
para a APA Federal da Mananciais do Rio Paraíba do Sul. 
 
Empreendimento: Duplicação da Rodovia dos Tamoios – Trecho denominado 
Prioridade 1, do km 60+480 ao km 64+400 - Proc SMA 98/2011 
Interessado: Concessionária Rodovia dos Tamoios s/a 
Valor da compensação ambiental: R$ 2.611.473,77 
Unidades afetadas: APA Federal Mananciais do Rio Paraíba do Sul e PE Serra do Mar. 
 
Iracy Xavier informa que o licenciamento em tela trata do trecho de serra, e que existe 
outro processo de licenciamento para o trecho de planalto, sob o nº SMA 13.523/2007, 
no valor de R$ 5.250.000,00, que também impactou a APA Federal Mananciais do Rio 
Paraíba do Sul, além de outras unidades de conservação, conforme Oficio nº 022/2015/I 
da CETESB. Apesar do histórico dessa duplicação constar de dois processos de 
licenciamento, trata-se de um único empreendimento: Duplicação da Rodovia dos 
Tamoios. 
A Secretaria Executiva informa que à época do licenciamento do trecho de planalto, 
para não atrasar o processo de licenciamento, foi autorizado o depósito do valor da 
compensação ambiental desse trecho no Fundo Especial de Despesa para Preservação 
para Biodiversidade e Recursos Naturais – FPBRN. Informa também que a transferência 
da parte correspondente aos recursos depositados nesse Fundo para outros entes 
federativos ainda está em estudos para sua operacionalização. 
 
DELIBERAÇÃO: Após discussão desse tema, levando-se em consideração que a APA 
Federal Mananciais do Rio Paraíba do Sul é uma UC de proteção de mananciais 
fundamental para o Estado de São Paulo; considerando a urgência do licenciamento 
desse trecho de serra; considerando que está em avaliação o estabelecimento de 
procedimentos para transferência de recursos depositados no FPBRN; considerando que 
ainda não houve destinação de recursos para esta APA referente ao trecho de planalto da 
duplicação da Rodovia dos Tamoios já licenciado; e considerando o entendimento de 
que os dois trechos fazem parte de um único empreendimento, a CCA delibera por 
destinar a totalidade do recurso da compensação do trecho denominado  “Prioridade 1”, 
do km 60+480 ao km 64+400 - Proc SMA 98/2011, no valor de R$ 2.611.473,77 (Dois 
milhões, seiscentos e onze mil, quatrocentos  setenta e três reais e setenta e sete 
centavos) para a APA Federal Mananciais do Rio Paraíba do Sul, contemplando-a dessa 
forma com a compensação ambiental tanto do trecho da serra quanto a do trecho de 
planalto deste empreendimento. A CCA ressalta também que fica quitada a 
compensação ambiental para a APA referente a esses dois processos de licenciamento. 
O ICMBio deverá indicar a atividade pretendida para aplicação desse recurso nesta 
APA, apresentando o plano de trabalho correspondente para aprovação da CCA. 
 
A Secretaria Executiva da CCA fica incumbida de marcar uma reunião com os 
representantes da APA para anuência dessa deliberação, a fim de prosseguimento do 
processo de licenciamento. 


