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RESUMO 

 

Sendo uma zona de interação dos ecossistemas marinhos e terrestres, a zona 

costeira se destaca pela alta importância ambiental, e ao mesmo tempo, por ser 

local de instalação de grandes empreendimentos portuário-industriais, que em sua 

maioria são de significativo impacto ambiental. Situação que remete diretamente a 

questão da compensação ambiental, e a refletir sobre a conservação e preservação 

em âmbito local, principalmente pelo caráter de necessidade de atenção especial e 

prioritária dos ambientes costeiros. A compensação ambiental vem sendo 

implementada como principal instrumento na conservação da biodiversidade, mas 

nem sempre os ambientes impactados são realmente compensados. A indústria 

naval no Porto de Rio Grande tem mais de uma década, e não se observa nenhuma 

ação de conservação e preservação em âmbito local no contexto da compensação 

ambiental. São perceptíveis os impactos negativos, mas não se tem conhecimento 

da compensação destes, mesmo se tratando da zona costeira, considerada 

patrimônio nacional. Até então, a compensação ambiental desses empreendimentos 

era praticamente desconhecida. Com objetivo principal de analisar criticamente os 

esforços referentes à compensação ambiental em âmbito local, realizou-se este 

estudo de caso do Polo Naval e Offshore de Rio Grande. Clarificando os processos 

teóricos e práticos da compensação ambiental enquanto instrumento de política 

pública, permitindo compreender o caráter prioritário da conservação e preservação 

em âmbito local no contexto da compensação ambiental, que se torna ainda mais 

pertinente quando tratado no âmbito da zona costeira. 

 

Palavras-chave: Compensação Ambiental, Polo Naval e Offshore, Zona Costeira. 

 



 

ABSTRACT 

 

Being an interaction zone of marine and terrestrial ecosystems, the coastal zone 

stands out for its high environmental importance, and at the same time, being the 

installation location of large port-industrial enterprises, which are mostly of significant 

environmental impact. A situation that directly refers to the issue of environmental 

compensation and reflects on the conservation and preservation at the local level, 

especially because of coastal environments’ character needs of special and priority 

attention. The environmental compensation has been implemented as a main tool in 

the conservation of biodiversity, but impacted environments are not always 

compensated. The shipbuilding industry in the Port of Rio Grande has been there for 

more than a decade, and it has not been observed by any conservation and 

preservation action at the local level in the context of environmental compensation. 

The negative impacts are noticeable, but there is no knowledge of such 

compensation, even if dealing with the coastal zone, considered a national heritage. 

Until then, the environmental compensation of these enterprises was practically 

unknown. The main objective of this case study was to critically analyze the efforts 

related to environmental compensation at the local level of Polo Naval and Offshore 

of Rio Grande. This will clarify the theoretical and practical processes of 

environmental compensation as a public policy instrument, allowing an understanding 

of the priority of nature conservation and preservation at the local level in the context 

of environmental compensation, which becomes even more relevant when treated 

within the coastal zone. 

 

Key-words: Environmental Compensation, Polo Naval e Offshore, Coastal Zone. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O homem começou a explorar a natureza quando se julgou superior, criando 

um distanciamento, esquecendo que é parte da mesma e que tudo é 

interdependente. Vive-se em um sistema onde é notória a inversão de valores em 

todas as esferas. A maior parte da sociedade ainda não despertou para a questão 

ambiental, estando muito longe de desenvolver uma consciência a respeito da 

importância do meio ambiente para sua saúde e qualidade de vida.  

 A natureza vem sendo dilapidada pela ambição econômica, o crescimento 

antrópico desordenado vem destruindo o meio ambiente. Aqueles que se importam 

são, ainda, uma minoria. A maior parte das pessoas parece desconsiderar as 

consequências ou talvez nem tome conhecimento do que acontece. Nesse ritmo 

capitalista, a qualquer momento os últimos remanescentes naturais serão suprimidos 

e a sobrevivência das espécies estará em risco, sendo eminente a necessidade de 

mudança de paradigmas, direcionando esforços para a conservação e preservação 

do meio ambiente e da vida consequentemente (ALBUQUERQUE, 2007).  

 Nesse contexto a zona costeira está em posição de destaque, pois é um 

mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, onde vive a maior parte da 

população mundial, ao mesmo tempo local de instalação de grandes 

empreendimentos portuário-industriais, além de outros diversos ramos de atividades 

socioeconômicas que se desenvolvem concomitantemente nesse cenário, que, 

evidentemente, apresenta necessidade de atenção especial e prioritária, por 

também ser considerado patrimônio nacional (PRATES, 2012). 

 Principalmente em função dos portos, diversos empreendimentos de 

significativo impacto ambiental se localizam predominantemente na zona costeira, o 

que instiga a refletir sobre a conservação e preservação em âmbito local. Somando-

se todos os esforços para com a causa ambiental, ainda se está longe de se 

alcançar um maior equilíbrio nas relações sociedade x natureza, isto é, na interação 

do ser humano com o meio ambiente (BRASIL, 2016). 

Sendo considerada área de extrema importância ambiental e 

concomitantemente região estratégica para a economia, a regiões costeiras 

apresentam aspectos que, somados, resultam em características de fragilidade 

ambiental, por isso a necessidade de se destacar a atenção prioritária para essas 
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áreas, que deveriam ter seus ambientes e ecossistemas conservados. Necessidade 

que é reforçada quando se tem conhecimento de que são regiões que afetam 

diretamente a manutenção da vida de milhares de espécies animais e vegetais do 

planeta, responsáveis por manter o equilíbrio ambiental (BRASIL, 2010). 

Em 18 de julho de 2000 foi sancionada a Lei nº 9.985, que estabelece o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, prevendo que todo 

empreendimento causador de significativo impacto ambiental tem a obrigação de 

compensar tais impactos através da destinação de uma porcentagem do valor total 

do empreendimento para Unidades de Conservação, como forma de compensação 

ambiental pelos impactos negativos causados. Tendo prioridades, que de maneira 

geral, visam à ampliação da conservação e preservação da natureza (BRASIL, 2000). 

Sendo a compensação ambiental o único instrumento direto de conservação 

de ambientes naturais e seus ecossistemas, torna-se tema que deve ser 

amplamente discutido (FARIA, 2008). Principalmente a importância da questão 

conservação e preservação em âmbito local, ainda mais quando tratado dentro do 

contexto da zona costeira, que expõe uma situação de alta pressão antrópica em 

ambientes de extrema relevância ambiental, que por si, expressam a inerente 

necessidade de compensação ambiental. 

Existindo a garantia da conservação e preservação local, a tendência será de 

que os impactos portuário-industriais sejam contrabalançados in loco, priorizando-se 

realmente a zona costeira, visando-se reduzir o ônus em âmbito local. Em teoria, os 

princípios, leis, normas, políticas e planos específicos tentam suprir está 

necessidade, mas na prática a realidade acaba sendo outra (BECHARA, 2007). 

 Os impactos socioambientais afetam diretamente os ambientes locais onde se 

instala um grande empreendimento, mas não é evidente a compensação ambiental 

desses impactos, pois talvez na maioria das vezes esta acabe recebendo destinos 

desconhecidos e aleatórios. Quando se fala em conservação e preservação local no 

contexto da compensação, a intenção é dar destaque a ações do micro ao macro, 

facilitando o ordenamento territorial e integração de resultados. 

Fazendo-se uma analogia, é como se montar um quebra-cabeça gigante, que 

provavelmente nunca ficará completo, mas que chegará o mais próximo possível da 

completude. Inicia-se de uma única peça solta, a partir da qual as demais serão 

agregadas, até se formarem grupos mais completos, coesos, de maior escala 

territorial, que serão cada vez mais importantes para se atingir o objetivo final. Ou 
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seja, a conservação se inicia em nível local, atingindo-se gradualmente uma menor 

fragmentação da paisagem natural em níveis cada vez mais amplos. Cabe também 

destacar, que os corredores ecológicos são importantes nesse processo. 

Focando nos ambientais naturais e na importância de suas funções 

ecossistêmicas, a compensação ambiental na zona costeira evidentemente deve ser 

tema prioritário pelos fatores determinantes que o assunto engloba, quando associa 

características ambientais únicas ao potencial econômico portuário. É neste contexto 

que a presente dissertação se insere, é o produto de um estudo de caso referente à 

compensação ambiental advinda da instalação Polo Naval e Offshore de Rio 

Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, composto por empreendimentos que, 

através do Licenciamento Ambiental, se enquadram na Lei do SNUC.  

Estes empreendimentos estão localizados no Porto de Rio Grande, situado no 

baixo estuário da Lagoa dos Patos, cujo meio natural que lhe dá suporte se destaca 

pela grande importância ambiental que lhe é inerente. Tanto o estuário, como as 

praias de mar adjacentes, Cassino e Mar Grosso, além de diversos outros ambientes 

costeiros, por força de lei (BRASIL, 1988), deveriam receber atenção especial e 

prioridade máxima quanto ao recebimento de recursos financeiros advindos de 

compensações ambientais dos empreendimentos do complexo portuário-industrial. 

A retomada da indústria naval no país, que ganhou força a partir das 

descobertas de petróleo e gás natural na chamada camada Pré-Sal, levou o governo 

brasileiro a acelerar os projetos de construção naval, a fim de atender as demandas 

por embarcações que dão suporte operacional às atividades offshore da Petrobras, 

induzindo para a região do extremo sul do Rio Grande do Sul a instalação de três 

estaleiros navais (CAMPOS & POMPEMEYER, 2014). 

Dessa maneira, percebe-se a importância do instrumento da Compensação 

Ambiental na busca pelo desenvolvimento sustentável e para a garantia da 

qualidade ambiental da zona costeira, fato que remete a imprescindibilidade de 

existir um alinhamento das ações e processos, bem como, um diálogo institucional 

eficiente para com as políticas e planos incidentes nesta área.  

 Os empreendimentos com alto potencial de impacto ambiental são obrigados 

por lei a mitigar e/ou compensar o prejuízo causado ao meio ambiente proveniente 

direta ou indiretamente de suas atividades. Mas, na prática, a realidade acaba sendo 

outra, diversas lacunas existentes em todas as esferas prejudicam diretamente a 

efetividade dos processos, causando problemas que muitas vezes se tornam 
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complexos entraves judiciais, e refletem em prejuízos à qualidade ambiental 

(BECHARA, 2009). 

O desenvolvimento dos processos muitas vezes parece ser flexionado de 

acordo com interesses particulares, dando a entender que são tendenciosos e 

premeditados, gerando extrema desconfiança pela obscuridade que apresentam. 

Principalmente pela frequência de casos divulgados na mídia evidenciando 

existência de troca de favores político-econômicos, envolvendo grandes empresas 

que se apoiam no argumento da geração de emprego e renda. 

Dessa maneira, as decisões acabam sempre pendendo em primeiro lugar 

para o lado econômico, quando na verdade, a atenção primária deveria ser 

completamente voltada à questão ambiental, para, posteriormente, ser considerada 

a viabilidade ou não de um empreendimento se instalar em um determinado local, 

considerando-se a capacidade de suporte ambiental, e não somente pela 

necessidade de crescimento econômico (SANTOS, 2000). 

Nesse cenário brevemente explicitado, existe a necessidade de ajuste e 

direcionamento dessas questões, convergindo para a conservação e preservação da 

natureza, levando em consideração a disponibilidade do meio ambiente e não 

somente a necessidade econômica. As reflexões surgem fundamentadas no intuito 

de promover o desenvolvimento sustentável e consequentemente à melhoria da 

qualidade ambiental, a partir de uma gestão transparente, integrada e mais objetiva. 

A situação que se apresenta, estimulou o aprofundamento na temática 

proposta, provocando a seguinte indagação, a qual se buscará responder ao longo 

do desenvolvimento dessa dissertação:  

 

Na esfera pública e privada, os esforços despendidos referentes à 

compensação dos impactos ambientais advindos da instalação e operação do Polo 

Naval e Offshore garantem a conservação e preservação do meio ambiente afetado 

em âmbito local, convergindo para o desenvolvimento sustentável na zona costeira, 

em adequação as diretrizes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro? 
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1.1 Área de Estudo 

 

 A pesquisa tem o intuito de analisar o cenário ambiental da região costeira do 

extremo sul do Brasil, a partir da instalação dos estaleiros da indústria naval nos 

municípios de Rio Grande e São José do Norte, área de estudo desse trabalho, 

conforme ilustra a figura 1. A investigação tem como foco a Compensação Ambiental 

dos empreendimentos que compõem o Polo Naval e Offshore, inserido no estuário 

da Lagoa dos Patos, ambiente de extrema importância ambiental e econômica, que 

faz a divisa dos referidos municípios costeiros. 

 

Figura 1 - Mapa de Rio Grande e São José do Norte no Litoral Sul do Brasil

Fonte: produzido pelo autor. 

 

 Rio Grande, está localizado entre os paralelos 31º47’02’ e 32º39’45” de 

latitude sul, e entre os meridianos 52º03’10” e 52º44’10” de longitude oeste, 

compondo a chamada "Costa Doce", o maior complexo lacustre do mundo, 

composto pelas Lagoas: Mangueira, Mirim e Lagoa dos Patos, fazendo parte da  

Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo, a L40. (RIO GRANDE, 2006) 
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 Os ambientes naturais de Rio Grande se encontram distribuídos de forma 

irregular e aleatória no interior do município. Os banhados, por exemplo, quase 

sempre estão associados a outros tipos de ecossistemas, que abrangem marismas, 

restingas e dunas, próximos a costa marinha, onde também se encontra uma 

variada gama de espécies da fauna silvestre (RIO GRANDE, 2006). 

Os problemas existentes na cidade resultam em grande medida da falta de 

planejamento integrado entre esta e o seu porto, acumulando problemas 

socioambientais que podem e devem ser solucionados ou amenizados. O Plano 

Diretor existente é a norma legal que tem servido de base à tomada de decisão. O 

Plano Ambiental Municipal, apesar de estabelecido legalmente não é posto em 

prática, assim como o Zoneamento Ecológico-Econômico, instrumentos importantes 

ao planejamento e ordenamento territorial, mas que dependem diretamente de 

vontade política, que na maioria das vezes se mostra inexistente. (TORRES, 1995).  

Cidade mais antiga do estado, com 279 anos, é também a quarta cidade mais 

rica do Rio Grande do Sul, devido a sua forte atividade portuário-industrial. Em 

contrapartida, e de modo geral, os portos são considerados como fatores de 

elevados riscos ambientais na zona costeira, tendo em vista que agregam atividades 

potencialmente impactantes, seja por suas características operacionais, atividades 

de expansão ou, instalação de novos empreendimentos (OLIVEIRA E ASMUS, 

2010). Com a redução das áreas disponíveis à expansão das atividades portuárias 

em Rio Grande, o mesmo deu início a sua expansão nas áreas disponíveis em São 

José do Norte, que até então era um município praticamente estagnado, com baixa 

densidade demográfica e economia baseada na pesca e agricultura. 

São José do Norte, ocupa uma restinga estreita e alongada, localizada entre 

os paralelos 31°26’45” e 32°08’48’’ de latitude sul e entre os meridianos de 51º09’58” 

e 52°06’26” de longitude oeste, fazendo parte da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, 

a L20 (GIANUCA, 2009). Apresenta condições naturais propícias a uma forte atração 

de investimentos diversos e muitas alternativas estratégicas para o desenvolvimento. 

Situação que gera preocupação em função dos possíveis impactos ambientais de 

novas atividades, seja pela falta de estrutura socioeconômica ou pela pressão sobre 

importantes ecossistemas. 

As matas nativas, as lagoas interiores e os cursos d'água estão enquadrados 

como áreas de preservação em vários dispositivos legais, o Enquadramento dos 

Recursos Hídricos, a Resolução CONAMA nº 004, etc. Os banhados temporários e 



18 

 

 

permanentes tem restrição de uso em função do Código Estadual do Meio Ambiente, 

que os especifica como áreas de reprodução, abrigo e refúgio para espécies da 

fauna nativa. As dunas também são unidades protegidas por lei municipal, pelo 

Código Estadual do Meio Ambiente e a resolução CONAMA n° 303/2012, que as 

define como “Áreas de Preservação Permanente - APP” (GIANUCA, 2009). 

Assim como Rio Grande, São José do Norte é um município costeiro, com 

grande relevância ambiental, possuindo diversos ambientes e ecossistemas que 

necessitam atenção especial nas formas de ocupação e desenvolvimento, visando a 

delimitação das áreas prioritárias à conservação e preservação em âmbito local, 

unidades de conservação e áreas de preservação permanente . (SEELIGER & 

ODERBRECHT, 2010). Funções cabem à administração pública, mas, com um 

histórico de ausência de planejamento urbano, o próprio ente público tem sido o 

responsável pelo modelo irregular de evolução urbana que se verifica ao longo dos 

anos (CABREIRA, 2006). Apesar de a cidade possuir um Plano Diretor, a mesma 

não possui a infraestrutura necessária para receber empreendimentos de grande 

porte ligados às atividades portuário-industriais. São José do Norte não possui um 

Plano Diretor Portuário ou um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento adequado à 

expansão portuária e que considere os potenciais impactos advindos da ocupação 

da área (CABREIRA, 2013). 

 Como se procurou demonstrar, o cenário ambiental dessa região costeira 

compõe-se de importantes ecossistemas e áreas protegidas por lei. Nesse contexto, 

destaca-se a importância que o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC 

dá aos ambientes costeiros, quando expressa que: 

 

A Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância 

ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes 

terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de 

fragilidade e que requerem, por isso, atenção especial do poder público, 

conforme demonstra sua inserção na Constituição brasileira como área de 

patrimônio nacional. (BRASIL, 1988) 

 

 Nesse contexto, destaca-se o baixo estuário da Lagoa dos Patos, é um 

ecossistema de importância impar, considerada uma das maiores lagunas do 

mundo, é divisa do município de Rio Grande e São José do Norte, zona de 

convergência de águas provenientes de várias bacias hidrográficas, fonte de água 
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para muitas localidades dispostas em suas margens e abrigo para uma fauna 

diversificada. A região estuarina representa uma pequena porção de toda laguna, 

aproximadamente 10%, composta por ambientes muito susceptíveis a impactos 

ambientais (MMA, 2008). 

 Esta zona estuarina um complexo regime hidrodinâmico e ecológico, muito 

importante para os municípios, onde são desenvolvidas concomitantemente 

inúmeras atividades, principalmente vinculadas ao turismo, lazer, pesca, 

carcinicultura, navegação, além de variadas atividades portuário-industriais, de 

grande impacto socioeconômico, indo além dos limites do Distrito Industrial – DIRG. 

As áreas adjacentes possuem uma enorme variedade de ambientes, são banhados, 

matas de restinga, matas nativas, campos inundáveis, pequenas lagoas e arroios. 

Ambientes de extrema importância pelos diversos serviços ecossistêmicos que 

prestam, pela grande biodiversidade que abrigam e pela importância vital da 

dinâmica marítimo-litorânea (FZB-RS, 1997). 

 Na última década o Porto do Rio Grande, situado nas margens da Lagoa dos 

Patos, teve sua importância estratégica regional aumentada e reconhecida pelos 

governos estadual e federal, que passaram a apoiar obras visando à movimentação 

de navios maiores com grandes calados e a instalação de uma indústria de 

construção naval. Os três estaleiros que conformam o Polo Naval e Offshore, objeto 

desse estudo de caso, estão localizados dentro da área portuária, ratificando a 

necessidade de uma efetiva gestão ambiental dessa região, através da valorização 

dos ambientes naturais em âmbito local e garantindo serviços ambientais 

(SEELIGER & ODERBRECHT, 2010). 

 Claramente, deve ocorrer a mediação de diversos interesses que devem ser 

geridos de forma sustentável, para que se obtenha o desenvolvimento econômico 

sem perder a qualidade ambiental, pois ainda soma-se a ocupação desordenada 

das margens e a fragilidade natural (TAGLIANI, 2003). Cenário que se revela um 

desafio de gerenciamento costeiro, por desempenhar funções vitais anteriormente 

citadas e por todas as características que lhe são inerentes, que garantem a sadia 

qualidade de vida quando devidamente conservadas. Tornando imprescindível a 

revisão das Políticas Públicas existentes, para que estas acompanhem o 

crescimento das atividades produtivas que devem se dar de maneira ordenada a 

partir de um planejamento efetivo. Para tal, as teorias legais devem estar alinhadas 

com as necessidades reais, correspondendo às prioridades ambientais. 
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1.2 Justificativa 

 

A compensação Ambiental é um tópico em destaque quando o assunto é 

desenvolvimento sustentável. Desde sua criação, existe bastante polêmica em torno 

desse instrumento de politica pública, que não recebe a devida atenção. Por sua 

importância, pode-se dizer que é até bastante desconhecida. A compensação 

ambiental apresenta diversas vertentes que urge por estudos e pesquisas. Sem 

dúvida esse é um momento importante para a academia se aprofundar no assunto. 

Principalmente pela Compensação Ambiental se destacar como um dos principais 

instrumentos na garantia da conservação e preservação da biodiversidade, 

contrabalançando pressões antrópicas, que aumentam constantemente em função 

da crescente demanda do sistema produtivo global por mais empreendimentos a fim 

de atender as demandas da sociedade moderna (MMA, 2011). 

Neste contexto, o Porto de Rio Grande foi escolhido para receber o Polo 

Naval e Offshore, que posteriormente se estendeu a São José do Norte. A partir da 

instalação desses empreendimentos de construção naval, tornaram-se perceptíveis, 

em ambos os municípios, porém mais intensamente em Rio Grande, diversos 

impactos socioambientais decorrentes dessa nova atividade industrial. Ao mesmo 

tempo, têm sido imperceptíveis as ações de conservação e preservação ambiental 

dessas empresas em âmbito local. As comunidades as desconhecem, uma vez que, 

na maioria dos casos, os empreendimentos industriais direcionam seus esforços à 

gestão ambiental empresarial, fazendo exclusivamente o necessário para atender as 

condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos. 

No que respeita a Compensação Ambiental do Polo Naval e Offshore, não 

existe informação publicada sobre esse assunto. De certa maneira, algumas 

informações parecem até sigilosas, quando na verdade deveriam ser públicas e de 

fácil acesso, ou melhor, deveria existir uma integração de informações dos órgãos 

públicos, privados e da sociedade, fidelizando-se, assim, o processo como um atalho 

para a sua efetividade.  

A presente dissertação visa dar uma primeira contribuição a essa importante 

temática em âmbito local, lançando luz sobre a realidade concreta dos processos de 

compensação ambiental decorrentes das atividades ou empreendimentos de 

significativo impacto ambiental na zona costeira, como a de instalação e operação 

da indústria naval nos municípios de Rio Grande e São José do Norte. 
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1.3 Objetivos 

 

A dissertação teve como objetivo geral analisar criticamente os esforços 

referentes à Compensação Ambiental em âmbito Local, a partir de um estudo de 

caso. Em outras palavras, constatar se a região afetada realmente recebe a 

compensação pelos impactos negativos certos e possíveis. 

 

A partir do exposto, com o intuito de facilitar o entendimento e andamento da 

pesquisa realizada, são apontados quatro objetivos com caráter específico: 

 

I. Detalhar a Compensação Ambiental enquanto instrumento de política pública; 

 

II. Caracterizar cenário da Compensação Ambiental no contexto do estudo de caso; 

 

III. Identificar o montante de recursos da Compensação Ambiental do Polo Naval; 

 

IV. Averiguar as UCs beneficiadas e/ou criação de novas UCs em âmbito local; 

 

V. Propor diretrizes alternativas à Compensação Ambiental na zona costeira. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

 O presente estudo de caso investiga o fenômeno da Compensação Ambiental 

em âmbito Local, dentro do contexto dos empreendimentos do Polo Naval e 

Offshore, sendo, portanto, um estudo empírico, que utiliza várias fontes de 

evidências. Possui abordagem qualitativa, onde os processos e seus significados 

foram os focos principais, o ambiente natural e institucional foram fontes diretas para 

coleta de dados e estes foram analisados indutivamente, sendo o pesquisador o 

instrumento-chave. (YIN, 2005). 

 Do ponto de vista de sua natureza, é uma pesquisa aplicada, que envolve 

verdades e interesses locais. Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como 

exploratória, visando proporcionar maior familiaridade com o problema em tela, com 

vistas a torná-lo explícito (SILVA, 2005). 

 Buscando a melhor combinação entre teoria, dados e prática, estabeleceu-se 

a metodologia mais adequada às necessidades do estudo de caso. Os métodos 

utilizados foram constantemente avaliados no transcorrer do trabalho, visando à 

adaptação de acordo com as demandas teóricas e práticas para melhor 

fundamentação das ideias, convergindo ao escopo proposto (CICIN-SAIN, B. & 

KNECH, 1998). 

Para obtenção de informações expressivas e esclarecimento de situações 

relevantes ocorridas na última década, necessárias ao entendimento do fenômeno 

estudado e melhor percepção do cenário no qual o mesmo se desenvolve, foi 

elaborado um projeto a partir de uma aprofundada pesquisa bibliográfica. Nessa 

parte inicial, ocorrida durante o ano de 2014, foram preparados o planejamento e a 

base metodológica, que possibilitaram a continuidade do trabalho. 

 

2.2 Fontes e Métodos de Coleta de Dados 

 

 A pesquisa foi fundamentada nas constantes análises documentais e revisões 

bibliográficas. Ocorreram também entre os anos de 2015 e 2016, espaços de 

diálogo com atores chave do processo que respaldaram as discussões, além de 
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levantamentos de campo que apoiaram as informações obtidas confirmando as 

evidências levantadas. 

Para que todas as etapas fossem desenvolvidas e as características dos 

métodos indispensáveis ficassem claramente definidas, a fim de facilitar o 

entendimento da forma como a pesquisa foi conduzida e, consequentemente, 

possibilitar sua posterior reprodução/replicação em outras áreas de estudo, todos os 

métodos e técnicas de coleta de dados, bem como os tipos e fontes de informação 

serão detalhadamente explicados a seguir. 

Os dados foram obtidos junto aos órgãos ambientais estaduais, como a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM e a Secretária Estadual de 

Meio Ambiente – SEMA, envolvidos no processo de Licenciamento Ambiental e 

Compensação Ambiental dos empreendimentos do Distrito Industrial de Rio Grande 

– DIRG. Outros dados importantes foram obtidos junto aos órgãos ambientais 

municipais, instituições locais e atores chave do processo. Os dados brutos 

receberam um tratamento analítico gerando informações refinadas, criticadas sob a 

ótica do Gerenciamento Costeiro Integrado. 

 As análises documentais e as revisões bibliográficas consistiram na leitura 

minuciosa e sistemática de documentos, leis, decretos, resoluções, portarias, 

processos administrativos, atas de reunião, mapas, relatórios técnicos, publicações 

governamentais, livros, teses, dissertações, artigos e outros meios de informação. 

Possibilitaram a compilação dos aspectos primordiais da Compensação 

Ambiental, contribuindo para a delimitação e caracterização do estudo de caso, bem 

como para sua a contextualização e fundamentação teórica desse Instrumento de 

Política Pública, sendo fundamentais à obtenção dos dados que subsidiaram o 

resultado e as discussões, permitindo o esclarecimento dos esforços referentes à 

Compensação Ambiental em âmbito local. 

 Na abordagem dos aspectos primordiais da Compensação Ambiental, 

realizou-se uma retrospectiva que possibilitou uma definição do histórico, retomando 

princípios fundamentais. Com o levantamento geral das bases legais reguladoras 

relacionadas ao SNUC, definiu-se o marco legal da Compensação Ambiental no 

âmbito do estudo de caso e realizou-se a análise de sua evolução legislativa. 

 A análise de leis, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, 

processos administrativos, atas de reunião e relatórios técnicos permitiram identificar 

as prioridades na destinação dos recursos, tanto na teoria, como na prática, bem 
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como viabilizou o detalhamento dos processos e procedimentos institucionais e os 

instrumentos ambientais legais referentes à medida compensatória. 

 A delimitação e a caracterização do estudo de caso foram construídas a partir 

da base de informações do Núcleo de Gerenciamento Costeiro, do Instituto de 

Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que possui um vasto 

acervo de dados da região de Rio Grande e São José do Norte, além de uma sólida 

base de informações de suporte à gestão ambiental portuária e da zona costeira e 

marinha, mais especificamente, referentes ao Estuário da Lagoa dos Patos e áreas 

adjacentes de elevada relevância ambiental, como são as UCs locais. 

Tratando-se do Polo Naval e Offshore, existem diversos estudos referentes ao 

assunto produzidos nos últimos anos, desde quando surgiu a possibilidade de 

instalação dos estaleiros nos referidos municípios. Mas vale ressaltar que está é a 

primeira pesquisa tratando da Compensação Ambiental nesse contexto.  

 A partir dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA/RIMA dos estaleiros, 

analisou-se os impactos ambientais negativos identificados pelo estudo e as áreas 

de influência direta e indireta dos empreendimentos, nas quais foi possível observar 

a proximidade das diversas Áreas Evidentes para Conservação Ambiental, Unidades 

de Conservação - UC e Áreas de Preservação Permanente – APP. Possibilitando 

uma análise crítica da proposta de aplicação da Compensação Ambiental do 

empreendedor que fomentou a tomada de decisão. 

 Com a análise sistemática dos longos processos administrativos referentes às 

Licenças Ambientais – LP, LI e LO expedidas aos estaleiros, tornou-se possível 

destacar os conteúdos pontuais que se inserem no contexto abordado, 

principalmente as condicionantes referentes às medidas compensatórias, seus 

processos e responsáveis. Com base nas Atas de Reunião dos processos de 

Compensação Ambiental, foram identificadas as deliberações da Câmara Estadual 

de Compensação Ambiental – CECA, as quais, analisadas minuciosamente, 

permitiram compreender os princípios norteadores do processo.  

 Na verificação do Termo de Compromisso Ambiental – TCA elaborado, 

Termos Adicionais e suas minutas, verificou-se a adequação à proposta do 

empreendedor e a relação direta na tomada de decisão, além do período para 

adesão do mesmo. 

Foram identificados os valores e percentuais que compunham o montante 

total de recursos devidos referentes à Medida Compensatória, os desvios e pontos 
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fortes do processo, bem como a destinação final dos recursos, de modo a 

compreender a questão da Compensação Ambiental no contexto do licenciamento 

de empreendimentos de significativo impacto ambiental na Zona Costeira.   

 Em caráter complementar aos procedimentos metodológicos inicialmente 

expostos, os espaços de diálogo e levantamentos de campo foram importantes em 

função da liberdade característica dessas técnicas de coleta de dados, provendo 

informações singulares e fidedignas, que não são possíveis de serem obtidas de 

outra maneira sem distorção. 

As informações foram obtidas dentro de uma conversação informal. Utiliza-se 

esta ferramenta quando o pesquisador deseja obter o maior número possível de 

informações sobre determinado tema e também para obter um maior detalhamento 

do assunto em questão.  

  Assim, as informações obtidas com os atores chave das Unidades de 

Conservação, Organizações Não-Governamentais, Instituições de Ensino e 

Pesquisa, Órgãos Ambientais Estaduais e Municipais e dos empreendimentos do 

Polo Naval e Offshore agregaram valor aos resultados, tendo em vista que a partir 

de suas experiências práticas, foram facilitadas as descrições e evidências do 

estudo de caso, aproximando-o fielmente da realidade analisada. 

As observações realizadas no decorrer do trabalho foram respaldadas pelos 

dados obtidos, consolidando os resultados e gerando discussões interessantes.  

 Ainda no que concerne aos levantamentos de campo, o uso dos sentidos na 

obtenção de dados de determinados aspectos da realidade possibilitou visualizar os 

principais ecossistemas das áreas de influência dos empreendimentos, permitindo 

melhor análise de todo o contexto e posterior sistematização de oportunidades de 

compensação ambiental local. Da mesma forma, esta técnica facilitou a identificação 

de fragilidades, prioridades ambientais e tendências da região, que se 

fundamentaram também nas revisões bibliográficas. 

 

2.3 Técnicas de Análise e Interpretação de Dados 

 

 Como destacado na análise qualitativa, o pesquisador foi um instrumento 

fundamental na análise e interpretação dos dados (GIL, 2008). Nessa dissertação 

não se procedeu a qualquer tipo de análise de discurso ou outra técnica voltada à 

exploração de outros aspectos de conteúdo. As etapas da redução, exibição e 
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conclusão/verificação citadas numa das mais conhecidas obras que tratam da 

pesquisa qualitativa, geralmente são seguidas na análise de dados e serviram como 

base para este estudo. (MILES & HUBERMAN, 1994). 

 A redução consistiu no processo de seleção e posterior simplificação dos 

dados que apareceram nas anotações do trabalho de campo. Os dados foram 

organizados por temas, quando se iniciou o processo analítico, que ocorreu até o 

final da redação do trabalho. 

A exibição, constituída por textos, diagramas, mapas e matrizes fundamentou-

se na análise sistemática dos dados organizados quanto às semelhanças e 

diferenças e seu inter-relacionamento. 

Na conclusão/verificação fez-se uma revisão para considerar o significado dos 

dados, suas regularidades, padrões e explicações, de maneira que as conclusões 

obtidas fossem defensáveis, garantidas e capazes de suportar explicações 

alternativas (MILES & HUBERMAN, 1994). 

 Como há múltiplas possibilidades de análise qualitativa, destacam-se alguns 

princípios e práticas mais relevantes que orientaram a presente dissertação. A 

análise dos dados se desenvolveu concomitantemente a coleta, e as duas etapas se 

comunicaram de maneira cíclica. As notas registradas ao longo da obtenção dos 

dados guiaram o processo e ajudaram no desenvolvimento conceitual. 

Os procedimentos comparativos foram usados nos mais diversos momentos 

do processo de análise. Embora se reconheça a importância de um arcabouço 

metodológico sólido, a metodologia foi flexionada em diversos momentos para 

atender plenamente as necessidades da pesquisa, obtendo-se, como resultado da 

análise, uma síntese em mais alto nível (TESCH, 1990).   

 A interpretação dos dados muitas vezes é entendida como um processo que 

sucede a sua análise, mas estes dois processos no desenvolvimento dessa 

dissertação estão intimamente relacionados. Nas pesquisas qualitativas não há 

como separar os dois processos. O que se procura na interpretação é a obtenção de 

um sentido mais amplo para os dados analisados, o que se faz mediante sua ligação 

com conhecimentos disponíveis.  

 Por trás dos dados existe uma série complexa de informações, que 

constituem elemento fundamental. A interpretação dos resultados vai além da leitura 

dos dados, com vistas a integrá-los num universo mais amplo, a partir dos 

fundamentos teóricos da pesquisa e o dos conhecimentos já acumulados em torno 
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das questões abordadas. Derivados principalmente da vivência e experiência teórica 

e prática na área ambiental, mais de cinco anos envolvido com o tema, somado a 

experiência acadêmica na graduação em Gestão Ambiental e profissional na 

atuação no setor de Meio Ambiente do Polo Naval e Offshore, participando 

diretamente da indústria naval na construção de plataformas de petróleo, acumulou-

se uma bagagem de informações que contribuiu para formular e delimitar o 

problema, auxiliando na etapa de análise e interpretação, conferindo real significado 

aos dados, alicerçado na revisão bibliográfica e documental. 

 A figura 2 representa o ciclo metodológico utilizado nessa dissertação, 

baseado na metodologia Grounded Theory, na qual o pesquisador se aproxima do 

assunto a ser investigado com o desejo de entender uma determinada situação e 

como e porque determinado fenômeno ou situação se desdobra deste ou daquele 

modo, podendo iniciar em qualquer etapa do ciclo. (STRAUS, 1990). Através 

de métodos variados de coleta de dados, reúne-se um volume de informações sobre 

o fenômeno observado, comparando-as, codificando-as, extraindo as regularidades, 

enfim, seguindo detalhados métodos de extração de sentido destas informações. O 

pesquisador termina, nas suas conclusões, com algumas teorias fundamentadas nos 

dados, que emergiram desta análise rigorosa e sistemática (STRAUS, 1997). 

 

Figura 2 - Ciclo Metodológico de Pesquisa do Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: ASPECTOS PRIMORDIAS 

 

 A Compensação Ambiental estabelecida pela Lei do SNUC, nº 9.985 de 2000, 

desde sua criação desempenha importante papel na conservação e preservação da 

biodiversidade no Brasil. É um instrumento de política pública que, intervindo junto 

aos agentes econômicos,  proporciona a incorporação dos custos sociais e 

ambientais da degradação gerada por determinados empreendimentos, em seus 

custos globais (BRASIL, 2016).  

  Está consolidada na legislação brasileira, mas sem dúvida há ajustes que se 

fazem necessários. Apesar de já terem se passado mais de 10 anos da criação 

desta Politica Pública, a mesma ainda se encontra em processo de adequação. Isso 

poderá ser observado a partir dos resultados dessa pesquisa. Um breve olhar aos 

processos e procedimentos também permite a percepção de diversas lacunas que 

devem ser ajustadas, para que a qualidade ambiental seja garantida através da 

conservação e preservação do meio ambiente e de toda sua biodiversidade. 

Levando em conta as áreas impactadas, é importante que a tomada de 

decisão tenha como subsídio as necessidades e demandas locais. É imprescindível 

que a administração pública esteja ciente das prioridades e problemas da região, 

bem como alinhada com as políticas e planos de governo incidentes na Zona 

Costeira, pois cabe ao órgão ambiental à competência para definir as UCs a serem 

beneficiadas, bem como a criação de novas. As ações realizadas pelos 

empreendimentos devem primeiramente garantir a qualidade ambiental através da 

promoção da Conservação e Preservação Ambiental Local, pois os benefícios locais 

naturalmente serão refletidos no ecossistema como um todo, progredindo na busca 

pelo desenvolvimento sustentável. 

 A partir do conteúdo pesquisado, percepções importantes podem ser 

acessadas, para tal, é interessante que se entenda os principais termos e conceitos, 

abordados no anexo I deste trabalho. Por exemplo, Compensação Ambiental e 

Medida Compensatória são usadas sem distinção em diversos documentos e 

literaturas. Através da observação das práticas e ritos se entende que a 

Compensação Ambiental é todo o universo que engloba o assunto, ou seja, todos os 

processos e procedimentos do inicio ao fim da execução. A Medida Compensatória 

compreende especificamente o recurso definido pelo órgão ambiental. 
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3.1 Histórico e Princípios 

 

 A ideia de proteger determinadas áreas ambientais importantes é muito antiga 

e tinha como principal motivação a preservação de lugares sagrados e manutenção 

de estoques de recursos naturais estratégicos (DAVENPORT, 2002). 

Registros históricos demonstram que os Romanos já se preocupavam em 

manter reservas dos recursos naturais. Na África, nos dois últimos séculos, também 

se destinaram espaços para conservação de determinados recursos. Na segunda 

metade do século XIX, quando o papel transformador do homem ficou evidente e 

percebeu-se uma diminuição das áreas de ambientes originais, começou-se a definir 

áreas para conservação de paisagens naturais (DAVENPORT, 2002). 

 Com este conceito, foi criado nos Estados Unidos o Parque Nacional de 

Yellow Stone em 1872, o primeiro do mundo e um marco na história das áreas 

protegidas. Posteriormente, diversos países começaram a criar áreas protegidas: em 

1885, o Canadá criou seu primeiro parque nacional, a Nova Zelândia o fez em 1894, 

a África do Sul e a Austrália em 1898. Na América Latina, o México criou sua 

primeira área protegida em 1894, a Argentina em 1903 e o Chile em 1926 

(DAVENPORT, 2002). No Brasil, em 1911, foi criada a Reserva Florestal do Acre, 

com o propósito de conter a devastação desordenada das matas, que produzia 

efeitos sensíveis e desastrosos, entre eles alterações climáticas. Foi a primeira área 

protegida criada no Brasil, totalizava mais de 37 mil km², mas teve sua existência 

esquecida ao longo da história (BENSUSAN, 2006). 

 No final do século XX, foi estabelecida a Resolução CONAMA nº 10 de 1987, 

instituindo que as empresas responsáveis por obras de grande porte teriam que 

financiar a implantação e manutenção de uma Estação Ecológica para compensar 

os danos ambientais, e o valor destinado deveria ser proporcional ao dano causado 

e não inferior a 0,5% dos custos totais do empreendimento. Em seguida, a 

Resolução CONAMA nº 2 de 1996, ampliou as possibilidades de conservação, 

estabelecendo que a unidade de conservação implantada e mantida pudesse ser 

qualquer unidade de uso indireto, ou de Proteção Integral na terminologia da lei do 

SNUC (BRASIL, 2012).  

 A figura 3 é uma linha do tempo dos principais marcos históricos legais 

referentes à proteção ambiental, iniciando nos primeiros passos na definição de 
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áreas protegidas no mundo até a Compensação Ambiental conhecida atualmente no 

Brasil, estabelecida pela Lei do SNUC. 

 

Figura 3 - Linha do tempo da Compensação Ambiental – 1850 a 2015 

 

 

Fonte: produzido pelo autor. 

   

 A Lei do SNUC estabelecida no ano 2000 consolidou um instrumento 

importante para a conservação da biodiversidade, conhecido a partir de então como 

Compensação Ambiental. Atribuindo a norma status de lei, representou uma grande 

vitória e perspectivas positivas para o século XXI no que se refere à conservação da 
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natureza. Com a regulamentação alicerçada na legislação brasileira, os órgãos 

ambientais competentes começaram a aplicar uma metodologia para calcular a 

Compensação Ambiental que variava de 0,5% a 5 % do valor do empreendimento 

(BRASIL, 2012). Em seguida, no ano de 2004, a Confederação Nacional da Indústria 

entrou com uma ação judicial solicitando a inconstitucionalidade da Compensação 

Ambiental (MERCADANTE, 2010). 

A metodologia de cálculo foi então bastante discutida, o processo estava 

sendo conduzido pelo MMA e IBAMA, mas acabaram sofrendo tanta pressão que o 

processo passou a ser conduzido pela Casa Civil da Presidência da República, 

envolvendo inclusive o Presidente. Então, em 2008, o Supremo Tribunal Federal - 

STF afirmou a constitucionalidade da Compensação Ambiental e definiu que o valor 

deveria ser proporcional ao dano causado pela obra (MERCADANTE, 2010). 

A porcentagem estabelecida de 0,5% que era o valor mínimo ameaçava virar 

o valor máximo, apesar de ser evidente nesse caso que tanto um valor mínimo 

quanto um valor máximo são inconstitucionais, a partir do estabelecido pelo STF. A 

priori, o valor foi congelado em 0,5% do custo total do empreendimento. Todavia, o 

critério indicado pelo artigo 36, §1º da Lei do SNUC, determina que o órgão 

ambiental licenciador seja o responsável por fixar o montante a ser destinado para 

esta finalidade, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento. Apesar dos impasses na última década a Compensação Ambiental 

tem contribuído bastante para o incremento quantitativo e qualitativo do sistema 

nacional de unidades de conservação (DORIA E BEZERRA, 2008). 

A definição judicial é avidamente aguardada, tendo em vista as 

consequências dessa poderosa decisão. As reflexões sobre o assunto devem ser 

aprofundadas, levando em consideração o caráter vital da conservação dos 

ambientes naturais e suas funções ecossistêmicas para a sadia qualidade de vida. A 

determinação estabelecida será um marco histórico, que poderá contribuir de 

maneira positiva ou negativa, dependendo do ponto de vista. Mas sob a ótica do 

Gerenciamento Costeiro é aguardada uma decisão favorável ao meio ambiente, que 

favoreça a conservação e preservação das zonas costeiras e áreas adjacentes, 

levando em consideração a necessidade de atenção especial determinada pelo 

PNGC. 

 Essa discussão histórica vem sendo subsidiada com base nos Princípios 

Gerais do Direito Ambiental, que merecem o devido destaque. Possuem grande 
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importância na fundamentação do tema no âmbito jurídico e são imprescindíveis 

para um desenvolvimento ambiental pleno. O Brasil estabeleceu uma relação de 

alguns princípios ambientais, que vem formando e orientando a geração e a 

implementação do Direito Ambiental (MACHADO, 2013). 

 Estreitando o assunto ao estudo de caso, será destacado pontualmente o 

Principio do Poluidor-Pagador – PPP, que serve como base para os instrumentos de 

gestão ambiental e dentro do contexto abordado tem correlação direta com o tema 

em pauta, fundamentando a Compensação Ambiental (SEIFERT, 2010). O objetivo 

do Principio do Poluidor-Pagador é evitar que ocorra a simples privatização dos 

lucros e a socialização dos prejuízos dentro de uma determinada atividade 

econômica (ANTUNES, 2005), o que significaria um enriquecimento ilícito visto que, 

de acordo com o art. 225 da Constituição Federal, o meio ambiente é um “bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (FARIAS, 2006). 

 Diferentemente do que o nome sugere, o Principio do Poluidor-Pagador não 

significa que um pagamento pecuniário se traduza em um tipo de licença para poluir. 

O referido princípio estabelece a devida responsabilização para aqueles que se 

aproveitam dos bens ou serviços ambientais e pelos déficits potenciais ou impactos 

gerados, ficando este, sujeito a Compensação Ambiental. Mesmo não existindo 

qualquer ilicitude no comportamento do pagador, o mesmo deve compensar os 

déficits e impactos certos e potenciais, buscando reestabelecer o equilíbrio do 

ambiente natural, não ficando caracterizada a aplicação desse instrumento como 

uma punição (FARIAS, 2006).  

 A implementação do Princípio do Poluidor-Pagador é diretamente dependente 

da Compensação Ambiental, que tem como intuito contrabalançar um desequilíbrio. 

A consulta ao dicionário é utilidade pública para compreensão da Compensação 

Ambiental. O referido termo significa “Ato ou efeito de compensar”, “estabelecer 

equilíbrio”, “contrabalançar”, “equilibrar” (MACHADO, 2013). Muitas vezes a 

aplicação de procedimentos simples e primordiais acaba sendo atropelado por uma 

enxurrada de discussões, o básico acaba passando despercebido, mas deve ser 

revisto, pois permite compreender informações fundamentais e habitualmente 

esquecidas e que revelam detalhes importantes. Entende-se, como principal 

significado, estabelecer o equilíbrio ambiental. 
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3.2 Marco Legal e Destinação 

 

 As práticas ambientais no Brasil ainda estão diretamente ligadas à legislação. 

Os avanços nas questões que se referem ao meio ambiente ocorrem com muito 

esforço quando exigidos legalmente e com rígida fiscalização. Ainda que amparados 

por diversos aparatos legais, os processos se desenrolam lentamente, ainda mais 

quando existem diversas lacunas na legislação, causando muitos entraves 

ambientais que ocorrem no momento em que a causa passa para o âmbito judicial e 

não mais se desenvolve pelos caminhos normais, ou seja, através do processo 

administrativo estabelecido. 

 Para facilitar o desenvolvimento de um raciocínio temporal linear, a tabela 1 

apresenta uma síntese que permite compreender a evolução legal da Compensação 

Ambiental desde sua inserção na legislação ambiental brasileira. Cada artigo, inciso 

e detalhes são de suma importância. De maneira complementar, sem desmerecer 

nenhum dos aspectos expostos em cada ato legal, é colocado em pauta um 

apanhado geral dos pontos específicos mais importantes sob o enfoque do estudo 

de caso, conduzindo as reflexões para melhor entendimento dos resultados finais. 

Direcionando as análises ao escopo da pesquisa, serão destacados os aspectos 

mais relevantes para alicerçar as ideias que serão apresentadas no decorrer do 

estudo, fundamentadas a partir da Lei Federal nº 9.985 de 2000 – SNUC. 

 Com a compreensão da evolução legislativa da Compensação Ambiental 

busca-se facilitar o entendimento do estudo de caso, permitindo um maior 

entrosamento com o assunto de modo a aprimorar a capacidade de elaboração de 

outras análises. Em âmbito estadual, foi criado o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação – SEUC pelo Decreto Estadual nº 34.256 de 1992 e regulamentado 

pelo Decreto Estadual nº 38.814 de 1998. Em âmbito local, ainda não foi criado pelo 

município o Sistema Municipal de Unidades de Conservação – SMUC, o que traz 

prejuízos ambientais para os ambientes municipais. 

 Os marcos legais que sintetizam a evolução das leis em torno da 

Compensação Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul são também 

apresentados na tabela 1, que delineia o marco legislativo do tema, onde se 

compilou os aspectos primordiais dos principais diplomas legais, apresentando os 

pontos considerados os mais relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, 

partindo-se  do âmbito geral para chegar-se ao foco do estudo. 
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Quadro 1 - Evolução Legislativa da Compensação Ambiental - RS 

 

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - RS 

ANO MARCO BRIEFING DESTAQUE 

 
 

2000 

Lei 
Federal 

Nº 9.985 

Regulamenta o Art. 225 da Constituição 
Federal. Institui o SNUC que estabelece 
critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das Unidades de 
Conservação - UC. 
 

Art.36 No Licenciamento de 
empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, o empreendedor é 
obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de UCs. 

 
 

2002 

Decreto 
Presidencial 

Nº 4.340 

Regulamenta os artigos da Lei 9.985 de 
2000. Defini a Instituição das Câmaras 
de Compensação Ambiental que 
estabelece prioridades e diretrizes para 
aplicação dos recursos da compensação. 

Decreto 6.648/09 complementa este, 
estabelecendo nova metodologia de 
cálculo da compensação; mas o cálculo 
ainda continua em discussão e a decisão 
judicial ainda é aguardada. 
 

 
 

2004 
 

ADIN Nº 3.378 
Confederação 

Nac. da Indústria 

Ação Direta de Inconstitucionalidade da 
Compensação Ambiental levada ao STF 
movida pela Confederação Nacional da 
Indústria. Três anos depois STF julga o 
mérito da ação movida pela CNI e afirma 
a constitucionalidade da Compensação. 

O STF afirma a constitucionalidade da 
cobrança da compensação ambiental, 
mas diz que o valor deve ser 
proporcional ao dano causado. Se um 
valor mínimo é inconstitucional um 
máximo também seria. 
 

 
 

2006 

Resolução 
CONAMA 

Nº 371 

Estabelece diretrizes para cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e 
controle de gastos de recursos advindos 
de compensação ambiental. Revoga 
Resolução CONAMA nº 02/96. 

Os órgãos ambientais responsáveis pela 
gestão dos recursos de compensação 
deverão dar publicidade. Somente 
receberão recursos UCs inscritas no 
Cadastro Nacional de UCs - CNUC. 
 

 
 

2008 

Portaria 
SEMA/RS 

Nº 15 

Criação da Câmara Estadual de 
Compensação Ambiental – CECA, que 
tem como objetivo analisar e propor a 
aplicação de recursos provenientes de 
compensação ambiental. 

Art. 4º - A medida compensatória será 
considerada cumprida somente após a 
manifestação da CECA, a qual 
recomendará a quitação plena referente 
à aplicação dos recursos. 
 

 
 

2013 

Portaria 
SEMA/RS 

Nº 34 

Regimento da Câmara Estadual de 
Compensação Ambiental – CECA RS, e o 
procedimento administrativo relativo à 
compensação ambiental em âmbito 
estadual. 

Art. 33° - Será disponibilizado no site da 
SEMA - RS, como forma de 
transparência, a relação e o fluxo das 
medidas compensatórias existentes no 
Estado do Rio Grande do Sul. 
 

 
 

2014 

Portaria Conjunta 
SEMA/FEPAM 

Nº 147 

Procedimentos de encaminhamento e 
execução da Compensação Ambiental. 
Formalização e acompanhamento do 
TCA (Portaria Conjunta SEMA/FEPAM nº 
33/2015 – Complemento). 

Fazer constar como condicionante da LP 
o compromisso de firmar o Termo de 
Compromisso Ambiental - TCA até a 
emissão da LI. Não emitir LI sem a 
assinatura do TCA. 
 

 
Fonte: produzido pelo autor. 
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A Lei do SNUC é o principal marco legal da Compensação Ambiental, que tem 

como base o Art. 36º da Lei nº 9.985 de 2000, que merece destaque em função de 

ser o fundamento legal do estudo de caso, o qual, por sua importância, será 

apresentado na integra: 

 

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.  

§ 1
o
 O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior à 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. 

§ 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). 

   

Um primeiro aspecto a ser destacado quanto ao contido no § 3o do Art. 36º 

acima se refere ao fato da norma privilegiar um empreendimento que afete 

diretamente uma determinada UC, negligenciando quando empreendimentos afetam 

áreas ou ambientes de extrema relevância que ainda não tenham se tornado UCs, 

mas que possuem características para tanto. Nesse momento, os lugares perdem a 

oportunidade de criarem novas UCs, pois perdem a possibilidade de aproveitamento 

dos recursos originados das compensações. 

 O Art.3º da mesma lei, afirma que o “SNUC é constituído pelo conjunto das 

unidades de conservação federais, estaduais e municipais”, expressando a certeza 

de que todas as Unidades de Conservação, sem distinção, são importantes para o 

sistema. O Art.4º também merece ser referenciado, quando enfatiza como objetivo a 

necessidade de “promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento”, destacando a importância da variável 
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ambiental na economia do país, ou seja, a obrigação dos empreendedores de 

garantir a conservação da natureza.  

 O Art. 5º da mesma lei estabelece as diretrizes que regem o SNUC e merece 

destaque quando enfatiza a  

 

Proteção de grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades 

de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas 

respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as 

diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos 

recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas (BRASIL, 

2000). 

 

 Confirmando o entendimento de que todas as Unidades de Conservação são 

importantes, independentemente da categoria. A tendência é formar um conjunto 

integrado de Unidades de Conservação para proteger grandes áreas. 

Referente à criação, implantação e gestão das unidades de conservação, o 

Art. 22º ressalta que “As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável 

podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção 

Integral”, deixando claro que a criação de UCs de uso sustentável através da 

Compensação Ambiental também seria muito válida, pois posteriormente poderiam 

vir a proteger integralmente um ambiente prioritário.  

 Com base na Resolução CONAMA 371, destaca-se o Art. 8º, que reforça a 

importância do Art. 32º do Decreto 4.340 de 2002, quando explicita que “Os órgãos 

ambientais licenciadores deverão instituir câmara de compensação ambiental”, as 

quais, atualmente, são fundamentais no processo de Compensação Ambiental. No 

Estado do Rio Grande do Sul, a FEPAM é o órgão responsável pelo Licenciamento 

Ambiental do Distrito Industrial de Rio Grande, e a Câmara Estadual de 

Compensação Ambiental – CECA/ RS tem como finalidade analisar e propor a 

aplicação da compensação ambiental em unidades de conservação federais, 

estaduais ou municipais. 

O Art. 9º desta mesma resolução enfatiza os critérios e a ordem de 

prioridades previstas para definição das Unidades de Conservação a serem 

beneficiadas. Observado tais critérios e prioridades, o Art. 10º expressa o dever do 

empreendedor de apresentar no EIA/RIMA sugestões de unidades de conservação a 

serem beneficiadas ou criadas, assegurando também a qualquer interessado o 
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direito de apresentar sugestões justificadas durante o procedimento de 

licenciamento.  

Na construção do alicerce teórico que fundamenta o presente estudo, torna-se 

válido destacar o texto do Art. 12º: 

 

Os órgãos ambientais responsáveis pela gestão dos recursos de 

compensação ambiental deverão dar publicidade, bem como informar 

anualmente aos conselhos de meio ambiente respectivos, a aplicação dos 

recursos oriundos da compensação ambiental apresentando, no mínimo, o 

empreendimento licenciado, o percentual, o valor, o prazo de aplicação da 

compensação, as unidades de conservação beneficiadas, e as ações nelas 

desenvolvidas (BRASIL, 2000). 

 

Nesse sentido, fica evidente que essas informações existem, indo a pesquisa 

aqui desenvolvida ao encontro dessa questão, ressaltando-se que a informação é 

fundamental para o empoderamento social. Assim, para se efetivar o processo de 

Compensação Ambiental, faz-se necessário que as informações estejam disponíveis 

ao principal interessado nessa questão, a sociedade.  

 Quanto a Portaria Conjunta SEMA/FEPAM Nº 147, atende a mesma a 

necessidade da definição de procedimentos específicos que facilitam a ação dos 

agentes na aplicação da Política Pública. Atos legais que definem padrões 

específicos e preenchem lacunas existentes permitem o desenvolvimento de 

processos mais homogêneos e menos entraves ambientais.  

O Termo de Compromisso Ambiental – TCA, tratado pela referida portaria, é o 

instrumento no qual o empreendedor assume o compromisso de aplicação do valor 

determinado pelo órgão ambiental para compensar os impactos causados, sendo 

fundamental na garantia da aplicação dos recursos da compensação ambiental. 

Tendo em vista que a Compensação Ambiental significa comumente a 

aplicação de valores milionários, dos quais os empreendedores tentam se esquivar a 

qualquer custo, nem que seja para postergar ao máximo o prazo para assumir tal 

compromisso, tentando fugir da responsabilidade prevista em lei, aproveitando das 

lacunas burocráticas para postergar a assinatura do referido TCA. 

No entanto, desde a implementação desta portaria que esses padrões vêm 

mudando, podendo-se então destacar um trecho do Art.1º da mesma: “fazer constar 

como condicionante da LP o compromisso de firmar o Termo de Medida 
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Compensatória até a emissão da LI” e “não emitir a LI sem a assinatura, pelo 

empreendedor, do Termo de Compromisso de Medida Compensatória”. 

Fica claro que a instalação do empreendimento só ocorrerá depois de 

garantido e assumido o compromisso da Compensação Ambiental. Existe 

empreendimento operando há 10 anos que ainda não assinou TCA, como será 

apresentado nos resultados, situação que a partir do estabelecimento dessa Portaria 

não deve mais ocorrer (Portaria Conjunta SEMA/FEPAM 147/2014 e 33/2015). 

 O arcabouço legal do SNUC define que os recursos da Compensação 

Ambiental devem ser preferencialmente destinados a Unidades de Conservação do 

grupo de Proteção Integral. Mas existem duas situações diferentes que se pode 

destacar quanto à destinação dos recursos. 

Quando o empreendimento afetar uma Unidade de Conservação especifica ou 

sua zona de amortecimento, este somente deve ser licenciado sob autorização do 

órgão gestor da UC afetada, devendo obrigatoriamente beneficiar a mesma com os 

recursos da Compensação Ambiental, mesmo sendo uma Unidade de Conservação 

do grupo de Uso Sustentável. Quando não existir UCs na área de influência do 

empreendimento, a legislação atual restringirá a destinação dos recursos para as 

Unidades de Conservação do grupo de Proteção Integral. 

 

 Unidades de Conservação de Proteção Integral são classificadas como: 

Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; 

e Refúgio da Vida Silvestre. 

 

 Unidades de Conservação de Uso Sustentável são classificadas como: Área 

de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta 

Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

 O órgão ambiental deve levar em conta a área de influência do 

empreendimento. Não se pode perder de vista que o dever de apoiar a implantação 

e manutenção da unidade de conservação nasce para o empreendedor na 

potencialidade de dano significativo de seu empreendimento. Os recursos que o 
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empreendedor pagar tem uma relação inegável com a área em que os prejuízos 

ambientais possam ocorrer. Como abordado no Art.36, § 2: 

 

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 (BRASIL, 2000). 

 

 O Art.9 da Resolução CONAMA 371 afirma esta situação quando no primeiro 

inciso estabelece que se a Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento 

for diretamente afetada pelo empreendimento, independentemente do tipo, esta 

deverá ser beneficiada com o recurso da Compensação Ambiental. Caso não exista 

UC afetada, deve ser criada ou beneficiada UC de Proteção Integral localizada 

preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica da atividade 

licenciada, levando em consideração as “Áreas Prioritárias para a Conservação, 

Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade”, bem como a 

proposta do EIA/RIMA. 

 O órgão Licenciador, portanto, não poderia indicar UC que não esteja ou na 

área de influência do projeto, na sua bacia hidrográfica ou na sua microrregião 

geográfica. Desde a Resolução CONAMA nº 10 de 1987, esta tem sido a prática, 

aplicando-se o Art. 12 dessa resolução, que prevê o investimento dos recursos 

“preferencialmente junto à área”. Os recursos arrecadados devem ir para as 

unidades de conservação existentes na área, sejam elas federais, estaduais ou 

municipais, independentemente do órgão licenciador ser federal, estadual ou 

municipal (MACHADO, 2013).  

 Os recursos provenientes de Compensação Ambiental serão destinados 

exclusivamente às unidades de conservação reconhecidas pelo CNUC como 

pertencentes ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Art. 

11 da Resolução CONAMA 371/2006). Mas, exatamente pela utilização da palavra 

“preferencialmente”, não existe a garantia da conservação e preservação em âmbito 

local, ou seja, a garantia da compensação dos ambientes realmente afetados, 

deixando precedentes para que os recursos sejam aplicados de maneira aleatória, 

sem corresponder com a área de influência dos impactos. 
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3.3 Processos e Procedimentos 

 

 A política ambiental brasileira é essencialmente baseada em instrumentos de 

comando e controle, sendo o principal deles o licenciamento ambiental (SOUZA, 

2000). A Compensação Ambiental está diretamente vinculada ao Licenciamento 

Ambiental, que por este fato, deveria ter seu processo tratado de maneira especifica 

quando aplicado na Zona Costeira, indo ao encontro do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro. Mas na prática parece ainda faltar um diálogo institucional 

realmente eficiente. A questão da Compensação Ambiental é uma das que mais 

suscita divergências no que se refere ao Licenciamento, por isso é importante ser 

tratada de maneira detalhada e especifica. 

 O escopo do licenciamento é a compatibilização da proteção do meio 

ambiente com o desenvolvimento econômico sustentável, com foco nos impactos 

ambientais da atividade/empreendimento. Como exposto anteriormente, a Zona 

Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, cuja 

diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com 

interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, 

atenção especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na 

Constituição Brasileira como área de patrimônio nacional (BARRETO, 2014). 

Mas o instrumento do Licenciamento Ambiental ainda possui diversos outros 

pontos mal resolvidos, desde tópicos fundamentais, como a delimitação da 

competência para realização do licenciamento, até detalhes na elaboração das 

condicionantes exigidas. Nesse contexto, é explícita a necessidade de ajustes que 

possam alinhar aspectos teóricos e práticos, com intuito de convergir esforços para 

promover o desenvolvimento econômico sem comprometer os recursos naturais.  

A partir desse entendimento fica inerente a necessidade do comprometimento 

da administração pública com o alinhamento das ações e processos que envolvem o 

Licenciamento Ambiental na Zona Costeira, dando maior atenção às exigências da 

licença, melhorando o detalhamento das condicionantes estabelecidas, por exemplo, 

no que se refere à Compensação Ambiental, buscando primeiramente beneficiar a 

conservação e preservação de ecossistemas locais, pois é imprescindível que áreas 

diretamente afetadas pelos empreendimentos recebam uma atenção especial. 

 A Compensação Ambiental enquanto instrumento de Política Pública é 

sistematizada por processos e procedimentos específicos, que tem como intuito 
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demarcar o caminho que deve ser seguido, estabelecendo padrões que estão 

previstos na legislação ambiental brasileira. 

No presente estudo de caso tem-se como referência a Resolução CONAMA 

nº 371 de 2006, que advoga a causa em âmbito federal, a Portaria SEMA nº34 de 

2013, que aborda o procedimento da Compensação Ambiental em âmbito estadual e 

a Portaria Conjunta nº147 de 2014, que é complementada pela Portaria Conjunta nº 

33 de 2015. 

 O empreendedor com interesse na implantação de um novo empreendimento 

ou atividade elabora o EIA/RIMA e encaminha para análise do órgão ambiental 

responsável.  No caso, o processo de Licenciamento Ambiental dos 

empreendimentos do Distrito Industrial de Rio Grande se inicia na FEPAM, que 

estabelecerá o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento, 

fundamentado na base técnica do EIA/RIMA. Na emissão da LP será aberto o 

processo de Medida Compensatória, quando deveria o órgão ambiental definir o 

percentual dessa Compensação de acordo como grau do impacto ambiental 

causado. Mas, de modo geral, vem sendo aplicado o índice de 0,5% sobre os custos 

totais dos empreendimentos (tendo em vista que tal definição ainda se encontra em 

discussão judicial) para cálculo do valor devido, fixando o valor montante total da 

Medida Compensatória. 

 O processo específico da Medida Compensatória é encaminhado para a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, chegando ao Setor de Captação de 

Recursos da Divisão de Unidades de Conservação – DUC/DBIO/SEMA, que 

providenciará abertura de expediente administrativo. A documentação é 

encaminhada à Câmara Estadual de Compensação Ambiental – CECA, que tem 

finalidade de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental em unidades 

de conservação federais, estaduais e municipais, visando ao fortalecimento do 

SNUC, envolvendo assim os sistemas estaduais e municipais de unidades de 

conservação, se existentes. 

A partir de então, será definida a destinação dos recursos, levando também 

em consideração a proposta do empreendedor expressa no EIA/RIMA. O expediente 

então retorna à Divisão de Unidades de Conservação – DUC/DBIO/SEMA para 

elaboração do Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos, ou requisição do 

mesmo ao órgão ambiental gestor da Unidade de Conservação – UC beneficiada. 

Depois de elaborado, o referido Plano retorna para deliberação final da CECA, 
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sendo então protocolado no Setor de Captação de Recursos e enviado ao Setor 

Jurídico para consideração do Secretario Estadual de Meio Ambiente. 

 Após as deliberações finais, o Setor de Captação de Recursos elabora o 

Termo de Compromisso Ambiental – TCA, que deve ser assinado pelo 

empreendedor para emissão da LI, pois deve constar como condicionante da LP o 

compromisso de firmar o TCA para obtenção da LI, que deve ter como condicionante 

a execução do TCA firmado. No requerimento da LO o empreendedor deve 

apresentar os valores totais despendidos, pois se estes forem superiores aos valores 

previstos corrigidos pelo IGPM, deverá ser realizado um aditamento ao TCA. A 

quitação da Medida Compensatória só é emitida após a execução total dos recursos 

disponíveis, sendo os valores ainda não executados corrigidos anualmente. 

A definição dos processos e procedimentos que envolvem a Compensação 

Ambiental melhora proporcionalmente com a evolução legislativa do tema. Apesar 

da contribuição significativa no que se refere à padronização dos processos e 

procedimentos, ainda existem diversas lacunas a serem preenchidas e outros 

aspectos que podem ser melhorados. 

Apesar desse importante instrumento de Política Pública ainda estar 

“engatinhado”, não se pode perder o foco na sua contínua melhoria, pois a 

conservação do meio ambiente é diretamente afetada por todos os aspectos 

previstos na Compensação Ambiental, podendo-se afirmar que esta é imprescindível 

para se alcançar o tão desejado desenvolvimento sustentável. 

Não se torna exaustivo repetir que quando se trata da Zona Costeira, toda e 

qualquer ação é prioritária, por todos os detalhes de seu caráter de fragilidade, 

lembrando-se também que a Zona Costeira remete a paisagens, ambientes e 

ecossistemas únicos, em sua interação com as atividades portuário-industriais. 

 Quando verificado os valores totais despendidos, caso estes sejam maiores 

que os valores totais previstos pelo empreendedor, deve-se elaborar um aditamento 

ao Termo de Compromisso – TCA que segue o mesmo rito geral estabelecido, 

devendo o mesmo também ser pautado em reunião da CECA para destinação do 

recurso adicional. 

A figura 4 apresenta um fluxograma da Compensação Ambiental no Estado 

do Rio Grande do Sul desenvolvido a partir do estudo de caso, resumindo processos 

e procedimentos. 
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Figura 4 - Fluxograma do Processo da Compensação Ambiental no RS 

 

Fonte: produzido pelo autor. 
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4. O CASO DO POLO NAVAL E OFFSHORE DE RIO GRANDE 

 

4.1 Delimitação e Caracterização do Cenário 

 

 O estudo de caso sobre a Compensação Ambiental do Polo Naval e Offshore 

de Rio Grande envolve, principalmente, os ambientes costeiros dos municípios de 

Rio Grande e São José do Norte. A pesquisa abarca a relação entre os 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, suas áreas de influência, as 

unidades de conservação beneficiadas e as áreas prioritárias para conservação, 

incluindo as unidades de conservação existentes em âmbito local. 

 O arranjo de empreendimentos industriais que compõe o Polo Naval e 

Offshore serviu como base para investigar a aplicação do instrumento de 

Compensação Ambiental na zona costeira. O referido cenário foi delimitado tendo 

em vista a representatividade de suas características, que poderão dar suporte a 

outros estudos ambientais e integração de informações no mesmo contexto. 

  O estudo compreende os fatos ocorridos na última década, isto é, um recorte 

temporal que cobre o período compreendido entre os anos de 2005 e 2015, 

abrangendo desde o início da instalação dos estaleiros até a forte retração das 

atividades da indústria naval em nível nacional e local, em função da crise 

econômico-financeira que se abateu sobre a Petrobras, a corrupção ligada a esta e 

as empreiteiras e estaleiros, bem como pela crise política no país. 

Com uma nova demanda de mercado em função da descoberta de grandes 

reservas de petróleo no Pré-sal, a indústria naval no país teve um rápido 

crescimento, impulsionada pelo governo federal. Os investimentos bilionários para 

construção de plataformas de petróleo e embarcações de apoio à exploração 

resultaram no crescimento do setor portuário-industrial (DOMINGUES, 2008).  

Por esta ocasião, foi decidido que seria instalado um Polo Naval em Rio 

Grande, que posteriormente se estendeu a São José do Norte. Os estaleiros estão 

inseridos no baixo estuário da Lagoa dos Patos, no Porto de Rio Grande, em zona 

costeira com grande potencial de desenvolvimento portuário-industrial, mas que, ao 

mesmo tempo, se reveste de representatividade e importância ambiental impar. 

Fatores que remetem ao instrumento da Compensação Ambiental e a necessidade 

de efetiva conservação e preservação ambiental em âmbito local. 
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A figura 5 apresenta o complexo portuário-industrial com destaque a 

localização dos estaleiros que compõem o Polo Naval e Offshore de Rio Grande: 

Estaleiro Honório Bicalho / QGI e Estaleiro Rio Grande / EVOVIX localizados no 

município de Rio Grande e o Estaleiro São José do Norte / EBR recentemente 

instalado em São José do Norte. Cenário de alta complexidade, envolvendo 

desenvolvimento econômico, mesclado com um ambiente rico em ecossistemas com 

grande produtividade e diversidade, de extrema relevância ambiental em âmbito 

global pelos serviços ecossistêmicos que lhe são inerentes. 

 

Figura 5 - Mapa da localização dos Estaleiros do Polo Naval de Rio Grande 

 

Fonte: produzido pelo autor. 

 

 A Universidade Federal de Rio Grande – FURG, historicamente voltada aos 

ecossistemas costeiros e oceânicos, acumula reconhecida produção científica sobre 

a região costeira dos municípios referidos nesse estudo de caso, destacando a 

elevada relevância ambiental de seus ecossistemas e ambientes naturais, 

considerados prioritários à conservação e preservação, adquirindo os mesmos, 

caráter prioritário por estarem inseridos na zona costeira. Esses ambientes locais 



46 

 

 

devem ser valorizados para contrabalançar os impactos negativos advindos das 

atividades da indústria naval, garantindo o equilíbrio entre crescimento econômico e 

a qualidade de vida. 

Em âmbito federal, o documento do Ministério do Meio Ambiente – MMA 

sobre as “Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, destaca a referida região como de 

importância ambiental extremamente alta. (BRASIL, 2007) Em âmbito estadual, o 

documento sobre as “Áreas Prioritárias para Conservação na Planície Costeira do 

Rio Grande do Sul”, aponta áreas especificas com prioridade para conservação 

ambiental em âmbito local. (BURGER & RAMOS, 2007). Em âmbito municipal, a 

elaboração do “Plano Ambiental Municipal” reforça essa questão e dá importância a 

gestão ambiental integrada, principalmente em se tratando da zona costeira.  

A partir do inicio da instalação desses novos empreendimentos, a economia 

local foi alavancada em função dos investimentos bilionários, situação que 

incentivou a migração de milhares de pessoas para o município, causando 

transformações profundas na área de influência do Polo Naval. O aumento do fluxo 

de pessoas a procura de novas oportunidades refletiu diretamente no aumento da 

especulação imobiliária, desencadeando um crescimento desordenado em função 

da falta de planejamento (CARVALHO & DOMINGUES, 2009). 

Os impactos socioambientais ocorrem em efeito dominó, como a expansão 

das ocupações irregulares, famílias de baixa renda são obrigadas a buscar 

alternativas em função dos altos custos praticados no mercado, na maioria das 

vezes acaba sendo a invasão de áreas ambientais, aterrando ecossistemas 

importantes para estabelecer novas moradias, pressionando ambientes naturais 

frágeis, comprometendo ecossistemas importantes (DOMINGUES, 2008). 

Esta situação, associada à precariedade do sistema de saneamento básico, o 

aumento do tráfego urbano e outros diversos fatores desse crescimento abrupto, fez 

surgir diversos impactos diretos e indiretos, sinérgicos e cumulativos, que aumentam 

cada vez mais. A degradação da qualidade de vida da população cresceu 

paralelamente a falta de preocupação ambiental em âmbito local, evidenciando 

novas demandas de gestão costeira, principalmente no que diz respeito à 

Conservação e Preservação Ambiental. 

A figura 6, ilustrativamente, tem o intuito de proporcionar a visualização da 

sobreposição dos principais cenários abordados nesse estudo de caso. Os círculos 
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verdes representam os dois municípios costeiros em tela, sobrepostos e divididos 

pelo baixo estuário da Lagoa dos Patos, área de significativa importância ambiental, 

na qual se observam as diversas áreas prioritárias à conservação e preservação, 

representadas pelo circulo vermelho, que se sobrepõe à referida região. O triângulo 

laranja representa a influência dos empreendimentos do Polo Naval e Offshore sobre 

todos os demais sistemas, revelando a importância que deveria ter a Compensação 

Ambiental Local para os ambientes e ecossistemas impactados pelo mesmo, 

visando garantir o equilíbrio ambiental dessa importante área da zona costeira. 

 

Figura 6 - Sobreposição de Cenários do Estudo de Caso

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No Estudo de Impacto Ambiental dos estaleiros estão definidas as áreas de 

influência das atividades desenvolvidas, informações teóricas importantes, 

reforçadas pela observação das alterações do cotidiano desses municípios, 

amplamente discutidas pela sociedade. As áreas de influência do Polo Naval e 

Offshore são definidas principalmente em função do meio físico, biótico e meio 

socioeconômico. Apesar de muita controvérsia, principalmente pela dificuldade em 
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se definir com exatidão a relevância de todos os impactos diretos e indiretos que 

serão causados pela instalação e operação, a proximidade dos empreendimentos 

evidencia a existência de impactos ambientais sinérgicos, reforçando a necessidade 

de um gerenciamento costeiro integrado e ações que possibilitem e garantam um 

efetivo equilíbrio dos ambientes e funções ecossistêmicas afetadas, compensando 

os impactos gerados.  

Considerando a área de influência do Estaleiro Honório Bicalho / QGI e do 

Estaleiro Rio Grande / ECOVIX, situados no município de Rio Grande, estes de 

maneira geral afetam todos os ambientes desse município e também de Pelotas, 

assim como outros ambientes limítrofes. Seria necessário um trabalho a parte para 

detalhar completamente todos os impactos gerados pelas diversas atividades que 

envolvem a indústria naval, incluindo todos os impactos socioeconômicos, bióticos e 

físicos. Informações abordadas detalhadamente nos extensos Estudos de Impacto 

Ambiental (realizado pela MRS Estudos Ambientais Ltda. em 2004). 

O Estaleiro de São José do Norte / EBR influencia os municípios de Rio 

Grande, Pelotas, Mostardas, Tavares, Capivari do Sul e Palmares do Sul. Esses 

municípios foram determinados em função das diferentes relações que mantêm com 

o município de São José do Norte, podendo, assim, serem influenciados de alguma 

forma pela implantação do empreendimento. 

Como salientado no relatório sobre a elaboração do Plano Diretor do Polo 

Naval e Offshore, as questões ambientais geradas pela implementação do mesmo 

necessariamente deveriam explicitar desdobramentos da integração das seguintes 

políticas públicas incidentes na zona costeira do Rio Grande e região: Política 

Nacional para os Recursos do Mar – PNRM, Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro - PNGC, Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC, Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, Estatuto das Cidades; Política 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH; Política Nacional de Educação Ambiental e 

o Plano Diretor Municipal (SEDAI, 2009). 

Mas o que existe é uma postura individualista, que considera que a 

sustentabilidade do sistema estaria contemplada na hipótese de cada empresa 

realizar a sua parte isoladamente. Apesar de parecer lógico, não é isso que 

acontece em sistemas portuários como o de Rio Grande, pois os efeitos cumulativos 

e sinérgicos das diversas atividades, bem como a sobreposição das áreas de 

influência determinam e condicionam ações articuladas e coletivas, que 
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preferencialmente beneficiem os ambientes impactados. O processo de reformas do 

setor portuário brasileiro não contemplou de forma decisiva a questão ambiental 

porque diante da complexidade das reformas a dimensão ambiental não foi 

considerada como um fator estratégico (KITZMANN & ASMUS, 2006). 

Apesar de nos últimos anos ter ocorrido um desenvolvimento considerável na 

legislação que trata de aspectos ambientais das atividades portuárias, bem como no 

marco regulatório destas atividades no Brasil, ainda há muito por fazer para 

incorporar a visão ambiental no dia-a-dia dos portos (PORTO & TEIXEIRA, 2002). O 

Licenciamento tem um papel fundamental na construção de processos sustentáveis 

e integrados, existindo a necessidade de um maior detalhamento das condicionantes 

ambientais, principalmente no que se refere à Conservação e Preservação 

Ambiental Local.  No contexto de uma sociedade capitalista, os empreendimentos 

visam primeiramente o lucro, realizando exclusivamente o necessário para cumprir 

as condicionantes estabelecidas na Licença Ambiental, instrumento norteador das 

Políticas, Programas e Planos da Gestão Ambiental Empresarial (BARRETO, 2014). 

 Associando às questões abordadas, cabe destacar a importância da 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC para a 

efetiva conservação e preservação da biodiversidade, que deveria iniciar em âmbito 

local, naturalmente refletindo no sistema como um todo. Os referidos municípios 

ainda demonstram insuficiência em mobilizar e consolidar questões ambientais 

básicas, como o estabelecimento do Sistema Municipal de Unidades de 

Conservação – SMUC, que possibilitaria a captação de recursos oriundos das 

compensações ambientais advindas dos grandes empreendimentos portuário-

industriais. Dessa maneira, a região vem perdendo bilhões de reais que poderiam 

garantir a conservação e preservação ambiental em âmbito local.  

 O que deixar então para os pequenos municípios do Brasil, que nem ao 

menos tem um Plano Diretor? Situação que expõe a gravidade dos problemas 

ambientais no país. Por esse motivo, é de extrema importância alinhar as Políticas, 

Programas e Planos visando à promoção do Gerenciamento Ambiental Integrado 

como estabelecido pelas diretrizes do PNGC, convergindo os esforços para a 

incorporação do mesmo no licenciamento ambiental na zona costeira, começando-

se pelo simples, conservando e preservando os ambientes impactados. Ou seja, 

garantindo a efetividade da Compensação Ambiental em âmbito Local.  
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4.2 Descrições e Evidências do Estudo de Caso 

 

4.2.1 Compensação Ambiental Estaleiro Honório Bicalho 

 

 O Estaleiro Honório Bicalho, atualmente administrado pelo consórcio QGI, foi 

criado no ano de 2005, com a proposta de iniciar o processo de estabelecimento da 

indústria naval em Rio Grande. Foi à primeira indústria do setor de construção naval 

instalada no município, pioneira do Polo Naval e Offshore de Rio Grande. 

 A figura 7 permite uma visualização geral do empreendimento, o guindaste 

instalado na área do Estaleiro Honório Bicalho / QGI identifica a mesma. 

 

Figura 7 - Estaleiro Honório Bicalho / QGI 

 

Fonte: SUPRG, 2012. 

 

 O Licenciamento Ambiental do empreendimento, realizado pela Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, se deu a partir do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA do Estaleiro ACKER no ano de 2004. Em seguida, o processo 

de solicitação da Licença Prévia - LP foi assumido pelo consórcio QUIP S/A, 

formado pelas empresas Queiroz Galvão, UTC Engenharia, Iesa Óleo e Gás e a 
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PJMR, além da Camargo Corrêa, que atuava em conjunto no mesmo estaleiro na 

construção do cais novo. Foi concedida a Licença de Instalação - LI no ano de 2005, 

quando iniciaram as atividades do empreendimento. O canteiro de obras estava 

sendo preparado e em seguida foi concedida a Licença de Operação - LO das 

atividades do empreendimento.  

Teve início então à integração da primeira plataforma de petróleo em Rio 

Grande, a Petrobrás-53, que foi entregue em 2008. Nos anos seguintes foram 

integradas e entregues outras três Plataformas, a P-55, P-58 e a P-63, totalizando 

mais de dez bilhões de reais (R$ 10.000.000.000,00) em investimentos. 

Analisado os documentos do processo de Compensação Ambiental do 

referido empreendimento, ressalte-se que o mesmo está há uma década em 

operação e até o presente momento nenhum recurso foi investido para conservação 

e preservação em âmbito local, ou seja, sem motivo definido, a Compensação 

Ambiental dos impactos possíveis e causados foi esquecida mesmo estando este 

instrumento alicerçado na legislação brasileira desde o ano 2000.  

 Resultado incabível, que marca o início de uma acalorada discussão. Sem 

nenhum tipo de justificativa, o processo de medida compensatória esteve à margem 

da lei durante dez anos. Sabe-se da precariedade dos serviços públicos, da falta de 

recursos humanos, do descaso ambiental, mas nada justifica tal situação, o que 

sugere até a possibilidade de existir algum tipo de favorecimento, ou talvez, todos 

estes fatores associados. Resultados que facilmente reforçam o visível descaso 

ambiental no Brasil em todas as esferas. 

 No ano de 2005, quando o empreendimento iniciou suas atividades, fazia 

cinco anos que a Lei do SNUC estava estabelecida na legislação brasileira. O órgão 

ambiental responsável pelo estabelecimento da porcentagem referente a 

Compensação Ambiental, para cálculo do valor devido com base no grau dos 

impactos negativos possíveis ou certos, definiu o índice percentual de 0,8% do custo 

total do empreendimento. 

 Sobre o valor definido pelo empreendedor como custo total (R$ 

24.000.000,00), foi aplicado o índice percentual e calculado o valor devido referente 

à Compensação Ambiental, que ficou resumido a cento e noventa e dois mil reais 

(R$ 192.000,00). Informação que instiga esclarecimentos, levando em conta os 

investimentos bilionários destinados ao estaleiro, é um valor estranhamente bastante 

reduzido, que sem duvida deve ser discutido. 
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 Analisando os processos de licenciamento, aparecem outros fatos intrigantes. 

O processo de Medida Compensatória foi aberto em 2005 e está parado desde 

então. E por mais que seja difícil acreditar, nem o Termo de Compromisso Ambiental 

– TCA foi assinado pelo empreendedor, ou seja, não existe garantia da destinação 

dos recursos para a criação, implantação ou manutenção de Unidades de 

Conservação locais, como também para nenhuma outra. 

Nesse momento se apresenta uma situação bastante delicada, levando-se em 

conta a crise por que passa a indústria naval brasileira, em função da corrupção que 

assola o setor. Associada a iminente crise econômica e, não existindo nenhum 

documento assinado que garanta a aplicação da Compensação Ambiental, é 

bastante provável a judicialização da causa, ficando o meio ambiente sujeito a arcar 

com todo o ônus de uma década de impactos (BARRETO, 2014). 

 Mesmo que o empreendimento já tivesse aderido ao Termo de Compromisso 

Ambiental - TCA, o valor a ser destinado estaria completamente desatualizado. A 

revisão dos custos totais do empreendimento foi solicitada pelo órgão ambiental 

somente em março de 2015, passado mais de um ano, ainda se encontra em 

andamento, estando à revisão de custos ainda não concluída. O processo passou 

engavetado durante uma década, atualmente anda em passos lentos, sugerindo que 

deve se arrastar durante mais alguns anos. 

Apesar de todos esses desvios inadmissíveis, forçando-se um olhar mais 

positivo, a partir do momento em que começar a ser atualizada, a Compensação 

Ambiental se enquadrará em todas as novas normas e procedimentos. Pelo menos é 

o que está legalmente garantido, mas mesmo assim incerto. 

 Enfim, se todo o processo estivesse legalmente em dia, mesmo assim não 

seria possível a criação de nova Unidade de Conservação em âmbito local, pois uma 

única Unidade de Conservação seria beneficiada com todo o recurso da 

Compensação Ambiental do referido empreendimento, uma vez que, de acordo com 

a deliberação da Câmara Estadual de Compensação Ambiental - CECA, como 

consta nas atas de reunião, a destinação dos recursos desse empreendimento será 

alocada na Reserva Biológica Estadual do Mato Grande, localizada no município de 

Arroio Grande, não sendo priorizada a conservação e preservação em âmbito local. 

 Com base na legislação vigente, considera-se plausível a destinação definida, 

pois apesar de não estar na área de influência do empreendimento, é uma Unidade 

de Conservação de Proteção Integral. Se a situação se restringisse a isso talvez o 
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caminho fosse mais curto, mas analisando-se os resultados, como exposto, 

verificou-se que o valor do recurso está completamente desatualizado e a empresa 

em operação há mais de dez anos, confirmando-se o descaso ambiental existente 

tanto na esfera pública, quanto na privada.  

 A tabela 2 sintetiza as informações obtidas sobre o processo de medida 

compensatória do Estaleiro Honório Bicalho. 

 

Quadro 2 - Resumo da Compensação Ambiental Estaleiro Honório Bicalho 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA 

EMPREENDIMENTO DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL – LEI 9.985 DE 2000, ART. 36 

ESTALEIRO HONÓRIO BICALHO – QGI 

EIA/RIMA ano 2004  LP ano 2004 LI ano 2005 LO ano 2005 

 
ÓRGÃO AMBIENTAL - FEPAM PERCENTUAL COMP. AMBIENTAL 0,8% 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL MONTANTE TOTAL MED. COMP. R$ 192.000,00 

 
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – CECA 

REBIO MATO GRANDE ARROIO GRANDE R$ 192.000,00 

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA PENDENTE 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

* Órgão ambiental licenciador ainda definia percentual de acordo com grau de impacto ambiental 
* Proposta do empreendedor de Compensação Ambiental não atendeu a legislação vigente 
* Dez anos em operação e Termo de Compromisso Ambiental ainda não foi assinado 
* Processo da Medida Compensatória se encontra parado desde a emissão da LO 
* Solicitado revisão dos custos totais do empreendimento 03 de março de 2015 

 
Fonte: produzido pelo autor. 

  

Percebe-se que não se despendem esforços maiores para garantir a 

qualidade ambiental em âmbito local. Apesar de a destinação estar amparada 

legalmente, não significa ser a melhor escolha, as áreas diretamente impactadas 

tem ficado somente com o ônus ambiental, mesmo com toda fragilidade do cenário 

apresentado. E ainda mais se tratando da zona costeira que tem caráter prioritário. 

Diversos ambientes e ecossistemas costeiros em âmbito local acabam perdendo a 

oportunidade de serem protegidos. 

Apesar do potencial da Compensação Ambiental, esse instrumento ainda 

apresenta diversas fragilidades, demonstrando necessidade de aperfeiçoamento. A 

evolução legislativa da Compensação Ambiental vem reforçando diversos pontos 
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específicos e se percebe melhorias, mas que devem sair do papel, pois o 

crescimento econômico anda mais rápido e tem se mostrado desordenado, não 

acompanhando a legislação ambiental vigente, quanto menos se adequando ás 

novas mudanças legais. Entende-se, também, que os processos que dependem de 

demanda política no Brasil são bastante complicados. Permanece, no entanto, o fato 

de ser a questão ambiental prioritária.   

A pouca informação disponível e falta de transparência não ajudam no 

processo, ainda mais associados a outros fatores, como pouco recursos humanos, 

somado a falta de interesse político para com o meio ambiente. Nessa análise o 

processo de Compensação Ambiental se mostra bastante lento, com prazos 

inadmissíveis e injustificáveis. 

 Mesmo se todo o processo dependesse somente da esfera privada, ou seja, 

da vontade do empreendedor, se estaria no mesmo caminho, pois a proposta de 

Compensação Ambiental apresentada no EIA/RIMA foi desperdiçada, quando não 

apresentou o mínimo embasamento técnico legal. No caso desse estaleiro, a 

proposta de aplicação do recurso da Medida Compensatória, foi de destinar recursos 

à implantação e consolidação do Sistema Municipal de Unidade de Conservação – 

SMUC, referindo-se e buscando amparo legal na Resolução CONAMA nº 02/96. Não 

levando em consideração que o EIA/RIMA é de 2004, quando a Lei do SNUC já 

existia há quatro anos, definindo resumidamente que a Compensação Ambiental tem 

como fundamento a Proteção de Áreas Ambientais a partir da criação ou 

manutenção de Unidades de Conservação. 

 A implantação do SMUC é um processo completamente documental, cabendo 

aos órgãos públicos essa tarefa. Apesar da intenção positiva da proposta, a Lei do 

SNUC já definia que o recurso deve ser aplicado para a criação ou manutenção de 

UC. A oportunidade de proposta do empreendedor foi desperdiçada, inicialmente 

porque se não existe um embasamento técnico legal, a ação não sai do papel, e, por 

propor um investimento em uma ação que deve partir do órgão público e mais cedo 

ou mais tarde será instituída.  

 Situação que sugere existir um descaso do empreendedor com a questão 

ambiental, ou talvez, falta de comprometimento dos profissionais atuantes na área, 

quando ficam submissos a atender as demandas solicitadas pelo contratante e, não 

mais atendem as causas ambientais inerentes, ficando claro que até mesmo quando 

exigida por lei, a conservação e preservação ambiental não está garantida. 
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4.2.2 Compensação Ambiental Estaleiro Rio Grande 

 

O Estaleiro Rio Grande, sob a administração da empresa ECOVIX desde 

2010, está localizado às margens do canal de acesso a Lagoa dos Patos. Possui o 

maior Dique Seco da América Latina e o maior guindaste do mundo 

(KONECRANES, 2012). Desde a construção do dique-seco, foram entregues pelo 

estaleiro três plataformas, a P-66, a P-67 e a P-69, a partir de um investimento que 

chega aos quinze bilhões de reais (R$ 15.000.000.000,00), para o conjunto dos oito 

cascos replicantes. No pico das obras, entre 2010 e 2014, empregou cerca de 10 mil 

colaboradores diretos. 

 A figura 8 permite uma visualização mais detalhada do projeto do Estaleiro 

Rio Grande / ECOVIX, mostrando o ERG 1 e 2, situado na área do porto, entre o 

canal de navegação e o Saco da Mangueira, ao fundo. 

 

Figura 8 - Estaleiro Rio Grande / ECOVIX 

 

Fonte: PORTOS & MERCADOS, 2014. 
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Em seguida a instalação da QUIP em área do Porto Novo, surgiu a licitação 

da Petrobras para a construção do Dique Seco, com vistas à construção de oito 

cascos replicantes de plataformas FPSO e três navios-sonda. O Licenciamento 

Ambiental iniciou no ano de 2004, quando foi apresentado o EIA/RIMA do 

empreendimento, tendo a Licença Prévia - LP sido concedida em 2005, obtendo-se 

no ano seguinte a Licença de Instalação - LI, quando começaram as obras de 

construção do estaleiro, que se estenderam até 2009, quando então a FEPAM 

concedeu a Licença de Operação - LO do empreendimento, que, em 2010, iniciou a 

construção das encomendas, concomitantemente com a integração da plataforma P-

55 pela QUIP, que fez uso do Dique Seco para finalização da mesma. 

Com o início da operação do maior empreendimento da indústria naval em 

Rio Grande, o impacto sinérgico das atividades dessa indústria passou a reforçar a 

necessidade de atenção especial aos ambientes e ecossistemas locais, priorizando-

se a conservação e preservação local. As dimensões desse empreendimento 

rementem aos significativos impactos ambientais detalhados no EIA/RIMA, 

instigando a questionar sobre a Compensação Ambiental do mesmo. 

Nesse caso, restou evidente que a integração de informações, ações e 

esforços afetou diretamente no sucesso e efetividade da conservação ambiental. 

Controversamente, não existiu nenhuma Compensação Ambiental Local, nenhuma 

Unidade de Conservação foi criada e nenhuma Unidade de Conservação em âmbito 

local foi beneficiada, apesar de o empreendimento estar localizado na zona costeira, 

no estuário da Lagoa dos Patos e existindo nessa região uma ampla diversidade de 

ambientes evidentes para conservação ambiental com necessidade de serem 

protegidos. Mai uma vez, o meio ambiente local foi deixado em segundo plano. 

 Situação evidenciada inicialmente pela proposta de aplicação da Medida 

Compensatória apresentada no EIA/RIMA, que é a mesma do Estaleiro Honório 

Bicalho / QUIP S/A. A empresa de consultoria que elaborou o Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA, utilizou o mesmo capítulo nos dois EIA/RIMA, propondo 

novamente a implementação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação - 

SMUC e respaldando a proposta pela Resolução CONAMA nº 02/96, quando já 

existia a Lei 9.985 de 2000. Dessa maneira, foram desperdiçadas duas 

oportunidades únicas, prejudicando diretamente possíveis benefícios para 

conservação ambiental em âmbito local. 
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 Dentro desse contexto, vale destacar pontos específicos sobre a Área de 

Proteção Ambiental da Lagoa Verde. A Unidade de Conservação municipal, com 

toda sua importância ambiental, está na área de influência direta do estaleiro, e 

deveria ser a principal Unidade de Conservação beneficiada pela Compensação 

Ambiental do mesmo. Porém como a mesma não foi reconhecida em âmbito 

estadual e, em função da legislação restringir a aplicação do recurso para Unidades 

de Conservação de Proteção Integral, a mesma ficou a mercê dos variados impactos 

ambientais que vem sofrendo a partir das pressões exercidas pela expansão da 

mancha urbana. 

Os recursos da Compensação Ambiental do empreendimento novamente 

foram deliberados pela Câmara Estadual de Compensação Ambiental - CECA para 

Unidades de Conservação Estaduais. Apesar da APA da Lagoa Verde ser 

reconhecida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA alega que a mesma não poderia 

receber os recursos, pois não é reconhecida em âmbito estadual, ou seja, não está 

cadastrada no Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC e por esse 

motivo a Unidade de Conservação não foi beneficiada. 

Inusitadamente, o Decreto Estadual que cria o SEUC é de 1992 e não 

expressa em nenhum momento essa regra, e mesmo que estivesse definida no 

decreto, iria de encontro a Lei do SNUC que é de 2000, que estabelece que para 

uma Unidade de Conservação ser beneficiada, ela deverá estar cadastrada no 

SNUC, assim como a APA da Lagoa Verde. 

Em nenhum momento a Lei definiu que, além de cadastrada no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, a Unidade deva também estar 

cadastrada no Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC. Até porque, 

se a Unidade estiver cadastrada no SNUC, significará que a mesma atende as 

normas e critérios de criação estabelecidos na Lei Federal, sendo, portanto, 

controversas a não inclusão da mesma no Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação - SEUC. 

Cabe reforçar que em nenhum momento a legislação federal define que para 

uma UC ser beneficiada, além de estar cadastrada no SNUC, deverá a mesma 

também estar cadastrada no SEUC. Situação que deixa explícita uma conduta 

ininteligível. Atualmente, uma Unidade de Conservação só é obrigatoriamente 

beneficiada com os recursos da Compensação Ambiental caso seja diretamente 
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afetada pelo empreendimento. Fica inerente a necessidade de aprimoramento da 

legislação em função da obrigatoriedade de beneficiamento de Unidades de 

Conservação existentes na área de influência dos empreendimentos. 

 Os valores da Compensação Ambiental não alteram o resultado do estudo de 

caso, significando somente um fator agravante. Serão apresentados para 

dimensionar a situação e as perdas de possíveis benefícios, além de facilitar a 

visualização dos fatos. A FEPAM definiu o índice percentual da Compensação 

Ambiental em 0,6% aplicado sobre o custo total do empreendimento informado pelo 

empreendedor (R$ 479.934.650,00). Sendo assim, o montante total da 

Compensação Ambiental devida ficou no valor de R$ 2.879.607,90 (dois milhões de 

reais) referentes ao ERG 1. Posteriormente foi somado mais R$ 850.000,000 

(oitocentos e cinquenta mil reais) referentes ao ERG 2 e ainda deverá existir a 

ampliação do empreendimento com a construção do ERG 3.  

 Por deliberação da Câmara Estadual de Compensação Ambiental – CECA, os 

recursos da Compensação do Estaleiro Rio Grande serão destinados somente para 

Unidades de Conservação Estaduais. Novamente, a Reserva Biológica Estadual do 

Mato Grande, também o Parque Estadual de Camaquã, o Parque Estadual de Itapuã 

e a Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa. 

 Foge ao escopo dessa dissertação discutir as deliberações do órgão 

ambiental estadual, mas para facilitar o entendimento da questão central a ser 

respondida, é valido destacar alguns pontos específicos referentes às Unidades de 

Conservação citadas, as quais serão beneficiadas com os recursos da 

Compensação Ambiental do Estaleiro Rio Grande.  

 A Reserva Biológica Estadual do Mato Grande será a mais beneficiada, 

recebendo em torno de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), estando 

localizada no município de Arroio Grande, fora da área de influência direta do 

empreendimento. Mas das Unidades de Conservação beneficiadas é a mais 

próxima, em torno de 200 km de distância da área de influência direta do 

empreendimento. Situa-se no Bioma Mata Atlântica e compartilha a Bacia 

Hidrográfica Mirim-São Gonçalo. 

O Parque Estadual de Camaquã receberá em torno de R$1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil reais), estando localizado nos municípios de Camaquã e São 

Lourenço do Sul, distando também cerca de 200 km do empreendimento, fora, 
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portanto, de sua área de influência direta, situando-se o mesmo em outro Bioma e 

em Bacia Hidrográfica diferente. 

O Parque Estadual de Itapuã, localizado no município de Viamão, dista cerca 

de 350 km do local impactado pelo estaleiro, mas será beneficiado com 

aproximadamente R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). Também está 

situado em outra Bacia Hidrográfica e em outro Bioma. 

A Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa, localizada no município de Itati, 

a cerca de 480 km de distância do empreendimento, deverá receber um beneficio de 

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), apesar de estar localizada em Bacia 

Hidrográfica diferente e também em outro Bioma. 

 A tabela 3 sintetiza as informações obtidas sobre o processo de medida 

compensatória do Estaleiro Rio Grande. 

 

Quadro 3 - Resumo da Compensação Ambiental Estaleiro Rio Grande 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA 

EMPREENDIMENTO DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL – LEI 9.985 DE 2000, ART. 36 

ESTALEIRO RIO GRANDE – ECOVIX (ERG 1 e 2) 

EIA/RIMA ano 2004  LP ano 2005 LI ano 2006 LO ano 2009 

 
ÓRGÃO AMBIENTAL - FEPAM PERCENTUAL COMP. AMBIENTAL 0,6% 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL MONTANTE TOTAL MED. COMP. R$ 2.879.607,90 + 850.000,00 

 
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – CECA 

REBIO MATO GRANDE ARROIO GRANDE R$ 1.777.107,78 

PQ. EST. DE CAMAQUÃ CAMAQUÃ / SÃO LOURENÇO R$ 1.277.107,78 

PQ. EST. DE ITAPUÃ VIAMÃO R$ 325.392,84 

REBIO MATA PALUDOSA ITATI R$ 350.000,00 

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA PENDENTE 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

* Órgão ambiental licenciador ainda definia percentual de acordo com grau de impacto ambiental 
* Proposta do empreendedor de Compensação Ambiental não atende a legislação vigente 
* Longo prazo após emissão da LO para assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (vencido) 
* Tendência da liberação dos recursos para Unidades de Conservação estaduais 
* Recursos da Compensação Ambiental ainda não foram executados 

 
Fonte: produzido pelo autor. 
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 Como se depreende, a situação se repete, quando novamente nenhum 

recurso foi usado em prol da conservação e preservação de ambientes locais com 

relevância ambiental extremamente elevada. Não foi criada nenhuma Unidade de 

Conservação em âmbito local, bem como nenhuma das Unidades de Conservação 

locais existentes foram beneficiadas. 

Em nenhum momento foi cogitada a hipótese de criação de uma nova 

Unidade de Conservação, nenhuma área em âmbito local recebeu atenção, mesmo 

com todas as características ambientais prioritárias da microrregião. Os dados 

deixam transparecer que o processo não foi bem conduzido, o Estado na tomada de 

decisão, não prioriza necessidades locais, desconsiderando completamente as 

necessidades especiais como a da zona costeira, explicitadas no Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro - PNGC, atropelando interesses nacionais e internacionais. 

Em nenhum momento se está a expressar a não relevância das áreas 

beneficiadas muito pelo contrário, qualquer ambiente natural tem importância única. 

Mas como também afirma Paulo Affonso Leme Machado (2013), os recursos da 

Compensação Ambiental tem uma relação inegável com a área onde o 

empreendimento está instalado. Ainda que fosse possível alegar que não existem 

áreas importantes próximas ou com potencial para tanto, qualquer área tendo 

mínima importância ambiental deveria estar sendo Compensada para 

contrabalancear os impactos locais. 

 O estaleiro está em operação há sete anos, já foram investidos bilhões de 

reais em cascos de plataformas, mas os valores da Medida Compensatória ainda 

não foram executados. O tempo se alongou ainda mais em função do extenso prazo 

até que o empreendedor assinasse o Termo de Compromisso Ambiental – TCA. 

 No processo de licenciamento, a Licença de Operação - LO foi concedida 

antes da adesão ao TCA. Dessa maneira, tendo o empreendedor a Licença para 

iniciar as atividades, verifica-se o descaso com a causa ambiental. Tardiamente, a 

obrigação de aderir ao TCA se tornou uma condicionante da LP, mas antes disso, o 

empreendedor sempre fez o possível para estender ao máximo o período para 

adesão. Situação que ficou agravada pela crise da indústria naval, que, como 

anteriormente exposto, está diretamente ligada aos escândalos de corrupção. As 

empresas devem milhões de reais para fornecedores, e os bancos, em função da 

crise, bloquearam os empréstimos, expondo à urgência de atenção a causa da 
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Compensação Ambiental, a qual, fora do foco das mídias, parece que tão cedo não 

será lembrada. 

Com a crise instalada na indústria naval nacional, é provável que a dívida 

ambiental não seja paga tão cedo. Com sorte, talvez ainda venha a ser executada 

sem uma discussão judicial, mas o contexto mostra que não é nula a possibilidade 

do processo simplesmente ser colocado de lado e engavetado por mais alguns 

anos. Situação que, associada às mudanças de razão social do empreendimento, 

torna o processo muito fragmentando, ficando dispersas informações importantes e 

sem responsáveis diretos, prejudicando uma leitura homogênea do processo, 

exigindo uma análise minuciosa dos dados para formação de informações conexas. 

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA chegou a se mobilizar na 

tentativa de captação do recurso para benefício local, quando solicitou recursos da 

Compensação Ambiental para a criação da Área de Proteção Ambiental da Ilha dos 

Marinheiros e para melhoria da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde. A 

CECA deliberou reservar 15% dos recursos para aplicação na Área de Proteção 

Ambiental da Lagoa Verde para quando estivesse cadastrada no SEUC e tivesse 

parecer da FEPAM que o empreendimento afeta a Unidade de Conservação.  

O próprio órgão ambiental havia estabelecido na Licença Prévia - LP a 

preferência de aplicação da Compensação Ambiental em Unidades de Conservação 

de Rio Grande (EIA/RIMA “LP nº99/2005”). Mas o desfecho foi um cadastro negado 

e os 15% realocados para o Parque Estadual de Itapuã. 

  

 

4.2.2 Compensação Ambiental Estaleiro São José do Norte 

 

 O Estaleiro São José do Norte, da empresa EBR, o último instalado no Polo 

Naval e Offshore de Rio Grande, iniciou o Licenciamento Ambiental em 2011 e, no 

ano seguinte, foi obtida a Licença de Instalação - LI. As obras iniciaram em 2013 e, 

em seguida, com a emissão da Licença de Operação – LO vem sendo construídos 

os módulos de produção que serão integrados a plataforma P-74. 

No contexto de resultados controversos anteriormente apresentados, pode-se 

dizer que do arranjo da indústria naval instalado na região de estudo, o EBR teve o 

processo de Compensação Ambiental mais efetivo, transparecendo da análise 
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realizada algumas melhorias quanto ao aprimoramento das normas e procedimentos 

a partir dos últimos atos legais expostos na evolução legislativa. 

A figura 9 permite uma melhor visualização do empreendimento, destacando 

a área do Estaleiro de São José do Norte / EBR no estuário da Lagoa dos Patos. 

 

Figura 9 - Estaleiro de São José do Norte / EBR 

 

Fonte: ZENITE, 2014. 

 

O processo da medida compensatória apresentou os primeiros passos na 

melhoria das questões referentes a conservação e preservação local, demonstrou 

melhorias nesse sentindo, dentro das limitações legais e, de maneira geral, foi o 

mais homogêneo e padronizado, pois foi enquadrado em novas normas e 

regulamentações, federais e estaduais. Comprovando que existem boas 

possibilidades para o futuro quanto às práticas adotadas no licenciamento destes 

grandes empreendimentos. 

 O Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA do referido estaleiro sugere a 

destinação do recurso principalmente para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, 

indicando áreas de conservação locais, como dunas lacustres; Saco do Medanha e 
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Saco do Rincão; lagoas e banhados do Estreito, sendo um bom indicativo da 

qualidade do processo. 

Da parte do empreendedor, percebe-se o destaque à conservação de 

ambientes de importância ambiental em âmbito local, demonstrando ótima 

articulação na fundamentação das propostas, consciência ambiental e respeito ao 

meio ambiente, quando cita o Decreto Federal nº 5092/2004 a respeito de Áreas de 

Especial Interesse para Conservação, a partir do Plano diretor de São José do Norte 

– Lei Municipal nº 456/2006 456/2006, reforçando a importância e necessidade de 

uma gestão ambiental municipal consolidada e proativa. 

 A tomada de decisão é o momento mais relevante do processo e a análise 

sugere que as prioridades dos órgãos ambientais estaduais nem sempre é a 

conservação e preservação em âmbito local. Situação confirmada nos espaços de 

diálogo com atores chave, que explicitaram que a prioridade do órgão ambiental 

estadual é a regularização das Unidades de Conservação existentes e não a criação 

de novas Unidades de Conservação. 

 Em função da discussão judicial referente ao cálculo da Compensação 

Ambiental que ainda aguarda decisão, de maneira geral, o percentual da mesma 

vem sendo definido em 0,5% do custo total do empreendimento. Este índice 

percentual aplicado no custo total do empreendimento (R$ 539.485.803,55) 

informado pelo EBR ao órgão ambiental licenciador resulta no montante total de 

mais de dois milhões de reais (R$ 2.697.429,01), devidos à Compensação Ambiental 

das atividades realizadas.  

 Com essa definição, a CECA deliberou que as Unidades de Conservação 

beneficiadas a partir desses recursos serão o Parque Estadual Delta do Jacuí, o 

Parque Estadual de Itapuã, o Parque Estadual Espinilho, a Reserva Biológica 

Estadual de Ibirapuitã, o Parque Nacional Lagoa do Peixe e a Reserva da Vida 

Silvestre do Molhe Leste. 

Independentemente das decisões do órgão ambiental, destacam-se aspectos 

específicos dessas Unidades de Conservação, reforçando que objetivo principal é 

esclarecer os esforços de conservação e preservação ambiental local, e não de 

discutir as deliberações. 

O Parque Estadual Delta do Jacuí, localizado na região metropolitana de 

Porto Alegre, aproximadamente 300 km de distância do empreendimento, será a UC 

mais beneficiada, pois receberá no mínimo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 
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compensação ambiental, apesar de se situar em outra Bacia Hidrográfica e em 

Bioma diferente ao da área afetada. 

A Reserva Biológica de Ibirapuitã, localizada no município de Alegrete, a 

cerca de 500 km de distância do empreendimento, será beneficiada com 

aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), apesar de também se situar 

em outra Bacia Hidrográfica e outro Bioma. 

O Parque Estadual de Itapuã, localizado no município de Viamão, a cerca de 

350 km de distância do empreendimento, estará sendo beneficiado com mais de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais), apesar de se situar em outra Bacia Hidrográfica 

e em outro Bioma. 

O Parque Estadual Espinilho, localizado no município de Barra do Quarai, a 

cerca de 700 km de distância da área de influência do Polo Navale Offshore, 

receberá mais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), apesar de se 

situar também em Bacia Hidrográfica diferente assim como em outro Bioma. 

 O Parque Nacional da Lagoa do Peixe, localizado nos municípios de Tavares 

e Mostardas, é a primeira verificação da Compensação Ambiental em âmbito local, 

pois se situa na mesma Bacia Hidrográfica do empreendimento e no mesmo Bioma, 

distando do estaleiro cerca de 120 km. É uma das Unidades de Conservação 

propostas pelo empreendedor e será beneficiada com novecentos e trinta mil reais 

(R$ 930.000,00) como Compensação da instalação e operação do Estaleiro EBR. 

 A Reserva da Vida Silvestre do Molhe Leste, localizada no município de São 

José do Norte, distando cerca de 20 km do empreendimento, é a Unidade de 

Conservação Municipal mais próxima do estaleiro a ser beneficiada com os recursos 

da Compensação Ambiental, situando-se na mesma Bacia Hidrográfica e no mesmo 

Bioma. É a segunda proposta do empreendedor voltada a conservação e 

preservação em âmbito local. A UC receberá R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

para gestão e manutenção. Sendo otimista, pode ser um possível indício da 

possibilidade de melhoria no processo de Compensação Ambiental em âmbito Local, 

situação importante para deixar claro que as possibilidades existem, mas é preciso 

gerar informações que subsidiem aprimoramentos. 

 A tabela 4 sintetiza as informações obtidas sobre o processo de medida 

compensatória do Estaleiro em São José do Norte / EBR. 
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Quadro 4 - Resumo da Compensação Ambiental Estaleiro São José do Norte 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA 

EMPREENDIMENTO DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL – LEI 9.985 DE 2000, ART. 36 

ESTALEIROS DO BRASIL – EBR 

EIA/RIMA ano 2011  LP ano 2011 LI ano 2012 LO ano 2014 

 
ÓRGÃO AMBIENTAL - FEPAM PERCENTUAL COMP. AMBIENTAL 0,5% 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL MONTANTE TOTAL MED. COMP. R$ 2.697.429,01 

 
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – CECA 

PQ. EST. DELTA DO JACUI GRANDE PORTO ALEGRE R$ 1.000.000,00 

REBIO IBIRAPUITÃ ALEGRETE R$ 800.000,00 

PQ. EST. DE ITAPUÃ VIAMÃO R$ 418.521,33 

PQ. EST. ESPINILHO BARRA DO QUARAI R$ 367.429,01 

PQ. NAC. LAGOA DO PEIXE SÃO JOSÉ DO NORTE R$ 930.000,00 

REVIS DO MOLHE LESTE SÃO JOSÉ DO NORTE R$ 600.000,00 

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA ASSINADO 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

* Percentual da Compensação Ambiental em discussão judicial, aplicação de 0,5% de maneira geral 
* Proposta do empreendedor priorizando a conservação e preservação em âmbito local 
* Enquadrado nas novas normas e procedimentos, processo mais ágil e efetivo. 
* Adesão ao Termo de Compromisso Ambiental antes da emissão da LI 
* Destinação recursos da Compensação Ambiental para UC’s locais 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O processo da Compensação Ambiental do referido estaleiro se mostra 

bastante avançado quando comparado aos outros empreendimentos do Polo Naval 

e Offshore, isso se deve ao estabelecimento das novas normas legalmente 

estabelecidas, principalmente as portarias estaduais, que padronizaram os 

aprimoramentos dos procedimentos, efetivando o processo, deixando claro que 

ajustes específicos podem melhorar a eficácia da Compensação Ambiental. 

A avaliação constante gera informações importantes, que podem permitir 

adequações imprescindíveis, não se devendo esquecer que antes existe um fator 

determinante, a vontade política, pois se faz necessária à flexibilização na 

implementação das revisões realizadas. Antes de tudo, a questão ambiental precisa 

ser enxergada com outros olhos. Os erros permitem a evolução e devem ser 

entendidos como possibilidades de aperfeiçoamento. 
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4.3 Principais Aspectos e Fatores Associados 

 

 O SNUC é um dos modelos de conservação mais sofisticados do mundo, 

deve ser entendido como uma maneira especial de ordenamento territorial e não 

como um entrave ao desenvolvimento econômico e social (MMA, 2011). O 

estabelecimento da Lei 9.985 de 2000 foi um passo grandioso em prol da 

conservação e preservação da natureza, e apesar de recente, vem evoluindo desde 

sua criação, mas ainda assim, analisando na prática, muitas vezes a teoria acaba 

não saindo do papel. Cada situação analisada especificamente revela detalhes que 

podem e devem ser melhorados, ficando claro que o assunto urge por discussões. 

 Os resultados apresentam informações inusitadas, mas que de certa maneira 

refletem a realidade da tão criticada política vivenciada no Brasil. Escândalos 

políticos, troca de favores, corrupção entre agentes públicos e privados, atualmente 

são situações evidenciadas pela mídia quase que diariamente. O fator econômico 

que acompanha o poder e visibilidade aparece sempre em primeiro lugar comparado 

a questão ambiental, que se desenvolve em desvantagem, por depender 

diretamente da vontade política para acontecer. Os dados passam a ser mais bem 

compreendidos quando analisados a partir do contexto político do país. 

 No mínimo se faz necessário que as informações estejam à disposição. 

Permitindo a possibilidade de começar a desenvolver ações sólidas e legítimas, do 

micro para o macro, reforçando a ideia da efetivação das ações em âmbito local, 

expandindo-as amplamente. 

 A avaliação periódica deve fazer parte do processo, permitindo assim a 

identificação de lacunas que prejudicam o andamento dos procedimentos técnicos e 

administrativos, possibilitando ajustar os espaços existentes em todas as esferas e 

âmbitos, além de simplificar dentro do possível as questões legais, incentivando o 

empreendedor a fomentar intenções de conservação e preservação ambiental, 

garantindo o desenvolvimento sustentável.  

 Na esfera privada, no âmbito institucional, mais esforços poderiam ser 

despendidos para garantir a conservação ambiental local, como uma proposta de 

aplicação de recursos da Compensação Ambiental indiscutivelmente fundamentada 

a subsidiar a tomada de decisão em função da conservação e preservação local, 

fazendo algo realmente efetivo ao invés de resumir as ações ao cumprimento de 

exigências legais. 
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 Na esfera pública, em âmbito estadual, seria interessante a revisão de 

algumas questões legais, por exemplo, a classificação das Unidades de 

Conservação, que poderia ser simplificada, também a possibilidade de destinação 

de recursos para a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que 

tão logo possível poderão ser integralmente protegidas, entre outras alterações 

importantes, tendo em vista a demanda de recursos e a importância do papel do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.  

 Também na esfera pública, mas em âmbito local, as Secretarias Municipais 

de Meio Ambiente – SMMA deveriam estar desenvolvendo ações proativas. Sendo 

um município portuário de localização estratégica, ponto de referência para a 

implantação de novos empreendimentos industriais, quando existisse a demanda 

para aplicação de recursos advindos da Compensação Ambiental, já deveriam estar 

consolidados instrumentos de gestão ambiental balizadores do processo de tomada 

de decisão, para que os esforços fossem inevitavelmente voltados para âmbito local. 

Da mesma forma, o estabelecimento de uma melhor comunicação institucional com 

os órgãos estaduais, além da incorporação aos “Planos de Gestão” de subsídios e 

propostas para a proteção de ambientes e ecossistemas importantes.  

 O estudo de caso permitiu identificar diversas fragilidades que vêm sendo 

expostas ao decorrer do trabalho. Inicialmente, fica evidente que a conservação e 

preservação local vêm sendo prejudicadas, quando se observa que foram instalados 

três grandes estaleiros e em nenhum dos dois municípios foi criada uma Unidade de 

Conservação. Ou seja, o Polo Naval e Offshore alterou completamente o cotidiano 

dos municípios, em contrapartida, não foi viabilizada a proteção de nenhum 

ambiente natural em âmbito local, causando degradações ambientais irreparáveis. 

Não se pode deixar de levar em consideração que os empreendimentos estão 

inseridos no estuário da Lagoa dos Patos, área com relevância ambiental 

extremamente elevada para conservação da biodiversidade na zona costeira, como 

destacado no documento do Ministério do Meio Ambiente - MMA sobre as “Áreas 

Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira" (MMA, 2007). 

 No estudo de caso se evidencia que seria possível conciliar o crescimento 

econômico e a proteção ambiental, mas alguns fatores determinantes desalinhados 

impossibilitam a valorização dos ambientes locais a partir da conservação e 

preservação destes. A compensação é uma forma de aliviar a perda parcial da 



68 

 

 

qualidade ambiental, quando impossível impedi-la, e poderia ser traduzida em 

qualquer beneficio ambiental, mas no caso, a escolha da lei foi à criação e/ou 

melhoria da situação das Unidades de Conservação (BECHARA, 2007). 

Existe uma amplitude de possiblidades de conservação e preservação 

ambiental local, é importante entender que o recurso que o empreendedor vier a 

pagar a título de Compensação Ambiental possui uma relação inegável com a área 

em que os prejuízos ambientais possam ocorrer (MACHADO, 2013). Quando se fala 

em ambientes portuários, é inevitável não relacionar a necessidade de ações 

conjuntas, tendo em vista os impactos sinérgicos negativos que serão gerados, 

caminhando-se para uma gestão ambiental integrada. Mas a vontade política 

sempre aparece como o maior entrave.   

 Quando existem ambientes importantes na área de influência dos 

empreendimentos, é evidente que os recursos deveriam ser destinados para a 

proteção do mesmo, visando beneficiar as Unidades de Conservação existentes ou 

criar novas na mesma região, seja do grupo de Proteção Integral ou Uso 

Sustentável. Não havendo Unidades de Conservação afetadas pelos impactos 

diretos dos empreendimentos, a preferência deveria ser o beneficiamento das 

Unidades de Conservação localizadas nas proximidades dos mesmos, ou seja, na 

mesma bacia hidrográfica e no mesmo bioma, localizadas preferencialmente na área 

de influência do projeto e/ou criadas novas Unidades de Conservação na mesma 

microrregião (MACHADO, 2013). 

 Situação que parece não constar claramente na lei, mas que em momento 

oportuno também deveria ser discutida sua eventual inserção, pois fica nitidamente 

visível a partir dos resultados apresentados, no qual se procura demonstrar a 

necessidade de vinculação legal dos recursos da Compensação Ambiental a área 

afetada pelo empreendimento ou área de influência do projeto (BECHARA, 2007). 

 A finalidade da Compensação Ambiental deve ser primeiramente oferecer um 

benefício àqueles que sofrem os prejuízos. A criação ou melhoria de Unidades de 

Conservação nas proximidades pode significar um ganho ambiental, em 

contrapartida das perdas causadas pelo empreendimento, mas a Lei 9.985 de 2000, 

mesmo sem ser explicita, possibilita que sejam contempladas com recursos da 

Compensação Ambiental Unidades de Conservação em qualquer lugar do país, não 

sendo necessário estarem localizadas na área de influência do empreendimento. 



69 

 

 

Mas, na medida em que a compensação decorre de um impacto aferido em 

EIA/RIMA, que atinge áreas delimitadas e ecossistemas específicos, devem ser 

aplicadas nessas áreas os recursos referentes à Compensação Ambiental 

(IRIGARAY, 2010). 

 O Plano de Negócios da Petrobrás previa o valor de duzentos e vinte e quatro 

bilhões de dólares (US$ 224.000.000.000,00) a serem investidos nas atividades da 

cadeia produtiva do petróleo desenvolvidas no Brasil, setor com potencial para 

movimentar mais trezentos bilhões de dólares (US$ 300.000.000.000,00) em 

contratos. Os valores das encomendas feitas ao Polo Naval e Offshore de Rio 

Grande ultrapassam os dez bilhões de dólares (US$ 10.000.000.000,00) (VALOR 

ECONOMICO, 2010). 

Foram integradas pelo Consórcio QUIP, no Estaleiro Honório Bicalho, as 

plataformas P-53, P-55, P-58 e P-63, existindo a expectativa da integração dos 

cascos das plataformas P-75 e P-77, sob a nova razão social, o Consórcio QGI. No 

estaleiro Rio Grande, da ECOVIX, detentora dos contratos de construção de oito 

cascos replicantes de plataformas FPSO, foram concluídos e entregues os cascos 

das plataformas P-66, P-67 e P-68, estando o casco da P-69 em fase de finalização, 

restando pendentes os outros quatro cascos e os três navios-sonda, os quais, 

possivelmente, serão construídos na China. No Estaleiro da EBR em São José do 

Norte, estão sendo construídos os módulos de produção que serão integrados ao 

casco da plataforma P-74 que chegou recentemente no estaleiro. 

Apesar do contexto de crise política e econômica vivenciada atualmente no 

país, as grandes reservas de petróleo da camada Pré-Sal mais cedo ou mais tarde 

serão exploradas, abrindo novas oportunidades de negócios à indústria naval 

brasileira. Os três estaleiros em tela, considerados os mais modernos do país, terão 

suas atividades novamente potencializadas. Assim, urge o aprimoramento das 

diversas linhas de ação envolvidas nesses processos, pois além dos problemas 

ambientais existentes, a qualquer momento a demanda será reestabelecida. 

 No estudo de caso do Polo Naval e Offshore de Rio Grande, foram 

identificados os montantes totais dos recursos da Compensação Ambiental de cada 

empreendimento da indústria naval, as Unidades de Conservação locais que seriam 

beneficiadas e a criação de novas Unidades de Conservação a partir destes 

recursos, bem como outros detalhes importantes nesse processo.  
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São informações que na verdade deveriam ser amplamente divulgadas pelos 

órgãos públicos, mas de certa maneira acabam sendo restritas e o assunto pouco 

difundido. Situação que é percebida a partir dos espaços de diálogo que se manteve 

com variados atores sociais, visto que a maioria nunca ouviu falar da Compensação 

Ambiental dessa indústria, muito menos do beneficiamento dos importantes 

ambientes em âmbito local. Nem mesmo profissionais envolvidos com o tema tinham 

conhecimento considerável sobre o assunto, uma minoria sabia alguma informação 

esparsa, mas que não davam certeza de nada. Em contrapartida, todos os atores 

questionados, sem exceção, afirmaram conviver com os impactos da instalação da 

indústria naval, situação inerente no cotidiano local. 

 Os resultados apresentados foram obtidos a partir do Licenciamento 

Ambiental, processos extensos, com milhares de páginas, muitas vezes 

fragmentados, em função das diversas alterações de razão social dos 

empreendimentos, dificultando traçar uma linearidade temporal e conexa de 

informações. 

 Mas os dados obtidos foram refinados sistematicamente e compilados de 

maneira a transparecer a real situação da conservação e preservação local no 

contexto da Compensação Ambiental na zona costeira, possibilitando uma 

interessante discussão, com intuito principal de instigar uma mudança de paradigma 

e buscar novas possibilidades de valorização do meio ambiente em caráter geral e, 

especificamente, sob as perspectivas do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

convergindo para o desenvolvimento sustentável. 

 A análise realizada sobre as Compensações Ambientais dos estaleiros 

sugerem uma tendência ao beneficiamento de Unidades de Conservação cujo órgão 

gestor seja o Estado. Os recursos da Compensação Ambiental foram deliberados 

pela CECA, favorecendo majoritariamente Unidades de Conservação estaduais, 

mostrando que existe essa tendência nas deliberações. 

E sugerem que os órgãos ambientais estaduais não despendem esforços 

para que a Compensação Ambiental seja efetivada, quando os recursos são 

destinados a UCs Federais ou Municipais, mesmo estas estando localizadas no Rio 

Grande do Sul. Quando alega que a destinação para UCs Federais ou Municipais 

será implementada conforme instrumento específico a ser celebrado entre o 

empreendimento e os órgãos gestores das mesmas, dá a entender que não tem 

interesse em se envolver no processo. 
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A figura 10 apresenta a relação das Unidades de Conservação beneficiadas 

ou a serem beneficiadas com os recursos advindos da Compensação Ambiental dos 

três estaleiros que compõem o Polo Naval e Offshore de Rio Grande e entorno. 

 

Figura 10 - Mapa da Destinação da Compensação Ambiental do Polo Naval 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

 São dados que apesar de públicos, não são facilmente disponibilizados, 

quando na verdade deveriam ser amplamente divulgados. A Compensação 

Ambiental ainda está longe do que se considera realmente efetivo, mas tentando um 

olhar positivo, é possível identificar que pequenos passos estão sendo dados. 

 No caso específico do Estaleiro EBR, a proposta apresentada no Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA/RIMA de aportar recursos para duas UCs locais, dá relevo 

ao papel do empreendedor no processo, demonstrando que um Estudo de Impacto 

Ambiental bem fundamentado e mais participativo junto às comunidades alvo dos 

empreendimentos pode apresentar informações que vão influenciar na tomada de 

decisão por parte dos gestores públicos.  
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 Outro destaque importante no processo de Compensação Ambiental deste 

estaleiro se refere a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA. No 

processo de Licenciamento foi incluso como condicionante da Licença Prévia - LP a 

adesão obrigatória ao TCA para obtenção da Licença de Operação - LO. Dessa 

maneira, com procedimentos mais efetivos, o processo de Compensação se mostrou 

mais ágil, revelando novas possibilidades de melhoria e que esta deve ser contínua.  

O instrumento deve ser constantemente atualizado, os procedimentos e 

processos constantemente revisados, sempre buscando maior efetividade na 

conservação e preservação em âmbito local. Ao mesmo tempo, é importante 

desburocratizar o processo o máximo possível, buscando facilitar intenções positivas 

de conservação e preservação ambiental. 

A ação efetiva dos agentes ambientais se faz muito mais necessária do que 

pilhas impressas de informações que muitas vezes não saem do papel. O 

empresário se empenhando em uma boa proposta de Compensação Ambiental, 

pode se precaver das perdas de milhares de reais em juros, que se somam 

anualmente enquanto os recursos da Compensação Ambiental não forem 

completamente executados, aumentando o saldo devedor, que é corrigido 

anualmente, ou pelo menos deveria ser. 

 A rápida e efetiva execução da Medida Compensatória pode ser boa para a 

imagem da empresa como também para a economia. É evidente que quando o 

EIA/RIMA apresenta uma boa e fundamentada proposta de aplicação dos recursos 

da Compensação Ambiental, além da conservação do meio ambiente em âmbito 

local ser priorizada, também se evita gastos extraordinários, que podem chegar a 

centenas de milhares de reais em reajustes. 

 A esfera privada pode e deve fomentar sua contribuição ambiental, mas a 

tomada de decisão acontece na esfera pública. Os órgãos ambientais locais 

precisam ser proativos para garantir a qualidade ambiental, sendo necessário estar 

ciente das fragilidades e potencialidades da região, assim como alinhados com as 

politicas existentes na zona costeira, para contribuir de forma efetiva na tomada de 

decisão e consequentemente na compensação dos ambientes impactados. A 

parceria com ONGs locais e a melhoria do diálogo com a sociedade fortalecem as 

ações nesse cenário que se mostra bastante complexo. 
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 Assim como busca sintetizar a figura 11, mostrando o contexto dessa região 

costeira no qual este estudo de caso foi desenvolvido, e que merece ser observada 

com apreço. 

 

Figura 11 – Visão geral do Cenário do Estudo de Caso 

Fonte: SUPRG, 2012. 

 

Ser proativo é antecipar cenários, como da instalação do Polo Naval e 

Offshore de Rio Grande, pré-definindo prioridades e estabelecendo áreas de 

interesse ambiental para garantir a conservação e preservação local, a partir da 

consolidação de ferramentas de gestão ambiental, como o Plano Ambiental 

Municipal - PLAM, o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEEC e outros 

instrumentos de gestão ambiental para que venham contribuir na tomada de 

decisão. Neste sentido, o anexo II, apresenta uma breve exposição sobre as áreas 

de conservação ambiental existentes na região de impacto direto dos estaleiros que 

poderiam ter sido beneficiadas com os recursos advindos da Compensação 

Ambiental dos mesmos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os resultados permitem chegar à conclusão de que a conservação e 

preservação ambiental em âmbito local não são priorizadas no contexto da 

Compensação Ambiental. Os dados obtidos nesse estudo de caso mostram que o 

aporte de recursos para as principais áreas de influencia dos empreendimentos é 

insatisfatório. Os impactos aferidos nos EIA/RIMA não estão sendo compensados 

onde os mesmos ocorrem, ficando a região com todo o ônus, pois os ambientes 

locais de modo geral não são compensados de nenhuma maneira. Informação que, 

associada ao caráter prioritário da zona costeira, se torna ainda mais agravada.  

 No cenário exposto nesse trabalho, está evidente a presença de diversos 

ambientes importantes e áreas de interesse ambiental, que são enfatizadas também 

no Anexo II. Áreas consideradas prioritárias para conservação, como destacam os 

documentos em âmbito federal, estadual e municipal.  

 Ao mesmo tempo, são notáveis os impactos negativos, abordados em 

estudos específicos (EIA/RIMA) de cada um dos empreendimentos, que causam os 

mais diversos tipos de pressão em todas as escalas e que são explícitos no 

cotidiano dos municípios costeiros diretamente afetados. 

Apesar de não ser a única forma de compensar impactos ambientais, não se 

pode negar que a criação de novas Unidades de Conservação, assim como a 

melhoria de sua gestão, fiscalização e manutenção, representam uma proteção 

absolutamente bem-vinda à natureza e toda sua biodiversidade.  

 A Compensação Ambiental agrega melhorias ao SNUC, mas jamais deve 

substituir os compromissos e deveres que competem ao Poder Público quanto à 

criação, manutenção e gestão de unidades de conservação. Enquanto os diversos 

ambientes locais com prioridade para conservação ambiental sofrem a pressão 

direta dos impactos gerados pelos estaleiros, todos os recursos para a 

compensação desses ambientes é destinado a outras áreas, parecendo não existir 

critério definido para essa destinação. No mínimo, quando se tratando da zona 

costeira, deveria existir atenção especial e prioritária como definido pelo PNGC. 

Por qual razão diversas áreas importantes são diretamente impactadas e os 

recursos são deliberadamente aplicados em outras regiões? Qual o sentido dessas 

decisões? Essas outras regiões deveriam estar recebendo a Compensação 
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Ambiental dos empreendimentos nelas instalados, ou, até mesmo, caso as mesmas 

não sejam afetadas por significativos impactos ambientais, recebendo recursos 

advindos de outras ferramentas de gestão pública para a garantia da conservação e 

preservação do meio ambiente e seus serviços. 

 A Compensação Ambiental deve ser destinada para compensar impactos 

negativos das áreas realmente afetadas, pois dessa maneira os benefícios serão 

mais bem distribuídos, o meio ambiente será beneficiado de maneira mais igualitária, 

como se procurou demonstrar nessa dissertação. 

Através do detalhamento dos processos e desdobramentos das informações 

implícitas que permeiam o tema, o estudo possibilitou uma percepção mais 

aprofundada do cenário. O levantamento de dados referente à compensação 

ambiental permitiu a identificação do fluxo dos recursos, da aplicação e gestão dos 

mesmos, além de expor fragilidades e potencialidades da conservação e 

preservação em âmbito local. 

Restou demonstrado que nenhuma Unidade de Conservação foi criada em 

âmbito local, confirmando que, muitas vezes a teoria não sai do papel, pois na 

prática se percebe que o que está escrito é aplicado. A legislação vem sendo 

aprimorada, mas ainda se mostra bastante limitada, quando, por exemplo, permite 

somente a criação de UCs de Proteção Integral, enquanto os estudos evidenciam 

como prioridade a criação de UCs de Uso Sustentável entre outras ações de 

conservação, preservação e recuperação ambiental. 

 Considerando que a principal motivação dessa dissertação se deu em função 

da existência de certa obscuridade em torno de informações fundamentais aos 

processos de licenciamento ambiental e suas compensações em âmbito local, cabe 

pontuar os aspectos relevantes que permanecem desafios a futuros processos de 

licenciamento de novos empreendimentos portuário-industriais na região analisada. 

 Assim, os aspectos relevantes que serão apresentados a seguir, traduzem a 

percepção resultante da análise de todos os processos manipulados no âmbito dos 

órgãos ambientais, de acordo como no fluxograma dos processos e procedimentos 

da compensação ambiental no âmbito do Rio Grande do Sul, cujos documentos 

oficiais (que são de consulta pública, porém não publicáveis), por óbvio, não 

puderam constar da presente dissertação, mas que podem ser acessados nos 

respectivos órgãos oficiais detalhadamente referenciados na metodologia. 
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1º) pouco diálogo existente entre os órgãos ambientais nos três níveis de poder 

público, principalmente, entre suas políticas e planos (conforme registrado, por 

exemplo, quanto ao desalinhamento da relação entre o SNUC e SEUC), o que torna 

leviana a Compensação Ambiental em âmbito local, e ainda mais agravada no 

contexto da zona costeira; 

 

2º) falta de transparência dos processos e procedimentos da Compensação 

Ambiental (os espaços de diálogos abertos com atores chaves, respaldaram a 

questão pela falta de conhecimento dos mesmos sobre o processo) situação que 

prejudica a atuação da sociedade como agente fiscalizador e a eficácia desse 

instrumento, em virtude dos processos obscuros; 

 

3º) pouco envolvimento de atores sociais locais, refletindo na fragilidade desse 

instrumento, criando uma lacuna em âmbito local, pois os mesmos não tem 

conhecimento sobre a destinação dos recursos e, sequer os empreendedores fazem 

uso dessas compensações como estratégia de marketing junto a sociedade; 

 

4º) da mesma forma, os órgãos ambientais municipais não demonstram uma 

atuação proativa quanto aos impactos ambientais negativos, não contribuindo para a 

conservação de ecossistemas importantes em âmbito local; (instrumentos 

fundamentais de gestão como o SMUC ainda não estão consolidados no município, 

o PLAM nunca foi implementado, além da pouca efetividade das deliberações 

exaradas no âmbito do COMDEMA); 

 

5º) quanto aos órgãos ambientais estaduais, observou-se que os mesmos agem 

brandamente na aplicação da Lei do SNUC (evidenciado por processos com mais de 

dez anos parados sem justificativas) trazendo subjetividade e incerteza ao processo, 

prejudicando o desenvolvimento do instrumento de Compensação Ambiental, e 

causando diversos entraves ambientais; 

 

6º) aspecto grave verificado ao longo dessa pesquisa junto aos órgãos públicos, 

refere-se a falta de recursos humanos qualificados nos órgãos de licenciamento 

ambiental, que também prejudica os prazos e a qualidade das decisões; 
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7º) os empreendedores deixam a desejar quanto a fomentação das propostas de 

aplicação da compensação ambiental para conservação de ambientes o mais 

próximo e representativo possível dos ambientes impactados negativamente, 

prejudicando a tomada de decisão; 

 

8º) a legislação vigente é imparcial e não atende as necessidades reais e demandas 

atuais; (como exposto a mesma restringe a compensação ambiental a UCs de 

Proteção Integral, limitando a ampliação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação). 

 

 A base metodológica utilizada possibilitou o conhecimento amplo e detalhado 

do objeto de análise, a partir do estudo profundo e exaustivo do tema exposto, 

viabilizando responder ao questionamento central formulado, bem como alcançar os 

objetivos propostos, os questionamentos a seguir destacados visam estimular novas 

pesquisas: Proteger áreas realmente compensa impactos ambientais? A 

Compensação Ambiental deveria ser restrita a beneficiar Unidades de Conservação?  

 Também seria uma pesquisa complementar interessante, investigar os 

principais aspectos que balizam a tomada de decisão dos órgãos ambientais, 

principalmente descobrindo porque a conservação e preservação local na zona 

costeira não são priorizadas. A análise da eficácia/eficiência da compensação 

ambiental está ligada diretamente à constatação de que estes recursos estão 

colaborando, de fato, para a implantação e/ou melhoria da gestão das UCs. Assim, 

em outra oportunidade, seria interessante desenvolver uma proposta metodológica 

com o objetivo de fazer essa avaliação.  

Por último, sendo o Polo Naval e Offshore um arranjo genérico de 

empreendimentos, espera-se que essa dissertação possa estimular análises 

comparativas ou sua utilização em estudos semelhantes em outras regiões do país, 

os quais em conjunto poderão formar uma significativa contribuição para o 

desenvolvimento do gerenciamento costeiro integrado no país. 
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ANEXO I 

Definição dos Principais Termos e Conceitos 

 

Compensação Ambiental - conjunto de todos os processos e procedimentos 

estabelecidos pela Lei do SNUC aplicados no Licenciamento Ambiental. É a 

Compensação de um impacto ambiental inevitável, certo ou possível, satisfazendo 

outra necessidade do ambiente; 

 

Medida Compensatória - porcentagem estabelecida pelo órgão ambiental ao 

empreendimento para compensação dos impactos negativos. O termo Medida 

Compensatória é utilizado no Licenciamento Ambiental referindo-se aos recursos 

investidos para manutenção ou criação de UCs; 

 

Medida Mitigadora - ação executada para reduzir os impactos negativos possíveis, 

mas não consegue eliminá-lo, nesse contexto tem como objetivo minimizar aqueles 

que não podem ser evitados; 

 

Área de Influência - espaço geográfico potencialmente afetado, direta ou 

indiretamente, pelas ações desenvolvidas, tanto na fase de instalação, quanto na 

fase de operação, sobre os diferentes meios (físico, biótico e socioeconômico); 

 

Termo de Compromisso Ambiental - é um documento no qual o empreendedor faz 

adesão se comprometendo a aplicar os recursos referentes à Compensação 

Ambiental nas Unidades de Conservação legalmente definidas;  

 

Unidade de Conservação - espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção; 

 

Diversidade biológica - variabilidade de organismos de todas as origens, 

compreendendo, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
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aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a 

diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas; 

 

Corredores ecológicos - porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, 

ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais 

 

Zona de Amortecimento - o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; 

 

Conservação da Natureza - o manejo do uso humano da natureza, compreendendo 

a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 

recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em 

bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos. 

 

Preservação - conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a 

proteção no longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 

manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 

naturais; 

 

Proteção Integral - manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas 

por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos 

naturais; 

 

Uso sustentável - exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável; 

 

. 
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ANEXO II 

UCs Locais e outras Áreas Evidentes para Conservação 

 

Unidades de conservação são espaços com características naturais 

relevantes, que têm como principal função garantir a representatividade de amostras 

significativas do meio ambiente, com intuito de assegurar o equilíbrio das funções 

ecológicas, protegendo diferentes populações, habitats e ecossistemas do território 

nacional, incluindo os corpos d´água, solo, clima, paisagens e todos os processos 

ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais, preservando a biodiversidade e o 

patrimônio natural existente (MMA, 2008). 

Oferecem benefícios além de suas fronteiras. Ecossistemas saudáveis são 

vitais para a existência de pessoas sadias, empresas sustentáveis, economias 

sólidas e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável. O Brasil é um 

dos países mais ricos em biodiversidade biológica, mas que se encontra ameaçada 

devido à intensa exploração e pressões geradas pelo atual modelo socioeconômico 

de desenvolvimento (MMA, 2008).  

Existem unidades de conservação federais, estaduais, municipais e 

particulares, distribuídas em doze categorias de manejo, que se diferenciam quanto 

à forma de proteção e usos permitidos. As unidades de proteção integral precisam 

de maiores cuidados por sua fragilidade. Já as unidades de uso sustentável admitem 

certos tipos de uso dos recursos naturais, mas que ao mesmo tempo devem ser 

conservados. Cada categoria contribui de uma forma específica para a conservação 

da biodiversidade, de maneira que associadas formem um mosaico natural cada vez 

menos fragmentado (MMA, 2011). 

Dentro do contexto do SNUC, os mosaicos de áreas protegidas integram 

paisagens e merecem destaque no ordenamento e na gestão do território, assim 

como os corredores ecológicos permitem a conexão das unidades de conservação e 

também de outras áreas importantes, favorecendo o fluxo de espécies. 

O funcionamento efetivo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é 

fundamental não apenas para garantir a conservação e o uso sustentável das 

riquezas naturais, mas também para promover o desenvolvimento social e 

econômico do país em médio e longo prazo.  A sociedade deve manter-se 

informada sobre a situação das Unidades de Conservação, somente assim é 
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possível existir vontade e ação politica em prol da conservação e preservação 

ambiental, levando em consideração que a natureza é um bem de interesse público. 

Para facilitar o acesso e a divulgação de informações, é necessário estimular 

e apoiar as pesquisas científicas relacionadas ao tema, para minimizar ou erradicar 

problemas, lacunas e conflitos relacionados às Unidades de Conservação, a fim de 

subsidiar melhorias para as politicas públicas e para o manejo de áreas naturais, 

divulgando para a sociedade a importância para qualidade de vida e ambiental das 

gerações atuais e futuras. Somente assim será possível priorizar as questões 

ambientais, principalmente a conservação e uso sustentável da biodiversidade. 

 Como destacado anteriormente, os municípios costeiros referidos nesse 

estudo de caso abrigam múltiplos ambientes de importância ambiental 

extremamente elevada. Existem alguns ecossistemas locais protegidos por 

Unidades de Conservação, mas o cenário de crescimento econômico acelerado 

reforça a necessidade da Compensação Ambiental, principalmente da criação de 

novas Unidades de Conservação em âmbito local. Ou, pelo menos, o beneficiamento 

das UCs existentes em função dos empreendimentos de significativos impactos 

ambientais nestes instalados. Entende-se que para que seja possível a manutenção 

de um equilíbrio ambiental mínimo no contexto local, seria necessário que os 

recursos da Compensação Ambiental dos estaleiros fossem aplicados 

preferencialmente nos ambientes que estão sendo impactados diretamente.  

 Considerando as UCs cadastradas no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação do município de Rio Grande, serão caracterizados aspectos gerais da 

UC federal ESEC Taim e a UC municipal APA da Lagoa Verde. Do município de São 

José do Norte serão caracterizados a UC federal PARNA da Lagoa do Peixe e a UC 

municipal REVIS do Molhe Leste. A caracterização foi realizada de acordo com as 

informações disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, a partir do Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, que é mantido com a colaboração 

dos órgãos gestores federal, estadual e municipal, disponibilizando informações 

oficiais das unidades de conservação cadastradas em conformidade com as normas 

e critérios de criação estabelecidos na Lei nº 9.985/2000. 

Existe nessa região costeira uma variedade de ambientes com o mesmo 

potencial ambiental, incluindo as APPs e outras áreas evidentes para conservação 

ambiental. As Unidades de Conservação existentes são pouco valorizadas e não há 

intenção dos gestores públicos locais em criar novas. 



89 

 

 

Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde 

 

 Criada em 2005 pela Lei Municipal n.º 6.084, a APA da Lagoa Verde é uma 

unidade de conservação de uso sustentável que tem como finalidade precípua a 

harmonização entre a conservação de seus recursos naturais e o uso sustentável 

dos mesmos. A Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde tem o objetivo de 

proteger o sistema formado pela Lagoa Verde, Arroio Bolaxa, Arroio Senandes, 

Canal São Simão e seus entornos, os quais representam a última área de marismas, 

banhados, arroios, matas e dunas interiores preservados dentro da zona urbana do 

Município de Rio Grande/RS.  

 Esses ecossistemas abrigam diversas espécies de fauna e flora com 

destacada importância ecológica, tornando essa área de extrema relevância para a 

manutenção da qualidade do ambiente costeiro em que se encontra. Alguns dos 

estudos realizados na área da APA da Lagoa Verde para a produção do seu Plano 

de Manejo indicam a presença de 239 espécies de aves, 49 espécies de mamíferos, 

23 espécies de anfíbios, 34 espécies de répteis, 46 espécies de peixes mais 

abundantes. Muitos destes animais estão descritos na Lista Vermelha do Rio Grande 

do Sul como espécies ameaçadas de extinção e precisam ser protegidas antes que 

deixem de existir (NEMA, 2015). 

 A unidade de conservação tem como objetivos proteger paisagens e belezas 

cênicas, proteger recursos hídricos, a conservação da biodiversidade vegetal e 

animal da região, a preservação dos sistemas de marismas, banhados, arroios, 

matas e dunas interiores, estimular o desenvolvimento sustentável, servir como zona 

tampão aos ambientes adjacentes, a visitação orientada em contato com a natureza, 

o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e pesquisa, um maior 

conhecimento e divulgação do patrimônio natural, étnico e cultural do município, 

estabelecendo uma ocupação humana controlada e a inserção da área na Reserva 

da Biosfera da Mata Atlântica. 

 A cidade de Rio Grande, bem como a APA Lagoa Verde, situam-se na 

província geomorfológica Planície Costeira, a mais jovem do RS. Sua sedimentação 

é característica de ambiente costeiro sob a influência de eventos de transgressão e 

regressão marinhos. Os corpos hídricos da planície costeira do RS se destacam por 

três grandes corpos lagunares, a Lagoa dos Patos, Mirim e Mangueira. 
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 A vegetação encontrada na área pertencente a Lagoa Verde pode ser 

caracterizada por dunas costeiras vegetadas, matas nativas, matas de eucaliptos, 

campos, marismas e banhados de água doce. As marismas, ou pântanos salgados, 

estão situados na porção nordeste da lagoa e ao longo do Canal Simão. Verifica-se 

a existência de bancos de pradarias submersas (Ruppia maritima), principalmente 

nos meses de novembro a maio. 

É de conhecimento geral que estas pradarias junto com os marismas são os 

principais ambientes de criação para espécies de peixes e crustáceos dependentes 

do estuário no seu ciclo vital. Os banhados de água doce também representam 

importante área de criação e alimentação para várias espécies, assim como a 

vegetação aquática submersa encontrada na lagoa e arroios. Outras funções 

ecológicas importantes são: a exportação de nutrientes, a regulação do fluxo hídrico 

e a ação como filtro para os detritos da água. Estas funções também são comuns as 

marismas.  

 No sistema são encontrados três tipos de mata nativa, de composição 

florística semelhante, mas diferentes na abundância e crescimento das espécies. Os 

três tipos são: mata de restinga em dunas fósseis, mata ciliar ao longo dos arroios e 

mata paludícula ou molhada conforme nomenclatura local. Os campos baixos 

inundáveis são os preferidos para a criação de gado pela qualidade das pastagens e 

desempenham função importante no regime hidrológico (enchente/seca) sazonal.. 

Matas de eucaliptos são antigas e comuns no local, seu plantio tem as 

funções de servir como quebra-vento, fornecimento de lenha, escoras e moirões 

para construção de benfeitorias. As dunas fósseis são resquícios de antigas linhas 

de costa e em alguns casos são locais que abrigam sítios arqueológicos dos índios 

que aqui habitavam na época do descobrimento. Hoje estas dunas se apresentam 

vegetadas por mata de restinga, tendo além da importância para a fauna e flora, 

grande beleza cênica. São os únicos locais naturais de maior altura na planície. Os 

campos arenosos são usados para a criação de gado e ocupação urbana. 

 No atual contexto de crescimento econômico acelerado vivenciado pelo 

município, a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde merece destaque, além de 

estar próxima ao Distrito Industrial de Rio Grande - DIRG, que é contíguo a esta 

unidade de conservação, sendo a última área natural conservada dentro da mancha 

de expansão urbana, sendo diretamente afetada pelos impactos do crescimento 

urbano desordenado em todos os seus aspectos. No entanto, é esse fato de estar 
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situada dentro da mancha de expansão urbana que lhe confere posição privilegiada, 

pois abre a possibilidade de múltiplos usos e vocação natural de santuário ambiental 

no contexto da paisagem urbana. Mesmo assim, vem sofrendo frequentes danos 

ambientais. 

Nos banhados nascem os Arroios Bolaxa e Senandes, que desaguam na 

Lagoa Verde que é rasa, larga e com exuberante vegetação, através do canal São 

Simão, comunicando-se com o Oceano Atlântico através do Saco da Mangueira, no 

Estuário da Lagoa dos Patos. É preciso somar esforços com vistas a uma gestão 

efetiva e, principalmente, para a valorização desses ambientes e da sua 

biodiversidade, em função de existirem diversos problemas, como ocupação 

irregular, destruição da vegetação nativa, poluição das águas, entre outros desafios 

que precisam ser enfrentados. 

A figura 12 retrata o Arroio Bolaxa, um dos principais ambientes da Área de 

Proteção Ambiental da Lagoa Verde, destacando sua beleza cênica. 

 

Figura 12 - Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde

 

Fonte: SMMA, 2015 
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Estação Ecológica do Taim 

 

 A Estação Ecológica do Taim é uma Unidade de Conservação Federal de 

Proteção Integral, criada em 1986 pelo Decreto nº 92.963, tem como órgão gestor o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.  O banhado do 

Taim tem importância ambiental em âmbito global, cheio de vida e de imensa beleza 

cênica. A área tem como objetivos principais a preservação da natureza, a educação 

ambiental e a realização de pesquisas científicas. A estação ecológica e seu entorno 

são apontados pelo Ministério de Meio Ambiente como área prioritária à 

conservação da diversidade biológica no Brasil e tem o titulo de Zona Núcleo da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 Está localizada na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, sendo uma região 

de terras baixas e planas, onde os relevos mais rigorosos são formados pelas dunas 

litorâneas, que margeiam o Oceano Atlântico e pelas falésias localizadas nas 

adjacências da Lagoa Mirim. O solo da região é resultante de um processo de 

deposição marinha, lacustre e eólica de sedimentos de diversas origens. Formam os 

campos secos e inundáveis, que são a base da agricultura e pecuária que 

sustentam a economia local. 

A hidrologia regional traduz-se na existência de vários banhados e lagoas, 

sendo essa a sua principal característica em termos hidrológicos. Os arroios, as 

matas nos campos e as dunas que tocam o oceano enriquecem a paisagem. O 

cordão litorâneo de dunas costeiras abriga diferentes espécies de fauna e flora. Ao 

leste observa-se a ampla e imensa praia arenosa, com um mar pesqueiro muito 

produtivo e área de alimentação para animais marinhos. 

 Os banhados são reservatórios de água doce que se enchem com as chuvas 

de inverno e aos poucos liberam água para os ambientes do entorno nos períodos 

mais secos do ano. São reservas de nutrientes que garantem a alimentação da 

fauna nativa. As lagoas Mirim e Mangueira estão associadas ao banhado do Taim e 

ao banhado do Maçarico, que recentemente também se tornou uma unidade de 

conservação, mas no qual alguns aspectos desse processo ainda se encontram em 

discussão. As matas da restinga crescem juntas como estratégia de proteção contra 

o vento. As figueiras centenárias embelezam ainda mais esse rico cenário e abrigam 

uma diversa flora, além de diversas espécies de pássaros. Abriga, também, fauna 

terrestre, como o graxaim, o gato-do-mato e o mão pelada. 
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A figura 13 mostra filhotes de capivara crescendo no banhado do Taim, onde 

encontram abrigo e alimentação. 

 

Figura 13 - Estação Ecológica do Taim 

 

Fonte: Marcos Paiva, 2014 

 

A unidade de conservação também é rica na diversidade de aves aquáticas e 

abrigo para muitas outras espécies, com grande biodiversidade biológica e 

ecossistêmica. No Taim há mais de 200 espécies de vegetais que convivem com 

220 espécies de aves, 21 répteis, 8 anfíbios, 51 peixes, 28 mamíferos, diversos 

crustáceos, moluscos e insetos, que interagem com microrganismos indispensáveis 

a vida (NEMA, 2007). Além de ser um espetáculo da natureza, a primavera na 

Estação Ecológica do Taim também é fundamental para a reprodução das espécies, 

principalmente aves que vivem ali e espécies que migram de outras partes do 

planeta. Conhecer e ajudar a preservar o Taim é garantir a sobrevivência do 

ambiente e das espécies, legando às gerações futuras um ecossistema de 

inestimável valor científico, econômico e social.  
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Refúgio da Vida Silvestre Molhe Leste 

 

 O Refúgio da Vida Silvestre do Molhe Leste é uma Unidade de Conservação 

municipal de Proteção Integral, criada em 1996 pela Lei Municipal nº 007, sendo a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA o órgão gestor responsável. O 

Brasil apresenta apenas dois locais onde existem colônias de descanso e 

alimentação para leões e lobos-marinhos, ambas na região costeira do Rio Grande 

do Sul, a Reserva Ecológica Ilha dos Lobos, localizada em Torres, e o Refúgio da 

Vida Silvestre do Molhe Leste, em São José do Norte. O Molhe Leste foi concluído 

em 1920 e junto ao Molhe Oeste em Rio Grande permitiu a fixação da 

desembocadura da Laguna dos Patos, vindo a facilitar a navegação. 

O aumento no tráfego portuário verificado nos últimos vinte passou a 

representar crescente pressão sobre a UC. Esse ambiente artificial construído pelo 

homem representa um substrato rochoso em meio a costa arenosa, propiciando um 

habitat adequado aos leões e lobos-marinhos. Além disso, a UC contempla em sua 

zona de amortecimento ecossistemas com relevante importância ecológica para a 

biodiversidade regional, tais como dunas, estuário da Lagoa dos Patos e marismas. 

 A UC tem o objetivo de proteger os leões e lobos marinhos que utilizam o 

Molhe Leste para descansar e se alimentar, e dele dependem para sua rota 

migratória, permanecendo até o início do verão, quando retornam as ilhas uruguaias 

para reprodução. Os animais mais velhos, que não estão mais em idade reprodutiva 

permanecem no refúgio o ano inteiro. 

 Tendo em vista a importância desse ambiente para os pinípedes, em maio de 

1996 a porção final do Molhe Leste foi transformada na Unidade de Conservação 

Refúgio da Vida Silvestre (REVIS), a fim de proteger esses animais. A figura 14 é 

uma foto que mostra Leões-marinhos descansando protegidos nos tetrápodes do 

Refúgio da Vida Silvestre do Molhe Leste. 

No Revis Molhe Leste são observados principalmente as espécies Otaria 

flavescens (leão-marinho-do-sul) e Arctocephalus australis (lobo-marinho-do-sul). 

Embora sejam avistados ao longo de todo o ano, são mais abundantes nos meses 

de inverno e primavera. Como a comida é escassa em seu local de origem, no 

período de março a dezembro eles deixam o pouco que existe para as fêmeas, que 

ficam amamentando os filhotes menores nas colônias, no Uruguai, próximas de 

Cabo Polônio e Punta Del Este. 
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Figura 14 - Refúgio da Vida Silvestre do Molhe Leste 

 

 Fonte: Jornal Agora, 2013. 

 

Nessa época do ano eles deixam as colônias reprodutivas nas ilhas rochosas 

do Uruguai para não disputarem alimento com as fêmeas e filhotes e encontram no 

Molhe Leste uma grande diversidade de peixes. Os animais são todos machos que 

se deslocam do Uruguai para a costa gaúcha em busca de alimentação farta por 

aqui. Os leões-marinhos costumam pescar em áreas de 30 metros de profundidade, 

a até cinco milhas da costa. Os lobos-marinhos se afastam mais. As duas espécies 

se reproduzem no verão, quando retornam às colônias de origem. Eles vão embora 

em dezembro e voltam ao litoral gaúcho em março, onde permanecem o ano inteiro 

nos locais que já se tornaram seu habitat. 
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Parque Nacional da Lagoa do Peixe 

 

 O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. Foi criado em 1986, pelo Decreto nº 93.546. 

A Planície Costeira do RS pode ser dividida em duas grandes unidades 

mórficas, que são: a restinga de São José do Norte e a de Rio Grande, separadas 

pela zona estuarina da Lagoa dos Patos. A restinga do norte ou de São José do 

Norte é estreita e alongada, com área de emersão que separa os dois grandes 

ambientes hídricos do litoral riograndense: o marinho e o lagunar. 

Esta feição é caracterizada por um terraço constituído de sedimentos 

marinhos e eólicos, de idade pleistocênica superior, depositado em condições de 

nível de mar mais elevado. Apresenta-se como uma faixa estreita que se alarga 

gradativamente ao norte, com indícios de ter sido cortada por leitos antigos e 

estreitos que ligavam a Lagoa dos Patos ao oceano. Depósitos arenosos formados 

no último ciclo glacial completam o isolamento da Lagoa do Peixe do oceano. É 

constituída por dunas marinhas, formando uma faixa contínua ao longo de toda a 

restinga. Estas dunas são bastante salientes e estão melhor representadas ao norte 

da barra da Lagoa do Peixe. 

 A Restinga da Lagoa dos Patos é marcada por uma série de lagoas costeiras 

em forma de rosário em adiantado processo evolutivo. Na área do PARNA salienta-

se a presença da Lagoa do Peixe, na verdade uma laguna, pois apresenta na maior 

parte do ano uma comunicação com o mar. Ao norte da Unidade de Conservação 

ainda existem duas lagoas de água doce (Lagoa Veiana e Pai João). Rodeando e 

interligando estas lagunas existem marismas e banhados de água doce. 

A Lagoa do Peixe comporta-se como um ambiente lagunar-estuarino semi-

fechado, onde ocorrem trocas e variações nas características físico-químicas, 

intercâmbios com os sistemas vizinhos, ecótonos e elevada dinâmica. Com 

comprimento de 35 km, largura média de 1 km e forma cordiforme, caracteriza-se 

por baixas profundidades, sendo um local propício à alimentação das aves. 

Profundidades mais elevadas somente são encontradas no canal que liga a laguna 

ao oceano. 
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A comunicação com o mar ocorre normalmente durante os meses de inverno 

e primavera, a qual se mantém até o verão (fim de dezembro a início de janeiro). A 

oclusão da barra ocorre pela deposição de areia na sua desembocadura ocasionada 

pela predominância dos ventos quentes de norte e nordeste. No inverno 

(normalmente no mês de agosto), quando os níveis de precipitação tornam-se mais 

elevados, ocorre a inundação das marismas e campos que se situam nas suas 

margens. É esta comunicação periódica com o mar que possibilita as migrações de 

inúmeras espécies, além de definir um ambiente propício ao pouso de aves na rota 

de migração entre os Estados Unidos e a Patagônia e para outras aves residentes. 

A Lagoa do Peixe é local de invernada para parte da população dessas aves, e 

também importante local para o processo de muda das penas de diversas espécies. 

É neste ambiente que também muitas espécies se reproduzem.  

 A figura 15 mostra Flamingos e toda sua beleza descansando e se 

alimentando na Unidade de Conservação de Proteção Integral – Pq. Nacional da 

Lagoa do Peixe. 

 

Figura 15 - Parque Nacional da Lagoa do Peixe

 

Fonte: SETEL, 2014 
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Áreas Evidentes para Conservação e Preservação em Âmbito Local 

 

 Ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que sejam atingidas 

condições satisfatórias de conservação e preservação em âmbito local. Os principais 

ecossistemas costeiros no contexto desse estudo de caso ainda são pouco 

protegidos: somente 5,2% dos banhados e áreas alagadas, 0,2% dos estuários, 

2,2% das lagunas, 0,6% das marismas e 2,7% das praias. Esses ecossistemas 

demandariam maior atenção do poder público, federal e/ou estadual, para a criação 

de novas unidades de conservação (PRATES, 2012). Além das Unidades de 

Conservação - UC existentes e Áreas de Preservação Permanente - APP, 

destacam-se também diversas outras áreas evidentes para Conservação Ambiental 

na área de influência direta dos estaleiros, incluindo o estuário, dunas costeiras, 

praias, marismas, banhados, áreas alagadas e toda fauna desses ambientes. 

 A principal intenção aqui é sistematizar informações de possíveis 

investimentos da compensação em âmbito local, a partir dos principais documentos, 

em nível federal, estadual e municipal, além de estudos relevantes sobre o tema. 

Existem diversas áreas classificadas como prioritárias para Conservação e 

Preservação Ambiental. E quando as ações iniciam em âmbito local, a conservação 

e preservação na proporção de sua efetividade e, na medida em que se expande e 

se conecta as demais áreas protegidas, com proteção de ambientes específicos, 

atinge um conjunto único de áreas naturais.  

As características ambientais da região desse estudo de caso são de elevada 

relevância ambiental, como destacado no decorrer do trabalho. São áreas evidentes 

para conservação ambiental, que em contrapartida não tem sido valorizadas, como 

confirmam os resultados. A proteção desses ambientes permitiria uma melhoria 

gradativa da qualidade ambiental regional. 

Em nível municipal, existe o Plano Ambiental Municipal – PLAM e seria de 

grande valia a consolidação do SMUC pelo poder público, pois se tornaria uma 

importante ferramenta nesse processo quando devidamente estabelecido. Em nível 

estadual, existe o documento sobre as “Áreas importantes para conservação na 

Planície Costeira do Rio Grande do Sul” que também retoma a importância de 

ambientes específicos nessa mesma região. 

Em nível federal, merece destaque, o documento do MMA sobre “Áreas 

prioritárias para conservação ambiental, uso sustentável e repartição dos benefícios 
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da biodiversidade brasileira”, que aborda a importância da conservação e 

preservação local quando define os ambientes da referida região como de 

importância ambiental extremamente alta para conservação da biodiversidade. A 

partir daí deve existir uma correlação direta com as propostas de Medidas 

Compensatórias e correspondência às necessidades locais e oportunidades de 

conservação, bem como adequação a legislação vigente. 

 O Ministério do Meio Ambiente – MMA, no mesmo documento, destaca as 

principais ações prioritárias para as áreas da zona costeira. As mais recomendadas 

são à criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e a criação de 

Unidades de Conservação com categoria a se definir posteriormente (MMA, 2007). 

Informação que retoma um aspecto exposto anteriormente, a respeito da 

restrição da destinação dos recursos para UCs de Proteção Integral. As definições 

legais não correspondem as reais necessidades existentes, a falta de comunicação 

entre planos, políticas e leis ficam evidentes, quando o próprio governo define como 

prioridade a criação de UC de Uso Sustentável na Zona Costeira e o principal 

instrumento ambiental para viabilização da criação e manutenção de Unidades de 

Conservação restringe a aplicação dos recursos advindos da Compensação 

Ambiental para beneficiamento ou criação de UCs de Proteção Integral, mostrando 

claramente um desalinhamento dos objetivos em âmbito federal. 

 Com a melhoria da qualidade ambiental de ambientes específicos, a partir da 

criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, posteriormente, é 

possível que esta venha a se tornar, completa ou parcialmente, uma UC de Proteção 

Integral, como garante a Lei do SNUC quando afirma, no cap. IV art. 22 § 5o: 

 

As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser 

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção 

Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou 

a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 

estabelecidos no § 2
o
 deste artigo. 

 

Em uma zona com necessidade de atenção especial se faz necessário tomar 

precauções nesse sentido, mas é preciso existir o respaldo legal para manutenção e 

criação também de UCs de Uso Sustentável, pois a causa ambiental não está 

favorável a ponto de se restringir oportunidades de conservação e preservação dos 

últimos remanescentes naturais. 
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O mesmo documento também expõe que ações como ordenamento 

pesqueiro, recuperação de áreas degradadas e criação de mosaico/corredor 

também são mais prioritárias no contexto da zona costeira do que a criação de UC 

de Proteção Integral. As indicações de recuperação de áreas degradadas e/ou de 

espécies ameaçadas e da criação de mosaicos e corredores ecológicos reforçam a 

necessidade de proteção ambiental em todos os sentidos e indicam caminhos para 

reverter o quadro de destruição e fragmentação dos ecossistemas costeiros. 

O conjunto das principais ações prioritárias citadas fortalece ainda mais a 

posição e os esforços dos governos federal e estaduais no sentido de criar novas 

Unidades de Conservação e implementar e aprimorar as políticas públicas mais 

eficientes que promovam a conservação e o uso sustentável desses recursos 

naturais dos ecossistemas costeiros, na tentativa de reverter o processo de 

destruição dos mesmos e minimizar os inúmeros conflitos de uso da zona costeira. 

 Assim, o exemplo da APA da Lagoa Verde merece destaque, pois é a última 

área preservada na zona urbana de Rio Grande, possuindo 510 hectares de 

marismas, banhados, paleodunas, lagoa, arroios e mata nativa, que abrigam 

espécies de destacada importância ecológica, sendo algumas delas ameaçadas de 

extinção. A Unidade de Conservação está na área de influência do maior estaleiro 

do Polo Naval e Offshore, mas por motivos burocráticos não recebeu nenhum 

recurso da Compensação Ambiental, conforme anteriormente destacado. 

 O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC verifica a 

conformidade das unidades de conservação com normas e critérios de criação 

estabelecidos na Lei nº 9.985/2000, o que significa que toda a unidade de 

conservação reconhecida pelo SNUC tem suas características em acordo com as 

normas e critérios legalmente estabelecidos. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou seguimento na inserção da 

APA da Lagoa Verde no SEUC e desenvolvimento de estudos técnico-científicos 

para identificação de possibilidades de novas Unidades de Conservação e 

implantação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC. 

A padronização das categorias de Unidades de Conservação e o 

envolvimento das três esferas de governo na gestão e implementação do sistema 

possibilitam que as diversas ações voltadas à conservação ambiental convirjam para 

um objetivo comum. As categorias mais representativas no SNUC são os Parques e 
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as Áreas de Proteção Ambiental, ambas protegem 53% de toda área abrangida por 

unidades de conservação no Brasil (MMA, 2011). 

A aplicação do instrumento da Compensação Ambiental deve considerar a 

proteção de recursos naturais da biodiversidade com características similares, 

preferencialmente com equivalência ecológica nas regiões impactadas, 

independentemente da categoria a ser criada ou do tipo de UC, importando garantir 

a proteção de áreas naturais prioritárias antes que seja tarde.  

 No contexto do estudo de caso, como ponto de partida, cita-se o Plano 

Diretor, alinhado as ações do Plano Ambiental Municipal – PLAM, que faz importante 

referência a áreas de conservação, preservação e recuperação ambiental. 

O Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro Municipal – ZEEM, também se 

mostra um instrumento de muita valia para o caso em questão, destacando diversas 

áreas e suas prioridades, levando em consideração a alta relevância dos municípios 

estuarino-lagunares, assim como o Sistema Municipal de Unidades de Conservação 

– SMUC, quando forem criados. 

Com a consolidação e aprimoramento dos instrumentos disponíveis e com 

novas políticas públicas, somado ao alinhamento das ações e processos do 

Licenciamento Ambiental na Zona Costeira, é possível que se consiga priorizar a 

Conservação e Preservação Ambiental em âmbito Local na tomada de decisão. 

A Compensação Ambiental como instrumento de Política Pública 

desempenha papel indispensável para o planejamento territorial. As Unidades de 

Conservação podem ser vistas como uma ferramenta de gestão, mas tal recurso não 

tem sido explorado, tornando a proteção ambiental ainda menos efetiva. 

Daí a importância da consolidação do SMUC, definindo necessidades locais, 

indicando as principais áreas a serem protegidas, para que as demandas sejam 

indiscutíveis. Por isso se torna imprescindível que estas informações estejam 

sistematizadas, valorizando e dando maior visibilidade aos ambientes e 

ecossistemas locais, para que se tenham aparatos concretos para fundamentar a 

conservação e preservação local. 

As práticas atuais deixam transparecer que as leis e normas vigentes não 

garantem a conservação e preservação de ambientes com importância ambiental 

extremamente alta, ficando clara a necessidade de em momento oportuno revisá-las.  

Como exemplo dentro do contexto desse estudo de caso, sobre as áreas 

evidentes para conservação, a criação do Parque Nacional do Albardão, na zona 



102 

 

 

marinha costeira do município de Rio Grande, é uma proposta real de criação de 

unidade de conservação em âmbito local que vem sendo pleiteada pelo Núcleo de 

Estudo e Meio Ambiente - NEMA. 

 A figura 16 mostra importantes ambientes costeiros, que podem ser 

considerados áreas evidentes para conservação ambiental em âmbito local, além 

das UCs existentes na área de influência do Polo Naval e Offshore de Rio Grande. 

 

 Figura 16 - Mapa das Áreas para Conservação e Preservação Local 

Fonte: produzido pelo autor. 

 

O sistema de lagos, banhados e dunas do Estreito, que agregam um conjunto 

importante de áreas alagadas. A várzea do Canal São Gonçalo, que abastece de 

água doce o município de Rio Grande. As ilhas dos Marinheiros, da Pólvora, da 

Torotama. A faixa de dunas e praial de Rio Grande e São José do Norte. A Barra do 

Rio Grande e o Saco da Mangueira, além do Banhado dos Vinte e Cinco e Mulata, 

dentre outras áreas que também merecem destaque, como abordado nos referidos 

documentos públicos. 
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As dunas vivas e dunas obliteradas constituem unidades que têm um 

dispositivo legal municipal assegurando sua proteção ambiental (Lei Orgânica e 

Código Estadual do Meio Ambiente - FEPAM). A legislação do Código Estadual do 

Meio Ambiente considera os banhados temporários e os banhados permanentes 

como áreas de reprodução, abrigo e refúgio para espécies da fauna nativa. As 

matas nativas, as lagoas interiores e os cursos d'água perenes ou intermitentes, 

também estão enquadrados como áreas de preservação em vários dispositivos 

legais, como o Código Florestal, Resolução CONAMA nº 004, Enquadramento dos 

Recursos Hídricos - FEPAM (GIANUCA, 2013).  

Existem também diversas literaturas destacando e classificando os principais 

ambientes que compõem a região estuarina de acordo com a sensibilidade 

ambiental dos mesmos, estes estudos se bem sistematizados podem fundamentar a 

tomada de decisão para realização de ações de conservação e preservação 

Ambiental, assim como outras informações que podem contribuir para a melhoria 

das condições das UCs existentes em âmbito local, bem como a criação de novas, 

com a principal intenção de contrabalançar os impactos ambientais negativos nesses 

ecossistemas, refletindo na proteção de áreas prioritárias do entorno. 

 A integração de informações e a ampla divulgação são formas de 

empoderamento da sociedade local, que também deveria agir como agente 

fiscalizador. Existe a necessidade de valorização dos ambientes locais para que os 

mesmos ganhem visibilidade.  

 Quando se reconhece os benefícios desses ambientes, não se quer mais 

abrir mão dos mesmos. Mas há que desenvolver a consciência de que a qualidade 

de vida é diretamente proporcional à qualidade ambiental. Existem indícios para uma 

mudança profunda de paradigmas e, quando se acredita, há de acontecer, pois a 

busca combinada com a ação gera resultados. 

Neste sentido, as informações analisadas nesse estudo de caso foram 

sistematizadas com o intuito de esclarecer a sociedade em geral e disseminar 

amplamente informações ambientais imprescindíveis para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável em nível local. Apesar do resultado das análises 

procedidas se mostrar um tanto desalentador, a Compensação Ambiental apresenta 

pequenos avanços, sutis, mas positivos, que permitem manter a confiança de que 

uma mudança maior se aproxima e que cada um com a sua contribuição, ajudará a 

construir uma nova consciência. 


